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1. STAN FORMALNO-PRAWNY
PROGNOZY

I

CEL

SPORZĄDZENIA

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektów dokumentów
strategicznych - programów, planów i polityk wynika z art. 46 oraz art. 51 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227). Przepisy tej ustawy
zobowiązują organ opracowujący projekty: Aktualizację Program Ochrony Środowiska oraz
Aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lubsza na lata 2010- 2013 z perspektywą na
lata 2014- 2017 do sporządzenia dokumentacji prognozy oddziaływania na środowisko oraz
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem
społecznym.
Niniejsza Prognoza w myśl wyżej przywołanego art. 46 stanowi element strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko.
Prognoza jest dokumentem wspierającym proces decyzyjny i procedurę konsultacji. Wskazuje na
możliwe negatywne skutki realizacji Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki
Odpadami i przedstawia zalecenia dotyczące przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom
oraz przedstawia sposoby ich minimalizacji.
Aktualizację Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lubsza
na lata 2010- 2013 z perspektywą na lata 2014- 2017 są dokumentami współzależnymi,
wymagającymi zintegrowanych działań realizacyjnych, dlatego dla projektów obu tych dokumentów
opracowano wspólną prognozę oddziaływania na środowisko.

2. ZAKRES MERYTORYCZNY PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA
AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU
GOSPODARKI ODPADAMI NA ŚRODOWISKO
Podstawą prawną sporządzenia niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji
Programu Ochrony Środowiska i Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Lubsza jest
art. 46 i art. 51 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008
r. Nr 199 poz. 1227). Artykuł ten nakłada na organy administracji opracowujące projekty planów
obowiązek przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków
jego realizacji.
Zakres Prognozy wynika z art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko oraz ustaleń Zamawiającego, który otrzymał od Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Opolu (sygnatura pisma RDOŚ-16-WOOŚ-7040-40-007/10 z dnia 24.04.2010 r.) oraz
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu (sygnatura pisma NZ/MK-432129/10 z dnia 30.04.2010 r. i NZ/MK-4321-30/10 z dnia 30.04.2010 r.) pisma określające zakres i
stopień Prognozy. W związku z powyższym Prognoza powinna:
1) zawierać:
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z
innymi dokumentami,
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b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;
2) określać, analizować i oceniać:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu,
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i
krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i
inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne,
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz
pozytywne
i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a
także na środowisko, a w szczególności na:
– różnorodność biologiczną,
– ludzi,
– zwierzęta,
– rośliny,
– wodę,
– powietrze,
– powierzchnię ziemi,
– krajobraz,
– klimat,
– zasoby naturalne,
– zabytki,
– dobra materialne
– z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te
elementy;
3) przedstawiać:
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność
tego
obszaru,
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w
projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny
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prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania
napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.
Celem wykonania Prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań na środowisko będących
wynikiem realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Aktualizacji Planu Gospodarki
Odpadami oraz ocena ich natężenia, a także określenie czy w należyty sposób został uwzględniony
w w/w dokumentach interes środowiska przyrodniczego i kulturowego.

3. ZASTOSOWANE METODY I WYKORZYSTANE MATERIAŁY
Przy opracowywaniu niniejszej Prognozy oparto się na ustawie z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227).
Określa ona sposób postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji
planów i programów. Proces opiniowania w ramach ocen oddziaływania na środowisko oraz
określenie zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy prowadzi Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska.
Podczas opracowywania Prognozy kierowano się również ustawą dnia 3 października o zmianie
ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237).
Ustawa ta uszczegóławia przepisy odnośnie obszarów podlegających ochronie, w szczególności
obszarów Natura 2000.
Aby w pełni ocenić czy Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Aktualizacja Planu Gospodarki
Odpadami zawiera elementy zapewniające ochronę środowiska kierując się zasadą
zrównoważonego rozwoju przy opracowywaniu Prognozy, obok aktów prawnych, wykorzystano
szereg dokumentów strategicznych, szczebla regionalnego i krajowego, odnoszących się
bezpośrednio jak i pośrednio do ochrony środowiska, przyrody oraz zdrowia i życia ludzi.
Przy opracowywaniu Prognozy zastosowano metodę macierzy interakcji. Przyjęta tu macierz jest
wykresem siatki, w której w wierszach wpisano uruchamiane przez realizację Programu i Planu
zamierzenia (cele strategiczne), a w kolumnach wpisano wskaźniki charakteryzujące i opisujące
środowisko. Występowanie wzajemnego oddziaływania pomiędzy składnikami przeciwstawnych osi
zaznaczono symbolem:
- (+) – realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego
zagadnienia,
- (-) – realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego
zagadnienia,
- (+/-) – realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne jak i negatywne oddziaływania i
skutki w zakresie różnych aspektów analizowanego zagadnienia,
- (0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie
- (N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków, są
one zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do
przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań.
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4. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI
ODPADAMI I POWIĄZANIU ICH Z INNYMI DOKUMENTAMI
W Prognozie oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska uwzględniono
cele główne oraz cele pośrednie dotyczące poszczególnych komponentów środowiska. Do każdego
z celów przyporządkowane zostały kierunki działań zmierzające do osiągnięcia postawionych celów.
W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Lubsza cele środowiskowe skupiają się
głównie na ochronie wód. Określone cele mają wpłynąć na utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu
wszystkich wód, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych.
Głównym celem Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Lubsza jest stworzenie systemu
gospodarki odpadami. W Planie wyznaczono cele z podaniem terminów ich osiągnięcia.
Analizując cele sformułowane w Programie Ochrony Środowiska i Planie Gospodarki Odpadami dla
Gminy Lubsza, oprócz analizy ich wpływu na środowisko, należy dokonać odniesienia tych celów do
kierunków działań określonych w dokumentach nadrzędnych (krajowym i powiatowym) oraz
równoległych, określonych na szczeblu regionu. Od komplementarności i zharmonizowania tych
celów w znacznym stopniu zależy możliwość osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej gminy.
Projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami jest zgodny z
następującymi dokumentami planistycznymi:
 Strategia Rozwoju Gminy Lubsza,
 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubsza (Uchwały Nr XIX/133/2008
Rady Gminy Lubsza z dnia 24.04.2008r.),
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza, 2001 r.
Strategia Rozwoju Gminy Lubsza określa zadania z zakresu m.in. gospodarki wodno- ściekowej,
ochronie przed powodzią oraz gospodarki odpadami komunalnymi. Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubsza wskazuje lokalizację składowiska odpadów oraz
postanowienia dotyczące danego obiektu. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Lubsza wskazuje kierunki działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej,
ochrony środowiska przyrodniczego, rozwoju komunikacji i rozwoju infrastruktury technicznej.
Zadania i wszelkiego rodzaju ustalenia w/w dokumentów zostały uwzględnione w projekcie
Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami.
Ponadto projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska jest zgodny z ustawą o ochronie
przyrody. Obszary chronione tj. obszary Natury „Grądy Odrzańskie” i „Lasy Barucickie” są powołane
na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej.
Pozostałe formy tj. rezerwat przyrody „Leśna Woda”, „Lubsza”, „Rogalice”, „Barucice”,
„Śmiechowice”, Stobrawski Park Krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu „Lasy StobrawskoTurawskie” - powołane zostały na drodze rozporządzenia wojewody; pomniki przyrody- powołane na
drodze rozporządzenia wojewody lub uchwały rady gminy. Rozporządzenia określają lokalizację
obszaru lub obiektu, przebieg granicy, i otuliny (jeśli występuje), cele ochrony, typy obszaru
chronionego oraz zakazy obowiązujące na terenie obszarów chronionych. Cele wyznaczone w
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projekcie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska uwzględniają cele ochrony i zakazy
wyznaczone dla obszarów objętych ochroną.

5. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU
ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNYCH ZMIAN TEGO STANU
W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANYCH
DOKUMENTÓW
5.1. Charakterystyka ogólna Gminy Lubsza
Rysunek 1. Położenie Gminy Lubsza na terenie powiatu brzeskiego.
Gmina Lubsza jest gminą wiejska położoną w zachodniej
części województwa opolskiego, w północnej części powiatu
brzeskiego. Od północy Gmina Lubsza graniczy z gminą
miejską Namysłów (powiat namysłowski) i z gminą miejskowiejska Jelcz Laskowice (powiat oławski, województwo
dolnośląskie). Od południowego zachodu i południa z gminą
wiejską Skarbimierz oraz miastem Brzeg. Od południowego
wschodu z gminą wiejską Popielów, a od wschodu z gminą
wiejską Świerczów.
Gmina Lubsza zajmuje powierzchnię około 213 km2 i jest
największą pod względem obszaru gminą w województwie,
tworzy ją 31 miejscowości - 21 sołectw i 10 przysiółków.
Należą do nich: Błota, Borucice, Borek, Boruta, Czepielowice,
Dobrzyń, Garbów, Kościerzyce, Kopalina, Książkowice, Lubsza, Lubicz, Lednica, Leśna Woda,
Nowy Świat, Nowe Kolnie, Mąkoszyce, Michałowice, Myśliborzyce, Pisarzowice, Piastowice,
Rogalice, Raciszów, Roszkowice, Śmiechowice, Szydłowice, Stawy, Smolarnik, Tarnowiec, Zamcze,
Złotówka. Zagęszczenie sieci osadniczej jest zbliżone do średniej dla województwa opolskiego
(16,94) - na 100 km² powierzchni gminy przypada 14,57 miejscowości. Liczba mieszkańców w
gminie Lubsza wynosi 8 905 osób (stan na 31.12.2009r.).Wiodącą funkcją w gminie jest rolnictwo i
leśnictwo.
Gmina Lubsza zaliczana jest do obszarów o niewysokiej wartości rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
przy czym największą przydatność dla rolnictwa mają grunty położone w dolinie Odry. Jednocześnie
tutaj istnieje duże ryzyko prowadzenia gospodarki rolnej, ze względu na zagrożenia powodziowe.
Użytki rolne w Gminie Lubsza zajmują 45,8% powierzchni gminy, z których 15,2% stanowią dobre
gleby klas I - III, pozostała zaś część, zwłaszcza na północy gminy to gleby piaszczyste i mało
urodzajne, klas IV - VI. Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej – 76 punktów,
przyznany przez IUNG w Puławach, lokuje gminę Lubsza poniżej średniej w województwie
opolskim.
Około 46% powierzchni stanowią lasy, w których znaczne obszary objęte są ochroną rezerwatową.
Na terenie gminy usytuowana jest część Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, znajdują się tutaj
też rezerwaty przyrody: Leśna Woda, Lubsza, Rogalice, Barucice i Śmiechowice.
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W północno-wschodniej części przebiega linia kolejowa Opole - Wrocław - Nadodrze ze stacjami
kolejowymi w Mąkoszycach i Rogalicach. Przez teren gminy przebiega jedna droga krajowa:
• nr 39 (relacji Łagiewniki– Strzelin– Wiązów– Owczary– Brzeg– Lubsza– Namysłów– Kępno)
• oraz jedna droga wojewódzka:
• nr 457 (relacji Brzeg – Dobrzeń Wielki).
Według regionalizacji fizycznogeograficznej Gmina Lubsza położona jest w:
• Prowincji – Niż Środkowoeuropejski
• Podprowincji – Niziny Środkowopolskie
• Makroregionie – Nizina Śląska
• Mezoregionie:
- Równina Oleśnicka – północna i środkowa część gminy
- Pradolina Wrocławska – południowa część gminy

Warunki klimatyczne
Gmina Lubsza pod względem warunków klimatycznych wg regionalizacji zaproponowanej przez E.
Romera należy do typu klimatu podgórskich nizin i kotlin, który charakteryzuje się łagodnymi
warunkami pogodowymi, najdłuższym okresem wegetacyjnym w Polsce oraz bardzo korzystnymi
warunkami dla rozwoju rolnictwa pod względem ilości opadów.
Na terenie Gminy Lubsza odnotowano następujące czynniki atmosferyczne:
 Średnia roczna temperatura powietrza - +8,5°C.
Amplituda średnich temperatur dwóch skrajnych termicznie miesięcy (stycznia i lipca) wynosi
ok. 19,5 oC – 20,0 oC i jest jedna z najmniejszych na Opolszczyźnie.
 Usłonecznienie- 1500 – 1550 h, co stanowi średnio 4,1 – 4,2 h/dobę
Udział usłonecznienia faktycznego do astronomicznie możliwego dla badanego obszaru
wynosi 33%.
 Roczna suma opadów - 620 mm,
 największe sumy opadów - okres ciepły (od maja do sierpnia)- 100- 420 mm,
 najmniejsze sumy opadów- okres chłodny( od września do kwietnia)- 200- 250 mm,
 Ilość dni zalegania pokrywy śneieżnej- ok. 50 dni
 Średnia długość okresu bezprzymrozkowego- 170 dni
 Ilość dni występowania pokrywy lodowej na Odrze- najdłużej ok. 25 dni (pojawia się w
połowie stycznia)
 Kierunek wiatru – południowy – 18% wszystkich wiatrów dominujących i zachodni – 17 –
20% wszystkich wiatrów dominujących. Udział cisz atmosferycznych wynosi w roku 5 – 10%.
Średnia prędkość wiatru w ciągu roku wynosi 2,5 – 3 m/s.
Korzystne warunki klimatyczne Gminy Lubsza warunkowane są w głównej mierze długim
okresem wegetacyjnym trwającym ok. 240 dni. Stwarza to korzystne warunki rozwojowe dla
świata roślin i zwierząt. Ponadto szybsze rozpoczęcie sezonu wegetacyjnego sprawia że tereny
Gminy Lubsza są korzystnymi miejscami przystankowymi dla migrujących ptaków.

11

Prognoza oddziaływania na środowisko „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki
Odpadami dla Gminy Lubsza”

Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia, geologia
Gmina Lubsza leży w obrębie dwóch różnych pod względem morfogenetycznym i krajobrazowym
mezoregionów.
Pradolina Wrocławska (110 – 135 m n.p.m.) obejmuje tereny południowej części Gminy Lubsza.
Mezoregion ten jest pod względem struktury i funkcjonowania środowiska przyrodniczego związany
z rzeką Odrą. Rzeka w trakcie działalności wykształciła charakterystyczne plejstoceńskie i
holoceńskie tarasy zalewowe: holoceńskie wysłane madami, plejstoceńskie wysłane piaskami.
Równina Oleśnicka (133 – 159 m n.p.m.) zajmuje tereny północnej i środkowej części Gminy
Lubsza. Obszar Równiny Oleśnickiej pokrywają w większości gliny zwałowe z ostańcami form
glacjalnych zlodowacenia odrzańskiego. Duży obszar tego mezoregionu i wewnętrzne
zróżnicowanie spowodowało wyróżnienie przez Walczaka (za Kondrackim) czterech jednostek
podrzędnych – mikroregionów.
Większość terenu Gminy Lubsza leży na wysokości 120-140 m. teren gminy ma zatem typowo
nizinny. Wysokości względne osiągają tu lokalnie wartości rzędu 20-30 m, na większości terenów
przeważają jednak deniwelacje 5-15 m, a w dnach dolin rzeki Odry dochodzą jedynie do 3 m.
Hipsometria terenu Gminy Lubsza wskazuje na łagodny spadek terenu w kierunku zachodnim
i południowo-zachodnim.
Na obszarze Gminy Lubsza można wyróżnić 4 rodzaje struktury rzeźby terenu:
• holoceńskie dna dolin rzecznych – występują wzdłuż rzeki Odry oraz rzeki Smortawy.
Geomorfologia holoceńskich dolin rzecznych terenu gminy charakteryzuje się niewielkim
zróżnicowaniem wysokościowym oraz znikomymi deniwelacjami. Niewielkimi naturalnymi
elementami różnicującymi są starorzecza oraz nieliczne wydmy, które w szczególności
występują w dolinie Odry. Elementami pochodzenia antropogenicznego są ciągi wałów
przeciwpowodziowych w dolinie Odry.
• wysoczyzny morenowe oraz akumulacji wodnolodowcowej zdenudowane – rzeźba terenu jest
łagodnie pagórkowata. Dodatkowym urozmaiceniem są licznie występujące wydmy, które
osiągają wysokości względne dochodzące do 10 m., przy dość znacznych lokalnych
spadkach.
• równiny teras akumulacyjnych i erozyjno-denudacyjnych – rzeźba tych terenów jest równinna
lub łagodnie falista. Urozmaicenia, w przewadze równinnej i falistej rzeźbie nadają
występujące głównie w lasach liczne pola piasków eolicznych z dobrze wykształconymi
wydmami. Duża część wydm to formy paraboliczne, stacjonarne – nie zmieniające położenia
kulminacji w trakcie powstawania. Pokrycie wydm lasami sprawia, że tereny o tym typie rzeźby
terenu robią generalnie wrażenia obszarów mało zróżnicowanych geomorfologicznie.
• Równiny teras niskich, miejscami w pradolinach plejstoceńskie.
Reasumując 97% obszaru Gminy Lubsza odznacza się płaskorówninną rzeźbą terenu, a 3%
niskofalistą i niskopagórkowatą.
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Analiza zagospodarowania przestrzennego gminy
Strukturę przestrzenną Gminy Lubsza charakteryzują:
 niska zabudowa jednorodzinna oraz zagrodowa,
 wysoki stopień zalesienia,
 przebieg dróg kolejowych i drogowych o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym,
 przebiegająca żeglowna droga wodna w południowej części gminy (rzeka Odra).
Na terenie Gminy Lubsza w przewadze występuje zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. Ze
względu na bezpośrednie sąsiedztwo gminy z miastem Brzeg, jej podmiejskie wsie: Pisarzowice,
Michałowice oraz Kościerzyce stały się atrakcyjne pod względem budownictwa jednorodzinnego.
Zespoły zabudowy wielorodzinnej zlokalizowane są w miejscowościach: Rogalice, Mąkoszyce,
Garbów, Kościerzyce oraz Lubsza.
Gmina Lubsza posiada liczne tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, które zostały
wyznaczone w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Lubsza”
Na obszarze Gminy Lubsza wyodrębniają się obszary tworzące system terenów zielonych
i otwartych gminy, użytkowanych jako różnorodne formy zieleni parkowej, leśnej, rekreacyjnosportowej oraz użytki rolne. Obszary te mają duże znaczenie hydrologiczne, ekologiczne,
klimatyczno-higieniczne i estetyczno- krajobrazowe. Istotnym elementem w strukturze przestrzennej
i krajobrazie gminy jest dolina rzeki Odry, Stobrawy i Smortawy.
Z punktu widzenia połączeń regionalnych i międzynarodowych położenie Gminy Lubsza jest
korzystne ze względu na występowanie drogi krajowej nr 39, drogi wojewódzkiej nr 457, licznych
dróg powiatowych i gminnych.
System zaopatrzenia gminy w wodę jest dobrze rozwinięty. Dostęp do wody jest stały. System
odprowadzania ścieków jest słabo rozwinięty. Zaopatrzenie mieszkańców w energię elektryczną
odbywa się za pomocą Głównego Punktu Zasilania (GPZ) „Pawłów”. Usługi telekomunikacyjne w
Gminie Lubsza są bardzo dobrze rozwinięte. Wszyscy mieszkańcy gminy mają zapewniony dostęp
do usług teleinformatycznych. Na terenie gminy nie występują sieci gazowe ani sieci ciepłownicze, z
których odbywałoby się zbiorowe zaopatrzenie w ciepło.

5.2. Ocena stanu środowiska
Wody powierzchniowe
Sieć rzeczna terenu gminy ma charakter typowo nizinny o niwalno-fluwialnym reżimie zasilania.
Głównym ciekiem odwadniającym teren gminy jest rzeka Odra, która dla zachodniej części gminy
stanowi zlewnię bezpośrednią. W południowej części gminy znajduje się prawostronna część ujścia
rzeki Stobrawy. Natomiast centralna i północna część gminy odwadniana jest za pośrednictwem
zlewni cząstkowych rzeki Smortawy. Przez teren gminy przepływają jeszcze: Śmieszka, Ciek Boruta,
Odrzyca i Kanał Bystrzycki, które są dopływami w/w rzek.
Sieć hydrograficzną obszaru gminy uzupełniają mniejsze cieki oraz niewielkie zbiorniki wodne starorzecza i oczka powyrobiskowe oraz stawy m.in. w okolicy Śmiechowic, Lubicza, Lubszy,
Michałowic i Borucic. Kompleks stawów koło Borucic i ich najbliższe otoczenie, ze względu na
wysokie walory przyrodnicze, wyróżniono do ochrony prawnej (proponowany zespół przyrodniczo-
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krajobrazowy). Na dużej części terenu gminy, ze względu na wysoki poziom wód gruntowych,
znajduje się także sieć rowów melioracyjnych.
Pomimo uregulowania największych rzek (Odry i Stobrawy oraz częściowo Smortawy) w ich
dolinach występują zachowane starorzecza i małe oczka wodne, zadrzewienia łęgowe i wilgotne
łąki, co sprawia, że tereny te stanowią ostoję chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
Wartość przyrodniczą dolin rzecznych w gminie Lubsza wyróżniono przez poddanie większej części
dolin ochronie prawnej w formie parku krajobrazowego.

Wody podziemne
Na terenie Gminy Lubsza wg klasyfikacji Kleczkowskiego (1990) znajduje się jeden zbiornik wód
podziemnych – Zbiornik rzeki Stobrawy nr 323 – podlegający najwyższej ochronie. Zbiornik ten
gromadzi wody w osadach trzeciorzędowych o średniej głębokości ujęć 80 m. Dominującym
kierunkiem przepływu wód podziemnych GZWP 323 jest kierunek południowo-zachodni, zgodny
z przebiegiem rzeki Stobrawy i jej prawostronnych dopływów. Piaszczysto-żwirowe osady
trzeciorzędowe występujące w obrębie zbiornika izolowane są utworami słabo przepuszczalnymi
o miąższości ok. 30 m. Jakość wód jest średnia z powodu ponadnormatywnej zawartością żelaza
i manganu
Gmina Lubsza posiada wystarczające zasoby wód podziemnych. Udokumentowane zasoby wód
czwartorzędowych w pełni pokrywają istniejące zapotrzebowanie i nie stanowią potencjalnej bariery
rozwoju gminy.

Walory przyrodnicze gminy
Lasy
W Gminie Lubsza lasy zajmują ok. 47,2 %. Wskaźnik lesistości Gminy Lubsza jest dużo wyższy od
przeciętnej lesistości powiatu (18,7%), i od wskaźnika dla województwa (26,5%) oraz kraju (29,0%).
Charakterystyczną cechą kompleksów leśnych terenu gminy jest ich zwarty i wielkoprzestrzenny
charakter. W związku z tak dużą lesistością gminy gospodarka leśna ma dogodne warunki do
szybkiego rozwoju.
Z podziału administracyjnego Lasów Państwowych wynika, że lasy na terenie Gminy Lubsza
zarządzane są przez Nadleśnictwo Brzeg. Wśród typów siedliskowych dominują: bory mieszane
świeże, lasy mieszane świeże, lasy mieszane wilgotne. Na szczególną uwagę zasługuje tu
obecność bardzo rzadkiego w regionie typu siedliskowego – lasu łęgowego. Kompleksy lasów o tym
typie siedliskowym zlokalizowane są w dolinie Odry i należą do najwartościowszych pod względem
przyrodniczym lasów. W gminnym drzewostanie największy areał zajmują: sosna, dąb, olcha oraz
świerk.
Zgodnie z zarządzeniem nr 152 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
z dnia 6 października 1994 r. w Nadleśnictwie Brzeg lasy o powierzchni około 11 524 ha uznano za
lasy ochronne, w tym w obrębie leśnym Lubsza lasy o powierzchni 6 245 ha. Lasy obrębu Gminy
Lubsza podzielono według następujących kategorii ochronności:
- lasy glebochronne o łącznej powierzchni około 8 ha,
- lasy wodochronne o łącznej powierzchni około 6 188 ha,
- lasy na stałych powierzchniach badawczych o łącznej powierzchni około 8 ha,
- lasy stanowiące cenne fragmenty rodzimej przyrody o powierzchni łącznej około 41 ha,
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Lasy uznane za ochronne jako cenne fragmenty rodzimej przyrody wyłącza się z użytkowania
rębnego.

Dominujące zbiorowiska roślinne
Duże zróżnicowanie warunków edaficznych i rzeźby terenu umożliwiło rozwój wielu zbiorowiskom
roślinnym, zarówno naturalnym (m.in. leśne, wodne, szuwarowe), jak i półnaturalnym
i antropogenicznym (m.in. łąkowe, polne).
Dominującym typem zbiorowisk na obszarze gminy są zbiorowiska leśne. W dolinie Odry
(południowa część gminy) potencjalną roślinnością są łęgi jesionowo-wiązowe, a w dolinie
Smortawy – łęgi jesionowo-olszowe. Na niewielkich powierzchniach w gminie występują „kwaśne”
buczyny górskie. Na pozostałych obszarach dominują grądy subkontynentalne oraz niżowe
środkowoeuropejskie acidofilne dąbrowy.
Na terenie gminy większość zbiorowisk leśnych i zaroślowych charakterystycznych jest dla terenów
nizinnych. Miejscami w dolinach Odry i Smortawy dominują lasy liściaste.
Wśród lasów liściastych wiodącą rolę odgrywają grądy subkontynentalne. W większości przypadków
są to zbiorowiska powstałe wskutek sukcesji łęgów wywołanej zmianami stosunków wodnych w
następstwie prac melioracyjnych i regulacji dolin rzecznych. Stopniowe odwadnianie terenu
powoduje, że występuje tu szereg stadiów przejściowych od łęgu jesionowo-wiązowego do
typowego grądu. Łęg jesionowo-olszowy występuje w okolicach Rogalic (m.in. w rezerwacie
przyrody „Rogalice”). Łęg jesionowo wiązowy zajmuje znikome powierzchnie, tworząc najczęściej
z grądami niskimi drobnopowierzchniowy kompleks mozaikowy – dolina Odry koło Nowych Kolni. W
rezerwacie „Lubsza” i w jego pobliżu występują płaty żyznej buczyny niżowej.
Na terenie gminy zbiorowiska szuwarowe i wielkoturzycowe zajmują niewielkie powierzchnie.
Tworzą one otulinę zbiorników wodnych lub porastają zbiorniki wypłacone. Do najbardziej
rozpowszechnionych należą: zespół trzciny pospolitej, pałki szerokolistnej i manny mielec. Wzdłuż
cieków wodnych, w lokalnych obniżeniach terenu lub nad brzegami silnie wypłaconych stawów
i starorzeczy rozwijają się zespoły wysokich turzyc ze związku Magnocaricion. Najczęściej
spotykanym zbiorowiskiem jest mokra łąka turzycowa i szuwar turzycy błotnej – rejon Nowych Kolni.
Zbiorowiska łąkowe reprezentowane są przez łąki świeże z rzędu Arrhenatheretalia i występują one
na wyższych terasach dolin rzecznych i użytkowane są jako łąki kośne lub kośno-pastwiskowe.
Większość zbiorowisk łąkowych, zwłaszcza wrażliwych na zmiany wilgotnościowe, należy na terenie
gminy do potencjalnie zagrożonych. Zaprzestanie wykaszania lub zmiana sposobu ich użytkowania
jest przyczyną zarastania wielu łąk łanami trzcinka piaskowego, różnymi gatunkami nawłoci oraz
wrotyczem pospolitym. Zbiorowiska psammofilne i kserotermiczne reprezentowane są m.in. przez:
zespół szczotlichy siwej oraz zespół goździka kropkowanego.
Grupa zespołów chwastów towarzyszących uprawom rolnym, zarówno zbożowym jak i okopowym,
na ubogich kwaśnych glebach piaszczystych reprezentowana jest przez zespół palusznika
nitkowatego, natomiast na glebach żyźniejszych obserwuje się fitocenozy chwastnicy jednostronnej i
włośnic.

Rośliny rzadkie i chronione
Stanowiska roślin chronionych i zagrożonych koncentrują się głównie w dolinie Odry (okolice
Nowych Kolni i Kościerzyc) oraz dolinie Smortawy i Lasów Baruckich, a także na terenie rezerwatów
przyrody. Znalazły się tu gatunki chronione (10 chronionych ściśle i 11 częściowo) na podstawie
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Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 r. w sprawie gatunków dziko
występujących roślin objętych ochroną [Dz. U. nr 168, poz. 1764] oraz Konwencji Waszyngtońskiej o
międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem.
Przedstawiono również wybrane gatunki zagrożone i rzadkie w skali regionu i kraju (31 gatunków),
nie podlegające ochronie prawnej, które występują dziko na terenie Gminy Lubsza.
Gatunki roślin objęte ochroną ścisłą:
1. Barwinek pospolity Vinca minor L.
2. Centuria pospolita Centaurium erythraea Rafn
3. Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine (L.) Crantz
4. Kukułka Fuchsa Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó
5. Lilia złotogłów Lilium martagon L.
6. Listera jajowata Listera ovata (L.) R. Br.
7. Podkolan biały Platanthera bifolia (L.) Rich.
8. Podrzeń żebrowiec Blechnum spicant (L.)Roth
9. Przylaszczka pospolita Hepatica nobilis Schreber
10. Salwinia pływająca Salvinia natans (L.)All.
11. Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum L.
Gatunki roślin objęte ochroną częściową:
1. Bluszcz pospolity Hedera helix L.
2. Goździk kartuzek Dianthus carthusianorum L.
3. Grążel żółty Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm.
4. Grzybienie białe Nymphaea alba L.
5. Kalina koralowa Viburnum opulus L.
6. Konwalia majowa Convallaria majalis L.
7. Kopytnik pospolity Asarum europaeum L.
8. Kruszyna pospolita Frangula alnus Mill.
9. Porzeczka czarna Ribes nigrum L.
10. Przytulia wonna Galium odoratum (L.) Scop.
Gatunki roślin rzadkich i ginących:
1. Ciemiężyk białokwiatowy Vincetoxicum hirundinaria Med.
2. Czerniec gronkowy Actaea spicata L.
3. Czosnek kątowy Allium angulosum L.
4. Czosnek wężowy Allium scorodoprasum L.
5. Dzwonek skupiony Campanula glomerata L.
6. Farbownik lekarski Anchusa officinalis L.
7. Goździk kropkowany Dianthus deltoides L.
8. Jarzmianka większa Astrantia major L.
9. Krwawnik pannoński Achillea pannonica Scheele
10. Namulnik brzegowy Limosella aquatica L.
11. Nicennica polna Filago arvensis L.
12. Okrężnica bagienna Hottonia palustris L.
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13. Oman wierzbolistny Inula salicina L.
14. Perłówka jednokwiatowa Melica uniflora Retz.
15. Ponikło jajowate Eleocharis ovata (Roth) Roem. & Schult.
16. Porzeczka dzika czerwona Ribes spicatum Robson
17. Przetacznik długolistny Veronica longifolia L.
18. Przęstka pospolita Hippuris vulgaris L.
19. Przytulia północna Galium boreale L.
20. Rutewka wąskolistna Thalictrum lucidum L.
21. Sierpik barwierski Serratula tinctoria L. (var. lancifolia)
22. Sitowie korzenioczepne Scirpus radicans Schkuhr
23. Skrzyp zimowy Equisetum hyemale L.
24. Spirodela wielokorzeniowa Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden
25. Starzec kędzierzawy (nadpotokowy) Senecio rivularis (W. et K.) DC.
26. Szczodrzeniec rozesłany Chamaecytisus ratisbonensis (Schaeffer) Rothm.
27. Turzyca cienista Carex umbrosa Host
28. Turzyca wczesna Carex praecox Schreber
29. Żabieniec lancetowaty Alisma lanceolatum With.
30. Żywiec cebulkowy Dentaria bulbifera L.
31. Żywiec dziewięciolistny Dentaria enneaphyllos L.

Obszary przyrodniczo cenne
Obszarami o wysokiej bioróżnorodności jest przede wszystkim dolina Odry, a zwłaszcza jej
południowa część, gdzie występuje mozaika pól, łąk, w tym wilgotnych i bagiennych, zadrzewień
oraz kompleks leśny Lasów Stobrawsko-Turawskich z doliną Smortawy.
Obszarami o szczególnych walorach przyrodniczych w gminie Lubsza są:
Tereny leśne (oddział 153 obrębu Lubsza, Nadleśnictwo Brzeg) - położone na południowyzachód od Borucic. Obszar ten charakteryzuje się wyjątkowym bogactwem florystycznym w skali
całego województwa opolskiego. Stwierdzono tam występowanie 1 gatunku ściśle chronionego
grzyba oraz 11 gatunków roślin objętych prawną ochroną. Wśród nich są 4 gatunki z rodziny
storczykowatych. W drzewostanie opisywanego oddziału leśnego dominuje jesion wyniosły i jawor.
W domieszce występuje lipa drobnolistna, dąb szypułkowy, grab i buk. Również w podszycie i w
warstwie runa licznie występuje lipa i jawor. Fauna omawianego terenu jest również bogata. W
okresie lęgowym stwierdzono tu występowanie 30 gatunków ptaków chronionych. Trzy z nich
znajdują się w wymieniającym gatunki o znaczeniu europejskim załączniku I Dyrektywy Rady EWG
nr 79/409/EWG z 2 kwietnia 1979 roku (tzw. Dyrektywa Ptasia).
Wąski pas doliny Smortawy przy jej korycie na południowy- zachód od Borucic - obszar
charakteryzuje się szczególnie wysoką bioróżnorodnością powodowaną zjawiskiem styku
ekosystemów wodnych, podmokłych łąk i wilgotnych lasów. Teren jest żerowiskiem licznej
zwierzyny łownej.
Zmeliorowane i zagospodarowane torfowisko (ok. 2,5 km na północny-wschód od wsi Nowe
Kolnie)- leży ono na terenie nadleśnictwa Brzeg w obrębie Karłowice w oddziałach: 168h,i, 176a,b,
177a,b,c, 178a, b, 179 a, 188b. Jeden z większych na terenie Borów Stobrawsko-Turawskich
obszarów torfowiskowych. Torfowisko na skutek melioracji i zagospodarowania utraciło znaczną
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część swoich walorów florystycznych i faunistycznych. Jest jednak nadal niezwykle cenną ostoją
zwierzyny łownej, w tym bardzo rzadkiego u nas łosia. Teren pokrywają trwałe użytki łąkowe, w
większości nie użytkowane i częściowo zalesione. Ze względu na dużą bioróżnorodność form
florystycznych i faunistycznych teren ten powinien podlegać ochronie prawnej. Jest to obszar o
niezwykle różnorodnej roślinności. Spotyka się tam głównie zbiorowiska wilgotnych łąk z gatunkami
chronionymi i rzadkimi.
Mozaika ekosystemów na południe od szosy Kościerzyce – Nowe Kolnie - typowe dla dolin
rzecznych ekosystemy wodne, łąkowe i zadrzewienia w międzywalu na południe od Kościerzyc oraz
zbiorowiska roślinne zlokalizowane w widłach Odry i Kanału Odry. Występują tu 2 kompleksy
starodrzewi dębowych. Zadrzewienia i zakrzaczenia mają nad samą Odrą charakter zbliżony do
zbiorowisk łęgowych, przy wale zaś stanowią je głównie dęby, jesiony, lipy, klony i inne gatunki
liściaste tworzące grądy. Znajdują się tu starorzecza, w większości nieużytkowane lub użytkowane
ekstensywnie łąki i pastwiska, a także bogate florystycznie wały przeciwpowodziowe. Teren
bezpośrednio przylega do miasta Brzeg, jest łącznikiem ekologicznym pomiędzy miastem i
ekosystemami naturalnymi.
Duże kompleksy łąk położonych pomiędzy Nowymi Kolniami i Odrą - w większości nie
użytkowane lub użytkowane ekstensywnie, ze znacznym udziałem turzycowisk, łozowisk i
szuwarów. Na obszarze zachowały się jedne z najlepiej wykształconych w dolinie na badanym
odcinku starorzecza. Stosunkowo dobrze zachowane bogactwo siedlisk i nisz ekologicznych sprzyja
dużej bioróżnorodności tego obszaru.
Kompleksy stawów w Borucicach w otoczeniu leśnym i łąkowym - obszar jest stanowiskiem
kilku gatunków roślin rzadkich i chronionych, stanowi ostoję ptactwa wodno-błotnego.
Charakteryzuje się dużymi walorami krajobrazowymi i bardzo wysoką bioróżnorodnością.
Bagno Wójcin – osuszone torfowisko, do niedawna stanowiące mozaikę zbiorowisk szuwarowych,
turzycowisk i łąk kośnych oraz siedlisko bogatej fauny wodno-błotnej.
Dolina rzeki Smortawy – obszar o zwiększonej bioróżnorodności, zagrożony regulacją rzeki.

Obszar Natura 2000
Na terenie Gminy Lubsza wprowadzono obszary NATURA 2000:
GRĄDY ODRZAŃSKIE- PLB020002
GRĄDY W DOLINIE ODRY- PLH020017
LASY BARUCICKIE- PLH160009
„Grądy Odrzańskie”
Obszar obejmuje 70-cio kilometrowy odcinek doliny Odry między Narokiem a Wrocławiem. Dolina
pokryta jest lasami, łąkami, pastwiskami i polami uprawnymi. Lasy składają się przede wszystkim
z drzewostanów dębowo-grabowych, jednakże zachowały się małe płaty zadrzewień olszowo
wiązowych i wierzbowo-topolowych. Znajdują się tu liczne cieki wodne, stare koryta rzeczne,
pozostałości rozlewisk i stawów. Teren jest silnie zmeliorowany.
Zagrożeniem dla obszaru objętego ochroną jest: zanieczyszczenia wód, osuszanie terenu,
zagrożenia mogłyby wystąpić w wypadku odstąpienia od obowiązujących zasad gospodarki leśnej.
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„Grądy w dolinie Odry”
Obszar Natura 2000 „Grądy w dolinie Odry” stanowi niewielki fragment przy zachodniej granicy
Gminy Lubsza.
Cały obszar chroniony obejmuje kilka kompleksów leśnych w dolinie Odry pomiędzy Wrocławiem a
Oławą. Do obszaru włączono również fragmenty samej doliny rzecznej. Teren o dużej mozaice
siedlisk - od suchych muraw i fragmentów borów na wydmach piaszczystych po roślinność wodną i
szuwarową starorzeczy i oczek wodnych. Duża cześć fitocenoz łęgowych jest przekształcona w
wyniku odcięcia od zalewów po obwałowaniu koryta Odry, jednak przy największych powodziach są
one zalewane. Śródleśne polany wyróżniają się bogatą florą, a ich najcenniejsze fragmenty
zachowały się na terenach wodonośnych Wrocławia.
„Lasy Barucickie”
Kompleks lasu mieszanego przylegający do doliny Odry, z fragmentami starych drzewostanów, np.
w rezerwacie Lubsza niektóre okazy dębów liczą nawet do 400 lat. Obszar zalegania glin
zwałowych i piasków wodnolodowcowych zlodowacenia odrzańskiego. Obszar obejmuje najstarszy
w województwie opolskim (do 400 lat) drzewostan bukowo-dębowy ze stanowiskami rzadkich i
zagrożonych gatunków bezkręgowców (m.in. Lucanus cervus, Cerambyx cerdo). Powołany dla
zachowania stanowisk jelonka i kozioroga, zasiedlających kompleks starych drzewostanów
dębowych.

Parki Krajobrazowe
„Stobrawski Park Krajobrazowy”
Granice parku obejmują w gminie Lubsza znaczną część doliny Odry i większość terenów leśnych
należących do dużego kompleksu Lasów Stobrawsko-Turawskich. W Gminie Lubsza Park zajmuje
ok. 8 588 ha, obejmuje ok. 40,4 % powierzchni gminy - wyłączona jest strefa najbardziej
zurbanizowana o intensywnym rolnictwie w Dolinie Odry oraz częściowo wylesione użytki rolne we
wschodniej części gminy (objęte ochroną w formie obszaru chronionego krajobrazu – okolice
Rogalic, Mąkoszyc, Tarnowca.
Podstawowymi walorami uzasadniającymi powołanie Parku było występowanie wielu chronionych i
zagrożonych roślin, zbiorowisk roślinnych i zwierząt, występowanie jednego z większych obszarów
wydmowych, występowanie ekosystemów typowych dla dużych rzek: licznych starorzeczy,
kompleksów grądów, olsów, łęgów i łąk zalewowych, występowanie ostoi ptactwa o znaczeniu
międzynarodowym, wysoka lesistość terenu, w tym lasów zróżnicowanych gatunkowo i siedliskowe,
niska gęstość zaludnienia i uprzemysłowienia.

Obszar chronionego krajobrazu
Obszar chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko- Turawskie”
Obejmuje on rozległy teren środkowo-północnej części województwa o powierzchni 179 306 ha. W
gminie Lubsza ochroną objęto północną, w większości lesistą część obszaru (14 000 ha).
Południową granicę OChK wyznacza droga Nowe-Kolnie – Czepielowice – Stawy – Lubicz –
Dobrzyń – Leśna Woda.
Lasy Stobrawsko - Turawskie objęto ochroną ze względu na znaczące walory przyrodnicze
i krajobrazowe, atrakcyjność turystyczną i słabe zurbanizowanie. Tereny OChK stanowią
pozostałość dawnej Puszcze Śląskiej. Szczególnie cenne są tu pozostałe drzewostany liściaste
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buczyn, dąbrów i olszyn. W granicach obszaru zawierają się w znacznej części zlewnie: Smortawy,
Stobrawy, Brynicy, Budkowiczanki, Jemielnicy i Małej Panwi. Duża ilość cieków wodnych i stawów,
silnie rozwinięta granica lasu, polodowcowa rzeźba terenu, występowanie wielu chronionych
gatunków roślin i zwierząt stanowi o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych tego
terenu. Tereny zurbanizowane są rozproszone i mają charakter typowo wiejski, często harmonijnie
wkomponowany w krajobraz leśny lub łąkowy.

Rezerwaty przyrody
„Leśna woda”
Pod względem leśnej typologii siedliskowej na terenie rezerwatu występuje głównie las mieszany
świeży z domieszką boru mieszanego świeżego i lasu mieszanego wilgotnego. Dwupiętrowy
drzewostan naturalnego pochodzenia najliczniej reprezentowany jest przez modrzew europejski
Larix decidua i sosnę zwyczajną Pinus sylvestris. Stosunkowo duży jest też udział buka
zwyczajnego Fagus sylvatica oraz dębów: szypułkowego Quercus robur i bezszypułkowego Q.
petraea. W młodszych partiach lasu swą obecność zaznaczają obfite podrosty grabu zwyczajnego
Carpinus betulus. Badania florystyczne prowadzone na obszarze rezerwatu dały podstawę do
zakwalifikowania występującego tu zbiorowiska leśnego do dwóch zespołów: Galio odoratiFagetum, czyli żyznej buczyny niżowej oraz towarzyszącego buczynie grądu subkontynentalnego
Tilio-Carpinetum.
„Lubsza”
Rezerwat powstał dla ochrony pozostałości naturalnego lasu mieszanego, głównie bukowodębowego. Rezerwat położony jest w obrębie Lubsza, nadleśnictwa Brzeg. Na obszarze rezerwatu
głównym typem siedliskowym jest las mieszany świeży. Dwupiętrowy drzewostan ma zróżnicowaną
strukturę wiekową. W składzie gatunkowym najliczniej reprezentowany jest buk zwyczajny Fagus
sylvatica, z tym, że przewaga jego w piętrze górnym nad świerkiem i dębem jest nieznaczna,
natomiast w piętrze dolnym buk jest gatunkiem dominującym. Na obszarze tym stwierdzono
występowanie 66 gatunków roślin naczyniowych, w tym chronioną konwalię majową Convallaria
majalis, kruszynę pospolitą i przytulię wonną Galium odoratum, a także 36 gatunków mchów i 15
gatunków wątrobowców. Na uwagę zasługuje również ściśle chroniony grzyb - flagowiec olbrzymi
Meripilus giganteus.
Dla uchronienia rezerwatu przed zewnętrznymi czynnikami niszczącymi, w 1988r. zaprojektowano
powiększenie chronionego obszaru i utworzenie otuliny, które zwiększałoby tym samym
powierzchnię chronioną do 67,97 ha. Dzięki temu, zbiorowiska roślinne zwiększą swoją stabilność, a
tym samym naturalną odporność na czynniki degradujące.
„Rogalice”
Rezerwat przyrody „Rogalice” jest rezerwatem leśnym o niewielkiej powierzchni 6,06 ha. Rezerwat
powstał dla ochrony naturalnych fragmentów leśnych z olszą czarną Alnus glutinosa, jesionem
wyniosłym Fraxinus excelsior, bukiem zwyczajnym Fagus sylvatica i świerkiem pospolitym Picea
abies. Teren rezerwatu należy do obrębu Lubsza, nadleśnictwa Brzeg i znajduje się w głębi
kompleksu leśnego nad prawobrzeżnym dopływem rzeki Smortawy. Wśród runa i podszytu
rezerwatu znaleźć można następujące gatunki chronione: kopytnika pospolitego Asarum
europaeum, wawrzynka wilczełyko Daphne mezereum, kruszynę pospolitą Frangula alnus, barwinka
pospolitego Vinca minor i przytulię wonną Galium odoratum.
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„Barucice”
Rezerwat jest zlokalizowany w północno-zachodniej części Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
Nowo utworzony rezerwat zajmuje obszar 82,1 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów
naukowych i dydaktycznych dobrze wykształconych zbiorowisk leśnych: łęgowych i grądowych
z rzadkimi i podlegającymi ochronie prawnej gatunkami roślin. Rezerwat charakteryzuje się
wyjątkowym bogactwem florystycznym i faunistycznym. Na terenie objętym ochroną stwierdzono
występowanie 11 gatunków roślin chronionych i wielu rzadkich. Do najważniejszych należą: kukułka
Fuchsa, podkolan biały, kruszczyk szerokolistny, listera jajowata, wawrzynek wilczełyko,
przylaszczka pospolita, łuskiewnik różowy, jarzmianka większa, żywiec dziwięciolistny i cebulkowy.
Spotkać możemy tam również 33 gatunki chronionych zwierząt, z czego większość to ptaki.
Spośród nich należy wymienić dzięcioła czarnego, średniego i zielonosiwego, muchołówkę
białoszyją, jastrzębia, wilgę oraz kruka. Teren ten jest miejscami silnie podmokły z rozbudowaną
siecią nieodnawianych rowów melioracyjnych. Nadzór nad rezerwatem przyrody sprawuje
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

Pomniki przyrody
Na terenie Gminy Lubsza znajdują się obecnie następujące pomniki przyrody wpisane do Rejestru
Form Ochrony Przyrody Województwa Opolskiego prowadzonego przez Regionalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska w Opolu (stan 01.2010 r.).
Tabela 1. Pomniki przyrody na terenie Gminy Lubsza.
Lp.

Gatunek

Lokalizacja

Nr rej.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
Buk zwyczajny
Dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy
Orzech czarny
Grupa drzew z gatunku: buk zwyczajny i grab pospolity
Grupa drzew z gatunku dąb szypułkowy
Grupa drzew z gatunku dąb szypułkowy
Dąb szypułkowy

Rogalice
Leśna Woda
Nowy Świat
Mąkoszyce
Roszkowice
Rogalice
Nowy Świat
Roszkowice
Roszkowice
Leśna Woda

97
98
190
197
239
270
351
358
360
415

Parki podworskie
Na terenie gminy znajduje się jeden park podworski w Mąkoszycach – jest to park o pow. 3,37 ha
powstały w pierwszej połowie XIX w. Park ma charakter parku krajobrazowego z elementami
barokowymi. Drzewostan stanowią: klon pospolity, klon jawor, brzoza brodawkowata, grab
zwyczajny, kasztanowiec zwyczajny, jesion wyniosły, robinia akacjowa, buk pospolity, świerk
pospolity, żywotnik olbrzymi, platan klonolistny.

Obszary i obiekty proponowane do ochrony:
Użytek ekologiczny „Dolina Smotrawy”
Proponowany do ochrony teren obejmuje wąski pas doliny Smortawy przy jej korycie na południowyzachód od Borucic. Obszar charakteryzuje się szczególnie wysoką bioróżnorodnością powodowaną
21

Prognoza oddziaływania na środowisko „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki
Odpadami dla Gminy Lubsza”

zjawiskiem styku ekosystemów wodnych, podmokłych łąk i wilgotnych lasów. Teren jest
żerowiskiem licznej zwierzyny łownej.
Użytek ekologiczny „Polana”
Proponowany do ochrony teren to obszar torfowiskowy. Położony jest on na południowy zachód od
Kurzni. Torfowisko na skutek melioracji i zagospodarowania utraciło część swoich walorów
florystycznych i faunistycznych. Jest jednak nadal niezwykle cenna ostoją zwierzyny łownej, w tym
bardzo rzadkiego u nas łosia. Teren pokrywają trwałe użytki łąkowe, w większości nieużytkowane i
częściowo podlegające zalesieniu. Ze względu na dużą bioróżnorodność form florystycznych
i faunistycznych powinien podlegać ochronie prawnej.
Użytek ekologiczny „Mozaika”
Proponuje się objąć ochroną teren mozaiki podmokłych ekosystemów łąkowych i zadrzewieniowych
położonych pomiędzy Lubsza, Piastowicami i Wójcinem. Obszar jest ostoją żurawia i licznych
populacji płazów. Stanowi również żerowisko dla dużych ssaków łownych. Charakteryzuje się dużą
bioróżnorodnością.
Fauna:
Tereny wodno-błotne a wśród nich doliny rzeczne, są miejscem występowania wielu rzadkich
gatunków rzadkich i ginących zwierząt. Te miejsca wyróżniają się najbogatszym składem
gatunkowym ptaków w kraju. W dolinach rzecznych ma na to wpływ bogactwo siedlisk, poczynając
od koryt rzecznych, często z wysepkami czy piaszczystymi łachami, poprzez starorzecza, wilgotne
łąki, wiklinowiska, aż po związane z dolinami rzecznymi lasy.
Ogółem stwierdzono 154 gatunki ptaków lęgowych, co stanowi 61% awifauny lęgowej Polski. Jest to
jeden z najbogatszych pod tym względem obszarów województwa opolskiego. Ze względu na typ
zajmowanych przez ptaki środowisk, obszar ten podzielono na awifaunę:
• dolin rzecznych – 103 gatunki, m.in. siweczka rzeczna, plisza górska, przepiórka, srokosz,
derkacz, dudek,
• kompleksów stawów rybnych – 40 gatunków, m.in. rodziny perkozów, kaczkowatych,
chruścieli, żurawinowych,
• krajobrazu rolniczego – 49 gatunków, m.in. myszołów, wilga, kuropatwa, szczygieł, czajka,
pustułka,
• osiedli ludzkich – 34 gatunki, m.in. kos, jerzyk, dymówka, wróbel, szpak, bocian
• borów iglastych i mieszanych – 48 gatunków, m.in. krogulec, gil, kobuz, żuraw, sowa,
jarząbek.
Chronione gatunki zwierząt.
Do gatunków rzadkich i chronionych, które występują na terenie Gminy Lubsza należą:
Ryby
2. ropucha szara
1. piskorz,
3. ropucha zielona,
2. różanka,
4. rzekotka drzewna
3. strzelba potokowa
5. żaba jeziorowa,
6. żaba moczarowa,
4. śliz pospolity,
7. żaba trawna,
Płazy
1. kumak nizinny,
8. żaba wodna,
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Gady
1.
2.
3.
4.
5.

jaszczurka zwinka
jaszczurka żyworodna,
padalec,
zaskroniec,
żmija zygzakowata,

Ptaki
1. bączek
2. bekas krzyk
3. błotniak stawowy
4. bocian biały
5. bocian czarny
6. czajka
7. derkacz
8. dudek
9. dzierzba gąsiorek
10. dzięcioł czarny
11. dzięcioł średni
12. dzięcioł zielonosiwy
13. gągoł
14. gil
15. jarzębatka
16. kania czarna
17. kania ruda
18. kobuz
19. krogulec
20. kureczka zielonka
21. lelek kozodój
22. lerka
23. muchołówka mała
24. muchołówka białoszyja
25. myszołów
26. ortolan
27. orzeł bielik
28. perkoz zausznik
29. pliszka górska
30. przepiórka
31. pustułka
32. siweczka rzeczna
33. srokosz
34. szczygieł
35. tracz nurogęś
36. trzmielojad

37. wilga
38. zimorodek zwyczajny
Ssaki
1.
2.
3.
4.

nocek duży,
wiewiórka pospolita,
wydra europejska,
gronostaj,
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Gleby
Największy odsetek gleb w gminie Lubsza stanowią gleby gliniaste (47,5%) oraz piaszczyste
(46,4%). Występują także znikome ilości gleb iłowych (2,9%) i organicznych (2,3%). Z wyżej
wymienionych utworów wytworzyły się różne pod względem wartości użytkowo - rolniczej typy gleb.
Są to: mady, gleby brunatne, czarne ziemie, pseudobielice oraz gleby organiczne.
Mady rozciągają się niemal na całej powierzchni doliny Odry oraz Stobrawy. Można je podzielić na
trzy różne pod względem użytkowym pasy układające się równolegle do rzeki Odry. Wzdłuż rzek
ciągnie się pas mad łąkowych wytworzonych z glin lekkich i średnich. Powyżej mad łąkowych
wznoszą się mady o cięższym składzie mechanicznym, pochodzące z glin napływowych. Na
przejściu doliny Odry (obszar wysoczyzny wzdłuż południowej granicy lasów) występują czarne
ziemie oraz gleby organiczne, wytworzone z piasków oraz glin lekkich. Są to na ogół nadmiernie
uwilgotnione i słabe gleby. Czarne ziemie oraz gleby organiczne występują również w dolinie
Stobrawy i jej dopływów. Gleby brunatne i pseudobielicowe skupione są we wschodniej części
gminy, gdzie zajmują obszary rozciągające się pomiędzy dolinami rzecznymi.
W Gminie Lubsza największy udział powierzchniowy osiągają gleby optymalnie uwilgotnione i gleby
okresowo podmokłe.

Zasoby kopalin
Ukształtowanie się współczesnej budowy geologicznej utworów powierzchniowych Gminy Lubsza
nastąpiło w większości w holocenie. Badany obszar leży w zasięgu dwóch dużych jednostek
strukturalnych: Monokliny Przedsudeckiej i częściowo zachodzącej na nią depresji Śląsko-Opolskiej.
Na formy podkenozoiczne składają się utwory triasu i kredy. Trias reprezentowany jest przez kajper,
występujący miejscami z retykiem. Utwory te powstały podczas regresji morza środkowotriasowego
i są charakterystyczne dla ówczesnych płytkich zbiorników wodnych. Miąższość kajpru,
reprezentowanego przez łupki, iłowce, mułówce, piaskowce, wapienie i dolomity przewarstwione
anhydrytem, gipsem i węgle, na terenie gminy wynosi kilkaset metrów.
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Bezpośrednio na utworach triasu zalegają utwory kredy. Spośród nich najstarsze są formy
geologiczne cenomanu występujące na obszarze gminy pod utworami kenozoicznymi na wąskim
obszarze na północ od Odry. Tworzą je pod względem litologicznym piaski i piaskowce
w miąższości do kilkunastu metrów. Na utworach cenamonu leżą osadowe formy turonu i koniaku.
Na turon składają się margle i margle ilaste, natomiast koniak reprezentowany jest przez iły
margliste przechodzące w iłowce lub wapienie marglisto-piaszczyste.
W trzeciorzędzie większość starszych utworów została przykryta osadami górnego miocenu
niewielkiej miąższości. Utwory te stanowią pod względem litologicznym iły niewarstwowane
z odmianami pylastymi i piaszczystymi z dodatkiem frakcji żwirowej i węgli brunatnych serii
poznańskiej.
Trzeciorzęd w utworach powierzchniowych reprezentowany jest przez liczne wychodnie iłów,
mułków i piasków, miejscami węgli brunatnych.
Czwartorzęd w utworach powierzchniowych reprezentowany jest zarówno przez utwory
plejstoceńskie, jak i stanowiące obszarową większość utwory holoceńskie. Do czwartorzędowych
utworów powstałych na terenie gminy w okresie ostatniego zlodowacenia zalicza się piaski i żwiry
rzeczne. Wyścielają one obecnie niemal zwartym zasięgiem obrzeża większych dolin rzecznych.
Najmłodszymi utworami geologicznymi są osady holoceńskie. Największe powierzchnie spośród
osadów holocenu zajmują mady rzeczne tarasów zalewowych oraz mułki, piaski i żwiry rzeczne.
Pierwsze z nich osadziły się głównie w biegu rzeki Odry podczas jej wylewów. Drugie występują
w pozostałych dolinach rzecznych na terenie gminy, gdzie są ich podstawowym powierzchniowym
wypełnieniem. Powyższe utwory holoceńskie, związane z działalnością akumulacyjną i erozyjną
rzek, urozmaicone są występującymi lokalnie namułami. Występują one do dziś w nielicznych
pozostałych starorzeczach, na obszarach bezodpływowych lub o słabo wykształconej sieci rzecznej.
Namuły tworzą piaski drobnoziarniste mułkowate lub ilaste z domieszką części organicznych.
Namuły wraz z torfami są najmłodszymi formacjami geologicznymi terenu Gminy Lubsza. Torfy
występują lokalnie i często są przewarstwione oraz pokryte warstwą namułów użytkowaną łąkowo.
Na obszarze Gminy Lubsza występuje 1 złoże kruszyw naturalnych (piasku i żwiru) wpisane do
Rejestru Obszarów Górniczych Państwowego Instytutu Geologicznego pod numerem rejestru
XXVI/1/23. Obszar górniczy „Śmiechowice” został dopuszczony do eksploatacji decyzją wojewody
opolskiego nr OS.II-75127512/12/95 z dnia 22-08-1995. Termin ważności koncesji eksploatacyjnej
minął z dniem 30-08-2007. Obecnie złoże posiada status złoża zaniechanego. Właścicielem złoża
jest „Kopalnia piasku, Jan Dziuba”, adres Śmiechowice 26, 49-322 Czepielowice.

Pole elektromagnetyczne
W odniesieniu do Gminy Lubsza źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego są anteny
nadawcze telefonii komórkowej, anteny nadawcze sygnału radiowego, linie przesyłowe wysokich
napięć i stacje transformatorowe.
Źródłami mikrofal w gminie są urządzenia nadawczo – odbiorcze sieci telefonii komórkowej.
Urządzenia takie znajdują się na specjalnych masztach bądź wysokich kominach i budynkach.
W zakresie mikrofalowym pola elektromagnetycznego największy niepokój wśród społeczeństwa
budzi telefonia komórkowa. Jej burzliwy rozwój w ostatnich kilku latach, objawiający się ogromną
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liczbą samych telefonów oraz licznością stacji bazowych instalowanych na budynkach,
w szczególności w dużych miastach, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tego typu
łączności. Wyzwala to w ludziach ogromne emocje i budzi niepokój o zagrożenie dla zdrowia
człowieka, przeprowadzane jednakże systematycznie pomiary nie potwierdzają tych obaw.

5.3. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji
projektów
Wszystkie działania zaproponowane do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska mają
z założenia na celu poprawę stanu środowiska na terenie gminy i tym samym pozytywnie wpływać
będą na zdrowie człowieka. W związku z rozwojem gospodarczym regionu, wzrostem inwestycji
przemysłowych i poziomu konsumpcji, zwiększającą się presją na obszary cenne przyrodniczo
i niezurbanizowane, zwiększeniem zapotrzebowania na surowce, brak realizacji zapisów Programu
prowadzić będzie do znaczącego pogorszenia wszystkich elementów środowiska.
Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Programu Ochrony Środowiska:
1. pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze zwiększonym
wytwarzaniem ścieków,
2. postępująca degradacja gleb i utrata ich dla rolnictwa,
3. utrata różnorodności ekologicznej i cennych przyrodniczo terenów,
4. degradacja walorów krajobrazu.
W przypadku, gdy Program Ochrony Środowiska nie zostanie wdrożony, negatywne trendy będą się
pogłębiać, a zanieczyszczenie środowiska wzrastać. Realizacja Programu jest więc konieczna.
Celem Planu Gospodarki Odpadami jest wdrożenie na terenie gminy systemu gospodarki
odpadami, który będzie zgodny z KPGO 2010 i innym dokumentami z tego zakresu. Nie wdrożenie
założeń planu spowoduje dalsze pogarszanie się stanu środowiska, pogłębiając istniejące już
niekorzystne oddziaływania.
Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji założeń Planu Gospodarki
Odpadami są następujące:
1. zwiększona emisja pyłów i gazów do atmosfery, pogorszenie jakości powietrza, wód
powierzchniowych i podziemnych, gleby, straty w bioróżnorodności – wynik powstawanie „dzikich
wysypiska śmieci”, spalanie odpadów w paleniskach domowych, niewłaściwie postępowanie
z odpadami zawierającymi azbest,
2. niszczenie zasobów leśnych – występowanie „dzikich wysypisk odpadów”,
3. negatywne oddziaływanie na wszystkie komponenty środowiska – niewłaściwe postępowanie
z wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi.
Taki stan środowiska będzie negatywnie wpływał na zdrowie i standard życia ludzi.
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6. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA
OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM
ODDZIAŁYWANIEM
6.1. Wody powierzchniowe i podziemne
6.1.1. Wody powierzchniowe
Ocenę stanu wszystkich (monitorowanych i niemonitorowanych) jednolitych części wód
powierzchniowych we wszystkich województwach i dorzeczach Polski obecnie przeprowadza się
zgodnie z nowo obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008
roku w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. Nr 162 poz.
1008). Uzupełnieniem w/w rozporządzenia w zakresie wyboru rodzaju monitoringu wód
powierzchniowych i sposobu jego prowadzenia jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13
maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód
powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 81 poz. 685).
Badania jakości wód powierzchniowych na terenie całego województwa opolskiego przeprowadza
WIOŚ w Opolu.
Na terenie Gminy Lubsza nie wyznaczono żadnych punktów pomiarowych w ramach monitoringu
diagnostycznego i operacyjnego. Najbliższym punktem pomiarowo-kontrolnym jest punkt na rzece
Smortawa (województwo dolnośląskie, gmina Jelcz-Laskowice). Z uwagi na lokalizację punktu poza
terenem gminy, zanieczyszczenia niesione przez rzekę Smortawę pochodzą w części z terenu
Gminy Lubsza, przez co kontrolowana w tym punkcie jakość wód może stanowić podstawę do
oceny jakości wód rzeki Smotrawy na terenie Gminy Lubsza.
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań przez WIOŚ we Wrocławiu, w punkcie
pomiarowym na rzece Smortawa dokonano ogólnej oceny jakości tych wód.
Tabela 2. Ocena ogólna wód rzeki Smotrawa.
L.p.

Gmina

Nazwa rzeki

Nazwa ppk

Rodzaj
monitoringu

Klasa
wód w
ppk

1.

Jelcz Laskowice

Smotrawa

Ujście do Odry

operacyjny

II

Wskaźniki
decydujące o
klasie wód

Źródło: Ocena stanu czystości rzek województwa dolnośląskiego w 2008 r., WIOŚ 2009

Rzeka Smortawa w badanym zakresie zalicza się do wód II klasy (wody dobrej jakości).
Jakość wód kontrolowanych przez organy Inspekcji sanitarnej:
Badanie jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów pitnych i rekreacyjnych leży
w gestii Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która na terenie województwa opolskiego prowadzi
kontrole jakości wód w ujęciach brzegowych, kąpieliskach oraz w zbiornikach zaporowych.
Przydatność do bytowania ryb w warunkach naturalnych
Przydatność do bytowania ryb w warunkach naturalnych określana jest zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 roku w sprawie wymagań, jakim powinny
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odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych
(Dz.U.2002.176.1455).
Na terenie Gminy Lubsza nie prowadzono badań rzek pod kątem bytowania ryb.

6.1.2. Wody podziemne
Obecnie klasyfikacje wód podziemnych określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. Nr 143,
poz. 896).
Ocena stanu chemicznego wód podziemnych w punktach pomiarowych wykonana zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryterium i sposobu oceny
stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896), przedstawia się następująco:
• wody klasy I – wody bardzo dobrej jakości
• wody klasy II – wody dobrej jakości
• wody klasy III – wody zadowalającej jakości
• wody klasy IV – wody niezadowalającej jakości
• wody klasy V – wody złej jakości
Ocenę jakości wód podziemnych na terenie Województwa Opolskiego przeprowadza Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu.
Na terenie Gminy Lubsza nie zlokalizowano punktów pomiarowych monitoringu wód podziemnych.
Woda podziemna przeznaczona do spożycia
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi powinna spełniać wymagania określone w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia (Dz. U. Nr 61, poz. 417).
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Brzegu sprawuje stały nadzór sanitarny nad
urządzeniami wodnymi, które służą do tzw. zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy
Lubsza.
Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu w oparciu o Rozporządzenie
Ministra Zdrowia prowadzi bieżący monitoring jakości wody przeznaczonej do spożycia. Monitoring
obejmuje ujęcia wody, a analizie poddawana jest woda surowa i woda po procesie uzdatniania.
Badania wody obejmują podstawowe parametry fizykochemiczne tj. barwa, mętność, smak zapach,
odczyn, przewodność elektryczna, azotany, amoniak, azotyny, żelazo i mangan oraz parametry
mikrobiologiczne takie jak obecność bakterii grupy coli, Escherichia Coli i Enterokoki (paciorkowce
kałowe). Kilka razy w roku woda z każdego wodociągu badana jest dodatkowo w zakresie
oznaczenia zawartości metali ciężkich, pestycydów, wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych, fluorków oraz produktów ubocznych dezynfekcji przy użyciu związków chloru.
Z przeprowadzonej analizy wody surowej na ujęciu „Nowy Świat” – studnia nr 2 dnia 12.01.2010 r.
(sprawozdanie z badań nr 33/W/S/OL/10), wynika że parametry fizykochemiczne i biologiczne
mieszczą się w granicach dopuszczalnych wartości i zakresów wyznaczonych, spełniając tym
samym wymagania ujęte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r.. W tym
samym dniu przeprowadzono analizę wody uzdatnionej na wodociągu publicznym „Nowy Świat”
(sprawozdanie z badań nr 32/W/S/OL/10), stwierdzając że jakość wody uzdatnionej spełnia
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. W dniu 24.11.2009 r. PSSE Brzeg

29

Prognoza oddziaływania na środowisko „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki
Odpadami dla Gminy Lubsza”

przeprowadziła analizę wody pod względem parametrów fizykochemicznych i biologicznych na
wodociągu publicznym Śmiechowice (sprawozdanie z badań wody nr 1430/W/S/OL/09), z której
wynika że wody w/w wodociągu spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra
Środowiska.

6.2. Powietrze atmosferyczne
Roczną ocenę jakości powietrza wykonuje się w oparciu o art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
(Dz.U. Nr 47 poz. 281) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie
stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. Nr 52 poz. 310).
Na terenie Gminy Lubsza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu nie prowadzi
bezpośredniego monitoringu powietrza. Najbliższe stacje pomiarowe znajdują się w gminie Brzeg.
Trzy stacje rejestrują stężenia: PM10, SO2, NO2, ołowiu na terenie gminy Brzeg. Jakość powietrza
na terenie Gminy Lubsza mierzona jest w skali powiatu brzeskiego (strefy brzesko-nyskiej).
Tabela 3. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2009.
Strefa
Brzesko- nyska

Ochrona zdrowia
SO2 NO2 C6H6 CO PM10 Pb

A

A

A

A

A

A

As

Cd

Ni B(a)P O3

A

A

A

A

C

Ochrona
roślin
SO2 NOx O3
A

A

C

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie opolskim WIOŚ Opole, 2008 r.

Tabela 4. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2008.
Strefa
Brzesko- nyska

Ochrona zdrowia
SO2 NO2 C6H6 CO PM10 Pb

A

A

A

A

A

A

As

Cd

Ni B(a)P O3

A

A

A

A

C

Ochrona
roślin
SO2 NOx O3
A

A

C

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie opolskim WIOŚ Opole, 2007 r.

Ocena bieżąca wykonana za rok 2009 wykazała, że dla kryterium ochrony zdrowia strefa brzesko –
nyska (w której znajduje się Gmina Lubsza) dla takich zanieczyszczeń jak dwutlenek siarki,
dwutlenek azotu, ołów, benzen, tlenek węgla, arsen, kadm, nikiel, benzo(a)piren uzyskała klasę
strefy A, dla której nie ma potrzeby prowadzenia działań związanych z poprawą jakości powietrza,
należy jedynie utrzymać ją na tym samym lub lepszym poziomie. Natomiast ze względu na poziom
stężenia w powietrzu ozonu Gmina Lubsza (strefa województwo opolskie) zakwalifikowana została
do strefy klasy C, co oznacza, iż stężenie tej substancji w powietrzu miało wartość powyżej
dopuszczalnej, i przekroczyło wartości dopuszczalne powiększone o margines tolerancji.
W związku z tym, dla zanieczyszczeń zaklasyfikowanych do klasy C wymagane jest opracowanie
„Programu Ochrony Powietrza” dla obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych. W przypadku
kryterium ochrony roślin, strefa „województwo opolskie” uzyskała wynikową klasę C ze względu na
poziom ozonu (O3) i podobnie potrzebę opracowania specjalnego programu w tym zakresie
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Marszałek Województwa Opolskiego w związku z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu
substancji zgodnie ustawą Prawo ochrony środowiska jest zobowiązany uchwalić Program Ochrony
Powietrza (POP). Celem takiego programu jest opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowo
- czasowego, którego wdrożenie pozwoli na realizację ustalonych zadań prowadzących do
zmniejszenia poziomu w/w substancji do poziomu dopuszczalnego.

6.3. Hałas
Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jest określony wymogami Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(Dz. U. Nr 120, poz. 826), tj. wartości: 60 dB w porze dziennej, dla zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zabudowy
zagrodowej oraz 55 dB w porze dziennej, dla zabudowy związanej ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży oraz terenów domów opieki społecznej i szpitali w miastach, a także
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Hałas przemysłowy
Problemy z hałasem przemysłowym mogą wystąpić w otoczeniu dużych zakładów, lub skupisk
zakładów. Wytypowanie zakładów niekorzystnie oddziaływujących na klimat akustyczny należy do
zadań WIOS. Zakres planowanych kontroli oraz wyniki przeprowadzonych kontroli są zawarte
w raportach WIOŚ.
Na terenie Gminy Lubsza hałas przemysłowy nie ma większego znaczenia, ze względu na brak
dużych zakładów przemysłowych.
Na terenie Gminy Lubsza nie były prowadzone pomiary emisji hałasu przemysłowego. Pomiary
hałasu wykonywane są na obszarze województwa opolskiego przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w razie ewentualnych skarg mieszkańców lub zgodnie z przyjętym planem
kontroli zakładów.
Hałas komunikacyjny
Podstawowym źródłem hałasu w Gminie Lubsza jest komunikacja drogowa, gdzie główne źródła
hałasu stanowią:
- droga krajowa nr 39 relacji Łagiewniki – Strzelin – Wiązów – Owczary – Brzeg – Lubsza –
Namysłów – Kępno
- droga wojewódzka 457 Brzeg – Dobrzeń Wielki.
Pomiary hałasu komunikacyjnego w otoczeniu dróg krajowych wykonane w ramach generalnego
pomiaru ruchu w 2005 roku wskazują na jego uciążliwość. Dochodziło do przekroczeń
dopuszczalnego poziomu hałasu przyjmując tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
jednorodzinnej z usługami i zagrodowej o dopuszczalnym poziomie hałasu dla pory dnia 60 dB i dla
pory nocy 50 dB.
Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu prowadzonego na terenie województwa opolskiego przez
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu corocznie wykazują, że dla tego
typu dróg - SDR wykazuje wartość systematycznie rosnącą.
Na terenie Gminy Lubsza w 2008 roku nie były dokonywane pomiary hałasu drogowego. Pomiary
dokonywane przez WIOŚ w Opolu na terenie województwa opolskiego wykazywały przekroczenia
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wartości dopuszczalnych poziomów hałasu drogowego w większości punktów pomiarowych
(zarówno dla pory dziennej jak i nocnej).
Oprócz systemu komunikacji drogowej źródłem hałasu w mieście jest również komunikacja
kolejowa, na dwutorowej, zelektryfikowanej linii kolejowej relacji nr 277 Opole Groszowice –
Karłowice – Jelcz Laskowice – Wrocław Brochów, gdzie odbywa się głównie ruch towarowy
o dużym natężeniu.
Badania, wykonane na tego typu liniach, wykazują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu
(tj. 50 dB dla pory nocy) w odległości 150 m od skrajnego toru (udokumentowano 55 dB stanowiący dopuszczalny poziom hałasu dla pory dnia, dla zabudowy mieszkaniowej).

6.4. Pole elektromagnetyczne
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed polami
elektromagnetycznymi jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
Nr 62, poz. 627 z późn. zm. – dział VI Ochrona przed polami elektromagnetycznymi – art. 121
i 122). Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone zostały
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania
dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu został ustawowo zobowiązany do
wykonywania w ramach PMŚ zadań związanych z okresowymi badaniami kontrolnymi poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku dla dwóch rodzajów terenów:
• terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
• miejsc dostępnych dla ludności.
W 2008 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził pomiary
natężenia promieniowania elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności. Łącznie na
terenie województwa wyznaczono 45 punktów pomiarowych dla roku kalendarzowego. W 2008 roku
dla badanych punktów pomiarowych nie zanotowano przekroczenia wartości dopuszczalnej
natężenia pół elektromagnetycznych.
Na terenie Gminy Lubsza w 2008 roku nie był zlokalizowany żaden z punktów pomiarowych PEM.

6.5. Zasoby przyrodnicze
Gmina Lubsza posiada sporządzoną inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą (dokument dotyczy
także Gminy Popielów, Gminy Pokój i Gminy Murów). Wg sporządzonej inwentaryzacji na terenie
gminy stwierdzono występowanie szeregu chronionych gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk
przyrodniczych.
Duże zróżnicowanie warunków edaficznych i rzeźby terenu umożliwiło rozwój wielu zbiorowiskom
roślinnym, zarówno naturalnym (m.in. leśne, wodne, szuwarowe), jak i półnaturalnym
i antropogenicznym (m.in. łąkowe, polne).
Dominującym typem zbiorowisk na obszarze gminy są zbiorowiska leśne. Na terenie gminy
większość zbiorowisk leśnych i zaroślowych charakterystycznych jest dla terenów nizinnych.
Lasy o charakterze borów mieszanych i monokultury sosnowe zajmują na terenie gminy największe
powierzchnie. Mają one najczęściej niewielką wartość przyrodniczą, gdyż są to przeważnie
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zbiorowiska wtórne, ze sztucznie nasadzoną sosną na siedliskach grądowych. Oprócz zbiorowisk
leśnych, zbiorowiska wodne mają największą wartość przyrodniczą tego obszaru, gdyż występują w
nich liczne gatunki chronione i rzadkie, często zanikające w skali kraju.
Stanowiska roślin chronionych i zagrożonych koncentrują się głównie w dolinie Odry (okolice
Nowych Kolni i Kościerzyc) oraz dolinie Smortawy i Lasów Barucickich, a także na terenie
rezerwatów przyrody.
Znalazły się tu gatunki chronione (10 chronionych ściśle i 11 częściowo) na podstawie
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących
roślin objętych ochroną (Dz. U. nr 168, poz. 1764) oraz Konwencji Waszyngtońskiej o
międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem.
Miejscem występowania wielu rzadkich gatunków rzadkich i ginących zwierząt są tereny wodnobłotne, a wśród nich doliny rzeczne. Te miejsca wyróżniają się najbogatszym składem gatunkowym
ptaków w kraju. Ogółem stwierdzono 154 gatunki ptaków lęgowych, co stanowi 61% awifauny
lęgowej Polski. Jest to jeden z najbogatszych pod tym względem obszarów województwa
opolskiego.

6.6. Powierzchnia ziemi
Aktualnie obowiązujące kryteria oceny zawartości zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi zawarte
są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie
standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165, poz. 1359).
W latach 1992-1997 były prowadzone przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa
w Puławach badania gleb użytków rolnych w całej Polsce. Z terenu gminy pobrano wówczas łącznie
19 próbek do analizy.
Tabela 5. Zawartość metali ciężkich w glebach Gminy Lubsza
Procentowy udział
próbek gleb o
Zawartość w [mg/kg] gleby
Lp. Pierwiastek
zawartości metalu
wyższej niż
Ss
Sw
naturalna w [%]
1.
Kadm
0,27
0,67
18,5
2.
Miedź
9,6
23,0
0,0
3.
Nikiel
9,8
27,3
7,4
4.
Ołów
19,7
32,0
0,0
5.
Cynk
43,4
88,9
0,0

Zawartość
naturalna w
[mg/kg] gleby
0,3 – 1,0
10 - 25
10 – 50
20 - 60
50 - 100

Objaśnienia: Ss – średnie, Sw – najwyższe

Analiza powyższych wyników wykazuje, że ogólnie, ze względu na wartości średnie, gleby w Gminie
Lubsza odznaczają się nie przekraczaniem wartości granicznych, ewentualne lokalnym
przekroczeniem, kwalifikującym gleby do I stopnia, co wskazuje, że gleby mogą być przeznaczone
pod wszystkie uprawy polowe.
Zdecydowana większość gleb Gminy Lubsza charakteryzuje się naturalną zawartością metali
ciężkich (0 stopień w skali sześciostopniowej). Tylko kilka procent badanych próbek wykazywało
koncentrację metali ciężkich na poziomie I i II stopnia i tylko nieznaczną ilość prób zakwalifikowano
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do IIIO (tzw. średnie zanieczyszczenie). Nie stwierdzono gleb silnie i bardzo silnie
zanieczyszczonych (IVO i VO).
Gleby terenu Gminy Lubsza charakteryzują się odczynem lekko kwaśnym lub kwaśnym. Jedną
z przyczyn zakwaszenia gleb są kwaśne opady, wprowadzające do gleby jony siarczanowe,
azotanowe, chlorkowe i hydronowe oraz inne zanieczyszczenia wymywane z atmosfery.

6.7. Gospodarka odpadami
Składowisko odpadów
Na terenie gminy Lubsza nie ma czynnego składowiska odpadów komunalnych. Odpady
zebrane z obszaru gminy kierowane są na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i
obojętne w miejscowości Gać (woj. dolnośląskie, pow. oławski, gm. Oława).
Instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów
Na terenie gminy Lubsza nie ma instalacji do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania
odpadów komunalnych. Wszystkie selektywnie zebrane odpady przekazywane są do odzysku poza
teren gminy.

7.

OKREŚLENIE, ANALIZA I
OCENA
PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA
PUNKTU
WIDZENIA
PROGRAMU
I
SZCZEGÓLNOŚCI
DOTYCZĄCYCH
PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE

ISTNIEJĄCYCH
ISTOTNYCH Z
PLANU,
W
OBSZARÓW

7.1. Wody powierzchniowe i podziemne
W latach poprzednich dominowały zanieczyszczenia wnoszone ze źródeł punktowych, zarówno
komunalnych jak i przemysłowych, tak obecnie – ze względu na ilość i standard oddawanych do
eksploatacji oczyszczalni ścieków – dominować zaczynają zanieczyszczenia ze źródeł
obszarowych. Na ich charakter składają się zarówno nie oczyszczone ścieki z terenów nie objętych
jeszcze kanalizacją jak też i wymywane z terenów zabudowanych, łąk, pastwisk i pól uprawnych
przez opady atmosferyczne substancje zanieczyszczające, w szczególności składniki nawozów
mineralnych i organicznych, środki ochrony roślin, odcieki i osady.
Wody podziemne stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia w wodę pitną. Obserwuje się
zanieczyszczenie wód głębinowych związkami: azotu (azotany i azotyny) oraz amoniaku. Wielkość
oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko wodne jest bezpośrednio związana z poziomem
intensywności użytkowania gleb i stopniem koncentracji produkcji zwierzęcej w poszczególnych
rejonach – obszarach zlewni. Do środowiska wodnego dostają się niespożytkowane przez uprawy
składniki nawozów mineralnych i naturalnych oraz inne substancje używane aktualnie w produkcji
rolniczej.
Poważnym problemem są także nieskanalizowane wsie i ścieki bytowo-gospodarcze gromadzone:
w szambach, odprowadzane wprost do cieków poprzez szczątkowe kanalizacje burzowe a także do
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szeregu obniżeń, oczek wodnych i stawów, które w efekcie końcowym wpływają na jakość wód
podziemnych.
Duże zasoby stosunkowo dobrej i łatwo dostępnej wody zbiorników podziemnych sprawiają, że
gminie nie grozi deficyt wody. Konieczne jest jednak podjęcie silnych starań, które zapobiegną
degradacji tych wód. Podstawowym problemem do rozwiązania w zakresie ochrony wód
podziemnych musi być kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej.

7.2. Powietrze atmosferyczne
Na terenie Gminy Lubsza brak jest dużych zakładów przemysłowych. Poziom emisji w gminie
wyznacza przede wszystkim emisja niska i emisja komunikacyjna oraz napływ zanieczyszczeń
z zewnątrz. W najbliższym sąsiedztwie gminy znajduje się jedynie miasto Brzeg.
Głównym liniowym źródłem emisji zanieczyszczeń w gminie jest przede wszystkim droga krajowa nr
39 relacji Łagiewniki – Kępno oraz droga wojewódzka nr 457 relacji Brzeg - Dobrzeń Wlk. Pozostałe
drogi, z uwagi na niewielkie natężenie ruchu stanowią niewielkie źródło emisji zanieczyszczeń.
Wpływy dużych zakładów przemysłowych, w tym przede wszystkim położonych w środkowej
i wschodniej części województwa opolskiego są w znacznym stopniu łagodzone przez korzystną
różę wiatrów (dominacja wiatrów zachodnich i południowych). Jednakże ciąg powietrzny, który
tworzy się w dolinie Odry może kierować zanieczyszczenia powietrza w dół rzeki wbrew
dominującym kierunkom wiatru.

7.3. Hałas
Hałas przemysłowy
Na terenie Gminy Lubsza hałas przemysłowy nie ma większego znaczenia, ze względu na brak
dużych zakładów przemysłowych.
Pewną uciążliwość powodują zakłady rzemieślnicze i usługowe zlokalizowane blisko zabudowy
o charakterze mieszkalnym. Ich wpływ na ogólny klimat akustyczny Gminy Lubsza nie jest
znaczący, jednak są one przyczyną lokalnych negatywnych skutków odczuwalnych przez
okolicznych mieszkańców. Do zakładów takich należą najczęściej: warsztaty mechaniki pojazdowej,
blacharskie, ślusarskie, stolarskie, kamieniarskie i przetwórcze.
Hałas komunikacyjny
Klimat akustyczny na terenie Gminy Lubsza kształtuje w znacznej mierze ruch komunikacyjny.
Ogólnie można stwierdzić że występuje typowa sytuacja - największy problem z hałasem
komunikacyjnym ma miejsce w otoczeniu głównych tras komunikacyjnych. Jest to hałas typu
liniowego o zmiennych poziomach. Ciągi komunikacyjne przebiegające przez tereny chronione
mogą mieć wpływ na przyrodę tego obszaru.
Podstawowym źródłem hałasu w Gminie Lubsza jest komunikacja drogowa, gdzie główne źródła
hałasu stanowią:
- droga krajowa nr 39 relacji Łagiewniki – Strzelin – Wiązów – Owczary – Brzeg – Lubsza –
Namysłów – Kępno
- droga wojewódzka 457 Brzeg – Dobrzeń Wielki.
Występuje również nakładanie się ruchu tranzytowego z ruchem lokalnym, co stwarza znaczne
utrudnienia dla uczestników ruchu drogowego i uciążliwości dla terenów otaczających. Ocenia się,
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że przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu komunikacyjnego występują na terenach
zabudowanych, położonych wzdłuż dróg. Dotyczy to głównie dróg krajowych przechodzących przez
teren gminy.
Największe natężenie hałasu odczuwane jest przede wszystkim wzdłuż wyżej wymienionych tras
komunikacyjnych, a czynnikami wpływającymi na wzrost poziomu hałasu na drogach jest głównie
natężenie ruchu samochodowego, stan techniczny pojazdów, stan nawierzchni dróg, organizacja
ruchu drogowego, oraz sposób eksploatacji pojazdów.
Oprócz systemu komunikacji drogowej źródłem hałasu w mieście jest również komunikacja
kolejowa, na dwutorowej, zelektryfikowanej linii kolejowej relacji nr 277 Opole Groszowice –
Karłowice – Jelcz Laskowice – Wrocław Brochów, gdzie odbywa się głównie ruch towarowy
o dużym natężeniu.

7.4. Pole elektromagnetyczne
Wpływ stacji bazowych i przekaźników sieci GSM na stan środowiska przyrodniczego według
wyników badań wykonywanych na potrzeby inwestorów określany jest jako nieistotny.

7.5. Zasoby przyrodnicze
Dominującym typem zbiorowisk na obszarze gminy są zbiorowiska leśne. Jednak wczesne
osiedlenie się człowieka na tym terenie zmniejszyło znacznie ich areał wskutek wyrębu drzew
i wzięcia ziemi pod uprawę rolną. Charakterystyczną cechą kompleksów leśnych terenu gminy jest
ich zwarty i wielko przestrzenny charakter. W związku z tak dużą lesistością gminy gospodarka
leśna ma dogodne warunki do szybkiego rozwoju.
Na przestrzeni minionego okresu miału miejsce wzmożone wydzielanie się świerka. Osłabiona jest
również sosna, dąb i brzoza. Osłabienie drzewostanów spowodowało z kolei nasilenie
występowania szkodników owadzich, te zaś zmniejszają odporność lasu i poprawiają sobie warunki
dalszego bytowania. Na podstawie zebranych informacji w nadleśnictwie oraz danych uzyskanych z
ZOL w Opolu na terenie nadleśnictwa Brzeg można wyodrębnić szkody spowodowane różnymi
wzajemnie nakładającymi się czynnikami:
- szkody ze strony owadów, grzybów i gryzoni,
- szkody wyrządzone przez zwierzynę (żerowanie jeleniowatych),
- pożary,
- szkody przemysłowe,
- szkody ze strony czynników abiotycznych (zakłócenie stosunków wodnych w latach 19791985, niszczycielska działalność wiatru w latach 1979-1985, długotrwała susza w latach
1882-1984).

7.6. Powierzchnia ziemi
Gleba stanowi podstawowy, nieodnawialny element środowiska przyrodniczego. Jej właściwości
decydujące o przydatności rolniczej, muszą być dobrze poznane i monitorowane, a istniejące
zasoby szczególnie chronione.
Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się:
- nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel i ołów oraz innych
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-

substancji chemicznych, np. ropopochodnych,
zasolenie,
nadmierną alkalizację,
zakwaszenie przez związki siarki i azotu,
skażenie radioaktywne.

Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi mogą wystąpić wzdłuż dróg, zwłaszcza tych po których
przemieszczają się największe ilości pojazdów (drogi krajowe i wojewódzkie).
Rozpoznanie stanu gleb użytkowanych rolniczo pod względem zanieczyszczenia metalami ciężkimi
jest istotne z uwagi na produkcję bezpiecznej żywności dla człowieka. Występowanie w glebach
podwyższonych zawartości metali ciężkich będące następstwem działalności ludzkiej poprzez:
emisje przemysłowe, motoryzację, nadmierną chemizację rolnictwa, powoduje degradację
biologicznych właściwości gleb, skażenie wód gruntowych oraz przechodzenie zanieczyszczeń do
łańcucha żywieniowego.
Nadmierna zawartość metali ciężkich degraduje biologiczne właściwości gleb, powoduje
zanieczyszczenie łańcucha żywieniowego i wód gruntowych. Szczególne zagrożenie stwarzają one
w glebach kwaśnych, przechodzą bowiem w formy łatwo dostępne dla roślin. O mobilności metali
ciężkich w glebie decyduje również skład granulometryczny czyli zawartość części spławialnych.
Zdecydowana większość gleb Gminy Lubsza charakteryzuje się naturalną zawartością metali
ciężkich (0 stopień w skali sześciostopniowej). Tylko kilka procent badanych próbek wykazywało
koncentrację metali ciężkich na poziomie I i II stopnia i tylko nieznaczną ilość prób zakwalifikowano
do IIIO (tzw. średnie zanieczyszczenie). Nie stwierdzono gleb silnie i bardzo silnie
zanieczyszczonych (IVO i VO).
Gleby terenu Gminy Lubsza charakteryzują się odczynem lekko kwaśnym lub kwaśnym. Jedną
z przyczyn zakwaszenia gleb są kwaśne opady, wprowadzające do gleby jony siarczanowe,
azotanowe, chlorkowe i hydronowe oraz inne zanieczyszczenia wymywane z atmosfery.
Degradujące działanie kwaśnych opadów na podłoże oraz zwiększonego zakwaszenia gleby polega
na rozkładzie minerałów pierwotnych i wtórnych, uwalnianiu z glinokrzemianów glinu, który w formie
jonowej ma właściwości toksyczne, wymywaniu składników mineralnych z kompleksu sorpcyjnego
oraz na znacznym zmniejszaniu aktywności mikroorganizmów.

7.7. Gospodarka odpadami
Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:
 brak objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem zbiórki odpadów
komunalnych, co skutkuje tym, iż część odpadów wytwarzanych przez właścicieli
nieruchomości (nieposiadających umów na odbiór odpadów) jest w sposób nielegalny
deponowana na tzw. „dzikich wysypiskach”,
 brak zorganizowanej na większą skalę zbiórki odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze
strumienia odpadów komunalnych (odnotowano tylko zbiórki zużytych baterii w placówkach
oświatowych oraz jednorazową zbiórkę ZSEiE w ramach zbiórki odpadów
wielkogabarytowych),
 spalanie odpadów w paleniskach domowych,
 niestabilna sytuacja prawna dotycząca właściciela odpadów komunalnych.
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Pomimo wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa, nadal dużym problemem jest
niewłaściwe zagospodarowanie odpadów przez część mieszkańców. Na obszarze Gminy Lubsza
dochodzi do powstawania tzw. „dzikich wysypisk” odpadów - czyli nielegalnych miejsc składowania
bądź magazynowania m.in.: odpadów budowlanych (gruz budowlany), gałęzi, odpadów
wielkogabarytowych, jak również odpadów komunalnych.

8. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY
ŚRODOWISKA
USTANOWIONYCH
NA
SZCZEBLU
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM,
ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PLANU ROZWOJU
LOKALNEGO, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE
PROBLEMY
ŚRODOWISKA
ZOSTAŁY
UWZGLĘDNIONE
PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU
Analizując cele sformułowane w Programie Ochrony Środowiska i Planie Gospodarki Odpadami,
oprócz analizy ich wpływu na środowisko, należy dokonać odniesienia tych celów do kierunków
działań określonych w dokumentach nadrzędnych oraz równoległych, określonych na szczeblu
regionu. Od komplementarności i zharmonizowania tych celów w znacznym stopniu zależy
możliwość osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej gminy.

8.1. Cele ochrony środowiska
Środowiska Gminy Lubsza

określone

w

Programie

Ochrony

8.1.1. Cele wynikające z polityki unijnej
Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii Europejskiej
jest VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. VI EAP ustanawia
wspólnotowe ramy polityki ochrony środowiska na okres od lipca 2002 r. do lipca 2012 r. Stanowi on
środowiskowy wymiar wspólnotowej strategii zrównoważonego rozwoju i wytycza priorytety
w dziedzinie ochrony środowiska, w szczególności:
1. zmiany klimatu;
2. przyrodę i różnorodność biologiczną;
3. zdrowie i jakość życia;
4. zasoby naturalne i odpady.
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Zwiększenie ochrony obszarów o znaczeniu
wspólnotowym i włączanie cennych obszarów
do europejskiej sieci Natura 2000.

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

Przyroda
i różnorodność
biologiczna

Zdrowie i jakość
życia

Zmiany klimatu

Wspieranie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł komunalnych
m.in. wymian kotłów węglowych na paliwo gazowe, olej opałowy, biopaliwa

Cel strategiczny

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Lubsza

Budowa oczyszczalni ścieków dla siedmiu wsi Gminy Lubsza - aglomeracja
Mąkoszyce - cel: rozwiązanie gospodarki ściekowej; lata 2007-2010
Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci sanitarnej dla wsi Nowy
Świat, Tarnowiec i Rogalice - cel rozwiązanie gospodarki ściekowej; lata 20042012
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Śmiechowicach i Nowym Świecie rozwiązanie problemów z dostawa wody; lata 2009-2010
Projekt i wykonanie sanitariatów w DL Nowe Kolnie; lata 2010-2011

Melioracje wodne

Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej dla miejscowości dla w których jest to
ekonomicznie uzasadnione.
Wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w miejscach
gdzie jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona budowa sieci
kanalizacyjnej

Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków

Zachowanie istniejącej zieleni urządzonej

Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła
energii

Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o
Modernizacja dróg we wsi Borucice - cel rozwiązanie problemów komunikacyjnych
przynajmniej 20 % do roku 2020. Częścią
lata 2009-2010
pakietu są zobowiązania dotyczące 2020 roku:
Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznych
20 % udział energii odnawialnej w ogólnej
wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów
produkcji energii i 10 % udział biopaliw.
odnawialnych źródeł energii

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

Całkowita
zgodność

Całkowita
zgodność

Określenie
zgodności

Tabela 6. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Lubsza z
VI Wspólnotowym Programem Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego
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Zasoby naturalne i
odpady

Cel strategiczny

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Lubsza

Stworzenie możliwości mających na celu
zmniejszenie marnotrawstwa i szkodliwego dla
zdrowia wpływu odpadów. Recykling, utylizacja Gospodarka odpadami została omówiona w Planie Gospodarki Odpadami na lata
2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 stanowiącym oddzielny dokument.
odpadów
winny
zostać
usprawnione,
uwzględniając w większym stopniu cykl życia
materiałów.

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

Określenie
zgodności
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8.1.2. Cele wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa
Cele i instrumenty sformułowane na szczeblu wspólnotowym zostały w przewadze przeniesione do
Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016. Priorytety tego
dokumentu obejmują:
- kierunki działań systemowych,
- ochrona zasobów naturalnych,
- poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.
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Priorytety

Gospodarowanie zasobami geologicznymi

Ochrona powierzchni ziemi

Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

Ochrona przyrody

Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym

Odpowiedzialność za szkody w środowisku

Rozwój badań i postęp techniczny

Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz
ochrony środowiska

Polityka Ekologiczna Państwa
Cele działań
Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w
strategiach sektorowych
Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska
Zarządzanie środowiskowe

Stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na
celu zapobieganie szkodom w środowisku i
sygnalizacja możliwości wystąpienia szkody
Opracowanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, które powinny
być podstawą lokalizacji nowych inwestycji
Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej
Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez
kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i
wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego
Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód
powierzchniowych i podziemnych w taki sposób,
aby uchronić gospodarkę od deficytów wody
Zabezpieczenie przed skutkami powodzi
Rekultywacja gleb zdegradowanych i
zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji
przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej
Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin w
procesie planowania przestrzennego

Program Ochrony Środowiska Gminy Lubsza
Cele działań
Dążenie, aby projekty dokumentów strategicznych
były zgodne z obowiązującym prawem
Upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów
zarządzania środowiskowego
Podnoszenie świadomości ekologicznej
społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie,
działaj lokalnie”
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Całkowita zgodność

Całkowita zgodność

Całkowita zgodność

Całkowita zgodność

Całkowita zgodność

Całkowita zgodność

Całkowita zgodność

Brak realizacji – zadanie
nie przynależne dla gminy

Całkowita zgodność

Całkowita zgodność

Całkowita zgodność

Określenie zgodności

Tabela 7. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Lubsza z
Polityką Ekologiczną Państwa
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KIERUNKI DZIAŁAŃ
SYSTEMOWYCH

OCHRONA ZASOBÓW
NATURALNYCH

Substancje chemiczne w środowisku

Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych

Gospodarka odpadami

Ochrona wód

Jakość powietrza

Środowisko a zdrowie

Polityka Ekologiczna Państwa
Cele działań

Całkowita zgodność

Całkowita zgodność

Całkowita zgodność

Określenie zgodności
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Zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku
azotu i fosforu w ściekach komunalnych kończąc
Całkowita zgodność
krajowy program budowy oczyszczalni ścieków i
sieci kanalizacyjnych
Gospodarka odpadami została omówiona w Planie Gospodarki Odpadami na lata
2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 stanowiącym oddzielny załącznik.
Dokonanie wiarygodnej oceny narażania
społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i
Całkowita zgodność
podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia
tam, gdzie jest ono największe
Ochrona mieszkańców Gminy Lubsza przed
szkodliwym oddziaływaniem pól
Całkowita zgodność
elektromagnetycznych
Brak realizacji – zadanie
nie przynależne dla gminy
Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej przez nadzór nad wszystkimi
Zadanie dodatkowe
instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej
awarii
Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze
Zadanie dodatkowe
źródeł odnawialnych

Utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich
wód

Program Ochrony Środowiska Gminy Lubsza
Cele działań
Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w
wyniku wspólnych działań sektora ochrony
środowiska z sektorem zdrowia
Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie
dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu
zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Gminy
Lubsza oraz utrzymanie jakości powietrza
atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi
standardami jakości środowiska
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Priorytety

POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO
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8.1.3. Cele wynikające z polityki regionalnej
Strategia Rozwoju Gminy Lubsza na lata 2004- 2006 oraz na lata 2007- 2013 to jeden z
najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez samorząd, określa bowiem cele i priorytety
polityki rozwoju, prowadzonej na terenie gminy. Niniejsza strategia jest zapisem świadomych
wyborów społeczności lokalnej i pokazuje koncepcję rozwoju zaplanowaną na kilka kolejnych lat,
zorientowana jest na rozwiązanie kluczowych problemów z wykorzystaniem pojawiających się szans.
Opracowanie niniejszego dokumentu jest wynikiem porozumienia różnych środowisk i dowodem
silnego poczucia odpowiedzialności społeczności lokalnej za przyszłość gminy.
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Cel strategiczny

Wprowadzenie programów ekologicznych w szkołach

Tworzenie lobby na rzecz jak najszybszej realizacji
Programu dla Odry 2006
Kontynuacja realizacji programu edukacji ekologicznej
Wspieranie merytoryczne i finansowe aktywnych form
edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży np. organizowanie
konkursów i sesji popularno-naukowych związanych
z tematyką środowiskową
Edukacja ekologiczna oraz promowanie działalności
proekologicznej
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Całkowita zgodność

Całkowita zgodność

Zadanie nie
uwzględnione w POŚ
Zadanie nie
uwzględnione w POŚ
Całkowita zgodność

Całkowita zgodność

Ochrona przed powodzią – odbudowa i konserwacja urządzeń
przeciwpowodziowych

Modernizacja wałów przeciwpowodziowych

Budowa zbiornika „Racibórz”

Całkowita zgodność

Systematyczna konserwacja rzek i cieków

Utrzymanie cieków wodnych na terenie gminy

Całkowita zgodność

Całkowita zgodność

Całkowita zgodność

Całkowita zgodność

Stopień realizacji

Zadanie nie
uwzględnione w POŚ

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy
Lubsza
Kierunki działań
Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej dla miejscowości
dla w których jest to ekonomicznie uzasadnione.
Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci
sanitarnej dla wsi Nowy Świat, Tarnowiec i Rogalice - cel
rozwiązanie gospodarki ściekowej; lata 2004-2012
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Śmiechowicach i
Nowym Świecie - rozwiązanie problemów z dostawa wody;
lata 2009-2010
Projekt i wykonanie sanitariatów w DL Nowe Kolnie; lata
2010-2011

Budowa ujęcia wody pitnej w Śmiechowicach

Opracowanie i wdrożenie systemu odpadów
komunalnych w gminie

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie
Uzbrojenie terenów pod zabudowę i inwestycje

Cel operacyjny

Strategia Rozwoju Gminy Lubsza

Tabela 8. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Lubsza ze
Strategią Rozwoju Gminy Lubsza.

POPRAWA STANU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

ZABEZPIECZENIE
GMINY PRZED
WODĄ

EDUKACJA
EKOLOGICZNA
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8.1.4. Zgodność celów projektu POŚ Gminy Lubsza z celami polityk
nadrzędnych i równoległych
Traktat Akcesyjny w obszarze „Środowisko” zawarł warunki transpozycji unijnych dyrektyw do
krajowego prawa ochrony środowiska. Stały się one podstawą formułowania celów
krótkoterminowych, średnioterminowych (2010) i długoterminowych w II Polityce Ekologicznej
Państwa, w zakresie gospodarowania zasobami naturalnymi, poprawy jakości środowiska,
wzmocnienia instrumentów zarządzania środowiskiem oraz współpracy międzynarodowej. Łącznie
z restrukturyzacją gospodarki działania te przyczyniły się do postępu w wielu dziedzinach
(ograniczenie emisji podstawowych zanieczyszczeń do powietrza, pobór wód, zrzut biogenów).
Oznacza to konieczność kontynuowania działań, przede wszystkim dotyczących:
- Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu
zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Gminy Lubsza oraz utrzymanie jakości powietrza
atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska,
- utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód,
- zachowanie bogatej różnorodności biologicznej.
Podstawowym dokumentem opracowanym na szczeblu krajowym, który powinien być uwzględniony
przy realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Lubsza jest Polityka Ekologiczna Państwa. W
projekcie Programu Ochrony Środowiska podkreślono, że stanowi on przeniesienie polityki krajowej
na szczebel regionalny. W niniejszej prognozie dokonano sprawdzenia tej tezy, poprzez zestawienie
w matrycy (tabela nr 2) celów projektu PEP w latach 2009-2012 z perspektywą do 2016 i celów
Programu Ochrony Środowiska Gminy Lubsza.
Z listy celów PEP nie uwzględniono w Planie Ochrony Środowiska celów zawartych w priorytecie
„Ochrona klimatu”, których realizacja zależy głównie od działań na szczeblu centralnym i nie
odnoszą się one do regionalnej polityki ekologicznej.

8.1.5. Zgodność celów projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Lubsza
z zapisami ustawy o ochronie przyrody
W ustawie „O ochronie przyrody” z dnia 16 kwietnia 2004 roku /Dz. U. Nr 92 poz. 880/ tekst jednolity
zapisano m.in.:
1. Gospodarowanie zasobami dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz zasobami
genetycznymi roślin, zwierząt i grzybów użytkowanymi przez człowieka powinno zapewniać
ich trwałość, optymalną liczebność i ochronę różnorodności genetycznej, w szczególności
przez:
- ochronę, utrzymanie lub racjonalne zagospodarowanie naturalnych i półnaturalnych
ekosystemów, w tym lasów, torfowisk, bagien, muraw, solnisk, klifów nadmorskich i wydm,
linii brzegów wód, dolin rzecznych, źródeł i źródlisk, a także rzek, jezior i obszarów morskich
oraz siedlisk i ostoi roślin, zwierząt lub grzybów;
- stworzenie warunków do rozmnażania i rozprzestrzeniania zagrożonych wyginięciem roślin,
zwierząt i grzybów oraz ochronę i odtwarzanie ich siedlisk i ostoi, a także ochronę tras
migracyjnych zwierząt.
2. Gospodarowanie zasobami przyrody nieożywionej powinno być prowadzone w sposób
zapewniający ochronę innych zasobów, tworów i składników przyrody, oszczędne
użytkowanie przestrzeni oraz zachowanie szczególnie cennych tworów i składników przyrody
nieożywionej, w tym profili geologicznych i glebowych, jaskiń, turni, skałek, głazów
narzutowych, naturalnych zbiorników i cieków wodnych, źródeł i wodospadów, elementów
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dna morza, wydm i glebowych powierzchni wzorcowych, a także miejsc występowania
kopalnych szczątków roślin i zwierząt.
3. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków
kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
4. Zabrania się wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania w tym
środowisku roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych.
W projekcie Programu Ochrony Środowiska Gminy Lubsza uwzględniono zapisy ustawy „O ochronie
przyrody”. Wyznaczono następujące kierunki działań:
• Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych
• Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej
• Ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania
• Ochrona starych i nowych pomników przyrody
• Zachowanie istniejących zbiorników wodnych
• Wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni
• Rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących
przyrodniczo
• Realizacja Wojewódzkiego Programu Zwiększenia Lesistości gatunkami rodzimymi
• Aktualizacja granicy rolno-leśnej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
• Renaturalizacja obszarów leśnych gatunkami rodzimymi
• Inwentaryzacja i weryfikacja klasyfikacji gruntów pod kątem pełnego uwzględnienia gruntów
zalesionych i zadrzewionych oraz ujęcie granicy rolno-leśnej w planach zagospodarowania
przestrzennego
• Zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej oraz nieużytków i terenów
zdegradowanych i przekształconych gatunkami rodzimymi
• Stały nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych
• Prowadzenie ciągłej kampanii edukacyjno – informacyjnej w celu podnoszenia świadomości
w zakresie celów i korzyści z trwale zrównoważonej gospodarki leśnej
• Zapewnienie trwałości i wielofunkcyjności lasów
• Inwentaryzacja zasobów leśnych pod kątem ich stanu zdrowotnego
• Zachowanie istniejących kompleksów leśnych
• Prowadzenie gospodarki leśnej ze szczególnym uwzględnieniem pozaprodukcyjnych funkcji
lasu
• Ochrona gleb leśnych
• Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (pożary,
choroby, szkodniki, nielegalne wysypiska śmieci)

7.2. Cele ochrony środowiska określone w Planie Gospodarki Odpadami
Gminy Lubsza
Celem głównym Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Gminy Lubsza wynikającym
z KPGO 2010 i APGOWO jest stworzenie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą
zrównoważonego rozwoju, w którym realizowane są zasady:
• zapobiegania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów;
• ograniczenia właściwości niebezpiecznych;
• wykorzystania właściwości materiałowych i energetycznych odpadów.
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Zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa cele główne to:
• zwiększenie udziału odzysku (w szczególności odzysku energii z odpadów), zgodnego
z wymaganiami ochrony środowiska;
• zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowisko odpadów;
• bieżąca aktualizacja danych o gospodarce odpadami w gminie.
Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów
Decyzje o zapobieganiu powstawania odpadów zapadają już na etapie fazy projektowej wyrobu,
a także na etapie jego wytwarzania, użytkowania oraz związane są z ostatecznym zagospodarowaniem
odpadów powstających z tych wyrobów po zakończonym ich cyklu życia. W związku z tym
na szczeblu gminnym będą podejmowane następujące działania:
• intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów oraz
prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie, zarówno wśród
społeczności lokalnej jak również u przedsiębiorców z terenu gminy,
• wspieranie działań związanych z procesem tworzenia ZZO w ramach Środkowo-Zachodniego
Regionu Gospodarki Odpadami.
Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na
środowisko
Głównymi kierunkami działań w zakresie gospodarowania odpadami są:
• intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów oraz
prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie, zarówno wśród
społeczności lokalnej jak również u przedsiębiorców z terenu gminy,
• wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania i morfologii odpadów,
celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami,
• wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku
i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii
zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania,
• wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania oraz wytwarzania odpadów,
• wprowadzenie instrumentów finansowych umożliwiających realizację zadań w zakresie
gospodarki odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego i dyscyplinujących
jednostki samorządu w zakresie wykonywania przez nie obowiązków.
Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
Odpady komunalne
Podstawą planowanego systemu gospodarki odpadami, są następujące działania priorytetowe:
• powszechna edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami, (kampanie
informacyjno - reklamowe dotyczące selektywnej zbiórki, konkursy, gry i zabawy dla dzieci
o tematyce związanej z gospodarką odpadami oraz ogólnie z ochroną środowiska),
• odzysk i wykorzystanie odpadów podlegających biodegradacji,
• intensyfikacja selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie gminy,
• wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych,
• wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,
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•

wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych.

Odbieranie, zbieranie i transport odpadów
Osiągnięcie zakładanych celów w zakresie zbierania odpadów komunalnych wymaga realizacji
następujących działań:
• kontrolowania przez gminę stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości
z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
• kontrolowania przez gminę sposobów i zakresu wypełniania przez podmioty posiadające
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości - ustaleń zawartych w ww. zezwoleniach dotyczących metod
oraz miejsc prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
doskonalenie
systemów
ewidencji
wytwarzanych,
poddawanych
odzyskowi
oraz
unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.
Zgodnie z wytyczonymi celami w zakresie odzysku i recyklingu wymagane jest prowadzenie
selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:
• odpady zielone z ogrodów i parków,
• papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),
• odpady opakowaniowe ze szkła,
• tworzywa sztuczne i metale,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• przeterminowane leki,
• chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.),
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• odpady budowlano-remontowe.
Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady
komunalne.
Odzysk i unieszkodliwianie odpadów
Maksymalizacja odzysku wymaga:
• zapewnienia, że odpowiednia przepustowość instalacji będzie dostępna, aby przetworzyć
wszystkie selektywnie zebrane odpady, poprzez odpowiednie monitorowanie zrealizowanych
i planowanych inwestycji,
• konsekwentne egzekwowanie obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu,
• promowania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania
promocyjne i edukacyjne jak również zamówienia publiczne,
• zachęcania inwestorów publicznych i prywatnych do udziału w realizacji inwestycji
strategicznych zgodnie z planami gospodarki odpadami.
Jednym z zasadniczych kierunków działań jest intensywny wzrost zastosowania zarówno
biologicznych, jak i termicznych metod przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych.
Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji - związane jest z koniecznością
budowy linii technologicznych do ich przetwarzania:
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• kompostowni odpadów organicznych,
• linii mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych,
• instalacji fermentacji odpadów (organicznych lub zmieszanych).
Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych
• minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych poddawanych procesom
unieszkodliwiania poprzez składowanie,
• organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów niebezpiecznych ze
źródeł rozproszonych odpadów komunalnych (gospodarstwa domowe), w oparciu o:
- funkcjonujące sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych
utworzone przez przedsiębiorców,
- funkcjonujące placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania
poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa,
baterie, akumulatory),
- stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych,
- regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców prowadzących
selektywne zbieranie w systemie workowym lub pojemnikowym przez podmioty
prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
Wymagane jest prowadzenie przez przedsiębiorców oraz instytucje selektywne zbieranie odpadów
niebezpiecznych i pozostałych.
Zużyte baterie i akumulatory
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami
wymaga realizacji następujących działań:
• udoskonalenia i rozwinięcia systemu zbierania małogabarytowych zużytych baterii
i akumulatorów ze źródeł rozproszonych,
• rozszerzenia zakresu przeznaczenia środków finansowych pochodzących z opłat
produktowych o finansowanie zakupu elementów infrastruktury zbierania (między innymi
pojemników).
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym
i elektronicznym wymaga realizacji następujących działań:
• rozbudowania infrastruktury technicznej w zakresie zbierania i przetwarzania zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
• zapewnienie instrumentów i mechanizmów organizacyjnych zapewniających zorganizowanie
wtórnego obiegu przestarzałych, lecz sprawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
Przeterminowane leki
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami z tej grupy wymaga realizacji
następujących działań:
• utworzenie i rozbudowa systemu zbierania przeterminowanych lekarstw od ludności.
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Przeterminowane pestycydy
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami z tej grupy wymaga realizacji
następujących działań:
• zwrócenie szczególnej uwagi na powstające na terenie gminy odpady niebezpieczne jakimi
są pestycydy i opakowania po tych środkach oraz sposób postępowania z nimi,
• podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy w zakresie prawidłowego
i bezpiecznego dla środowiska oraz zdrowia ludności postępowania z w/w odpadami,
• rozwój systemu zbierania środków ochrony roślin (w tym przeterminowanych) oraz
opakowań po tych środkach.
Komunalne osady ściekowe
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi
wymaga uwzględnienia zagadnień właściwego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych
w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków oraz
kontroli jakości i ilości komunalnych osadów ściekowych stosowanych na powierzchni ziemi.
Odpady opakowaniowe
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi wymaga
rozbudowania infrastruktury technicznej w zakresie sortowania i recyklingu odpadów
opakowaniowych.
Odpady zawierające azbest
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi azbest wymaga
przeprowadzenia następujących działań:
• coroczna aktualizacja inwentaryzacji budynków, budowli i innych urządzeń i wyposażenia
zawierających azbest,
• realizacja opracowanego programu usuwania azbestu,
• zapewnienie finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest ze środków krajowych
i europejskich.
Zużyte opony
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania zużytymi oponami wymaga realizacji
następujących działań:
• rozbudowy infrastruktury technicznej zbierania zużytych opon,
• kontroli właściwego postępowania ze zużytymi oponami.
Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami z budowy, remontów
i demontażu obiektów budowlanych wymaga realizacji następujących działań:
• rozbudowy infrastruktury technicznej selektywnego zbierania, przetwarzania oraz odzysku,
w tym recyklingu tych odpadów,
• kontroli właściwego postępowania z tymi odpadami.
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Działania zmierzające do redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych na składowisko odpadów
Uwzględniając wymagania określone w art. 5 Dyrektywy Rady 1999/31/EC należy przyjąć, że udział
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinien wynosić
wagowo:
• w 2010 roku – 75%,
• w 2013 roku – 50%,
• w 2020 roku – 35%.
Wartością odniesienia dla ustalania udziału procentowego jest całkowita ilość odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku.
W celu osiągnięcia powyższych założeń proponuje się podjąć następujące działania:
• zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji wydzielonych ze
strumienia odpadów komunalnych,
• skierowanie do instalacji kompostowania odpadów ulegających biodegradacji pochodzących
z selektywnej zbiórki, utrzymania terenów zielonych oraz ogrodów,
• rozwijanie metod zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji u źródła poprzez
wdrażanie do stosowania przez mieszkańców zabudowy jednorodzinnej przydomowych
kompostowników.
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
Jednym z zadań zawartych w Programie jest odpowiednie zagospodarowanie osadów powstających
w oczyszczalniach ścieków, co zostało uwzględnione w Projekcie PGO.
Wg Projektu PGO, w perspektywie do 2017 r. podstawowe cele w gospodarce komunalnymi
osadami ściekowymi są następujące:
• ograniczenie składowania osadów ściekowych do 60% w 2010 r.,
• od 2015 r. całkowite wyeliminowanie składowania,
• zwiększenie ilości osadów unieszkodliwianych metodami termicznymi,
• odzysk komunalnych osadów ściekowych,
• zmniejszenie stopnia obciążenia osadów ściekowych szkodliwymi substancjami i
organizmami chorobotwórczymi poprzez ograniczenie zrzutu zanieczyszczeń pochodzenia
przemysłowego,
• wykorzystanie rolnicze przy dotrzymaniu wymogów jakościowych.
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi
wymaga uwzględnienia zagadnień właściwego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych
w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków oraz
kontroli jakości i ilości komunalnych osadów ściekowych stosowanych na powierzchni ziemi.

7.2.1. Zgodność celów projektu PGO Gminy Lubsza z celami polityk
nadrzędnych i równoległych
Plan Gospodarki Odpadami Gminy Lubsza zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach powinien być zgodny z polityką ekologiczną państwa oraz wojewódzkim planem
52

Prognoza oddziaływania na środowisko „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki
Odpadami Gminy Lubsza”

gospodarki odpadami. Cele przedstawione w projekcie Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Lubsza na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017 są zgodne z wymienionymi
dokumentami.

9. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH
ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W TYM
ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE
I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE
I NEGATYWNE
Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano zadania ujęte do realizacji w ramach
Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Gminy Lubsza.
Stopień i zakres oddziaływania zależeć będzie przede wszystkim od lokalizacji danego
przedsięwzięcia, czy będzie ono realizowane na terenach zurbanizowanych, przekształconych
antropogenicznie czy obszarach użytkowanych rolniczo lub też na obszarach cennych przyrodniczo
i chronionych, gdzie negatywny zakres oddziaływania może być największy.
Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem w odniesieniu do zadań zaplanowanych w Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Gminy Lubsza przy braku informacji o sposobie i
dokładnych miejscach realizacji poszczególnych przedsięwzięć jest bardzo trudne. Biorąc jednak
pod uwagę, że większość z zamierzeń inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w ramach
Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Gminy Lubsza wymagać
będzie przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu
do konkretnych warunków środowiskowych przyjęto, że na tym etapie wystarczające będzie
omówienie typowych oddziaływań i ich potencjalnych skutków środowiskowych. W niektórych
przypadkach oddziaływanie, w zależności od aspektu jaki się rozważa, może mieć jednocześnie
negatywny lub pozytywny wpływ na dany element środowiska.
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych
skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto ocenę tę
dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji inwestycji,
zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy.
Oznaczenia:
(+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego
zagadnienia
(-) - realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego
zagadnienia
(0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie
(+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania i skutki
w zakresie analizowanego zagadnienia
(N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków – są one
zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do przewidzenia
i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań
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Rysunek 3. Lokalizacja inwestycji planowanych do realizacji na terenie Gminy Lubsza.

Prognoza oddziaływania na środowisko „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Gminy Lubsza”

59

Prognoza oddziaływania na środowisko „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki
Odpadami Gminy Lubsza”

Podsumowanie przewidywanych oddziaływań na poszczególne aspekty
środowiska
9.1. Ochrona wód
Sieci kanalizacyjne i wodociągowe będą przedsięwzięciem liniowym, realizowanym na obszarach
zainwestowanych. Kanały poprowadzone zostaną w pasach drogowych lub w ich pobliżu.
Inwestycje w miejscowościach Nowe Kolnie, Tarnowiec, Nowy Świat nie będą prowadzone przez
obszary chronione, a więc nie przewiduje się bezpośredniego wpływu planowanych inwestycji na
obszary Natura 2000 „Grądy w dolinie Odry”, „Grądy Odrzańskie” i „Lasy Barucickie, jak również inne
ważne obszarowe formy ochrony przyrody. Oddziaływanie, jakie może wystąpić przy tego typu
przedsięwzięciach dotyczyć będzie oddziaływań chwilowych i krótkoterminowych na etapie budowy
oraz oddziaływań długoterminowych, jak również skumulowanych w przypadku awarii, która może
wywołać trwałe zanieczyszczenie gruntu i wód podziemnych.
Znaczące oddziaływanie może wystąpić w przypadku inwestycji przewidzianych do realizacji na
terenie obszaru Natura 2000 (tj. w miejscowości Mąkoszyce i Rogalice). Przed podjęciem prac należy
sporządzić raport oddziaływania na środowisko i w razie konieczności wybrać wariant
najkorzystniejszy dla środowiska.
Realizacja działań związanych z budową kanalizacji sanitarnej w konsekwencji wpłynie w sposób
pozytywny na środowisko m.in. poprzez zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych
odprowadzanych do środowiska ze źródeł komunalnych i przemysłowych oraz ograniczenie spływu
zanieczyszczeń obszarowych. Realizacja tych działań jest niezbędna i w efekcie korzystna dla
środowiska.
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Czynnikiem mogącym niekorzystnie wpływać na otoczenie będzie hałas emitowany do środowiska w
trakcie realizacji przedsięwzięcia, którego źródłem są środki transportu oraz praca mechanicznego
sprzętu specjalistycznego. Jest to działanie chwilowe i krótkotrwałe, które zniknie po zakończeniu
prac inwestycyjnych. Z uwagi jednak na znaczące oddziaływania w przypadku awarii lub wypadku,
wskazana jest stała kontrola stanu technicznego tych instalacji, jak również opracowanie
szczegółowych planów usuwania skutków awarii. Podczas realizacji inwestycji nie dojdzie do
nakładania się oddziaływań
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i oczyszczalni gminnych jest działaniem
proekologicznym i ekonomicznie efektywnym.
Zadania realizowane w ramach modernizacji
oczyszczalni ścieków zarówno tych przydomowych jak i oczyszczalni zbierających ścieki z
określonego obszaru przyczynią się do poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych.
Inwestycje takie jak oczyszczalnia ścieków nie stwarzają podczas normalnej eksploatacji znaczących
zagrożeń dla środowiska. Z uwagi jednak na znaczące oddziaływania w przypadku awarii lub
wypadku, wskazana jest stała kontrola stanu technicznego tych instalacji, jak również opracowanie
szczegółowych planów usuwania skutków awarii.
Realizacja przedsięwzięcia dotycząca przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Śmiechowicach i
Nowym Świecie jest związana z przejściowymi zwiększonymi emisjami w trakcie prac
modernizacyjnych, których charakter jest łatwy do przewidzenia, ponieważ powinien obejmować
typowe roboty montażowe instalacji oraz remontowe obiektów budowlanych. Podczas prac
modernizacyjnych wytwarzane będą odpady, pochodzące głównie z demontowanych starych
instalacji, użytych materiałów budowlanych i montażowych oraz zmieszane odpadowe materiały
budowlane. Nie przewiduje się istotnego oddziaływania tych odpadów, przy zachowaniu
postępowania z nimi zgodnie z prawem. Emisje w trakcie eksploatacji będą małe i nie przewiduje się
ich istotnego wpływu poza tereny, którymi dysponuje wnioskodawca, poza odprowadzaniem
nadosadowych wód popłucznych oraz osadów z uzdatniania wody, ale szczegółowe badanie tego
oddziaływania nie jest konieczne ze względu na ilości i ich przewidywany skład.
Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia i jego skalę nie przewiduje się występowania ryzyka
poważnych awarii. Modernizacja ujęcia i uzdatniania wody ma na celu maksymalizację pewności
ciągłych i odpowiednich jakościowo dostaw wody pitnej do systemu wodociągowego.
Melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności
produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodziami. Ze
względu na to, że gmina nie wyznaczyła terenów, na których zamierza się przeprowadzić melioracje
wodne trudno jest określić jak w/w zadanie wpłynie na stan środowiska w gminie.

9.2. Ochrona powietrza
Przedsięwzięcia w tym zakresie mają prowadzić do ograniczenia niskiej emisji do atmosfery m.in.
poprzez m.in. wymiana kotłów węglowych na paliwo gazowe, olej opałowy, biopaliwa. Działania takie
pozwolą na wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia ludzi i ograniczą niszczenie fasad budynków w
tym także zabytkowych, co związane jest z zanieczyszczeniem powietrza. Wszystkie działania wpłyną
pozytywnie na stan powietrza w gminie.
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Planowane inwestycje z zakresu komunikacji drogowej w miejscowości Borucice nie będą w sposób
negatywny oddziaływać na obszar Natura 2000. W/w inwestycje nie będą przebiegać przez obszary
chronione, ale mogą być realizowane w pobliżu granic obszarów chronionych. Inwestycje dotyczyć
będą remontów istniejących dróg, a nie budowy nowych. Toteż oddziaływanie jakie może wystąpić
będzie mniejsze niż w przypadku tworzenia nowych szlaków komunikacyjnych. W ramach
modernizacji dróg identyfikuje się znaczące oddziaływania o charakterze lokalnym, związane
z zaburzeniem
stosunków wodnych
(melioracja,
budowa
systemów
odwadniających),
przekształceniami powierzchni ziemi oraz hałasem. Oddziaływania negatywne pozostają w części
rekompensowane przez oddziaływania pozytywne (tj. poprawa nawierzchni dróg, która pozwala na
ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i ograniczenie emisji hałasu). Przed podjęciem prac należy
sporządzić raport oddziaływania na środowisko i w razie konieczności wybrać wariant
najkorzystniejszy dla środowiska.
Modernizacja dróg pod kątem zmiany nawierzchni wpłynie w konsekwencji na zmniejszenie emisji
hałasu i zanieczyszczeń do powietrza. Prawidłowe wykonawstwo wszelkich robót budowlanych
pozwoli na uniknięcie wielu niepożądanych skutków zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego.
W tym celu Gmina przewiduję modernizację dróg we wsi Borucice.
Kolejnym kierunkiem działania jest wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł. Różnorodność
postaci energii odnawialnej przekłada się na różnorodność oddziaływań na środowisko. Generalnie,
poza wykorzystaniem biomasy, zaletą energii odnawialnej jest eliminacja wytwarzania odpadów
i emisji do powietrza na etapie eksploatacji systemu. Wielkość oddziaływania zależy przede
wszystkim od rodzaju wykorzystywanego paliwa, którym mogą być: słoma, zrębki, brykiet drewna.
Energia z biomasy
Na terenie gminy uprawy roślin energetycznych są prowadzone w ograniczonym zakresie (m.in.
uprawy wierzby energetycznej prowadzi p. Kulas), nie ma zlokalizowanych również kotłowni
wykorzystujących energię z biopaliw.
Biopaliwo gazowe (biogaz) wytworzone w procesie fermentacji pojawia się na składowiskach
odpadów komunalnych oraz oczyszczalniach ścieków. W tych obiektach wystarczy zabudować
instalację odzysku gazu, aby mieć biogaz do spalania w kotłach lub silnikach spalinowych
i produkować ciepło i energię elektryczna, przede wszystkim na użytek własny. Instalacji takich jest
niewiele na terenie całego województwa, na terenie Gminy Lubsza nie występują.
Na stacjach paliwowych w Polsce istnieje sprzedaż dwóch rodzajów biopaliw: oleju napędowego
z dodatkiem 20 proc. biokomponentów i biodiesla w 100 proc. wyprodukowanego z biomasy.
W niedługim czasie będzie możliwość tankowania pierwszego biopaliwa do aut benzynowych.
Benzyna ta w 70 – 85 proc. produkowana będzie z etanolu pochodzenia roślinnego, czyli zbóż,
trzciny cukrowej i buraków cukrowych.
Energia z wiatru
Obecnie w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza nie ma
wyznaczonych terenów pod inwestycje w postaci farm wiatrowych, choć są one rozważane w związku
z powtarzającymi się zapytaniami potencjalnych inwestorów (były dokonywane pomiary siły wiatru
przy wykorzystaniu wieży pomiarowej w obrębie geodezyjnym w Pisarzowicach).
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Energia wodna
Obecnie na terenie Gminy Lubsza nie funkcjonuje żadna mała elektrownia wodna.

9.3. Ochrona przed hałasem
Zadanie dotyczące budowy ścieżek rowerowych wpłynie w sposób pozytywny na stan środowiska w
gminie. Należy w odpowiedni sposób wybrać trasy ścieżek rowerowych, aby nie dochodziło do
niszczenia cennych przyrodniczo terenów.
Wprowadzenie stref wolnych od ruchu samochodowego wpływie w całości pozytywnie na stan
środowiska w gminie.
Przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu przestrzennym m.in. lokalizowania w sąsiedztwie
przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości hałasu pozwoli to na oddzielenie stref przemysłowych od stref
zamieszkania, a oprócz tego uporządkowanie przestrzeni miejskiej.
Planowane inwestycje z zakresu komunikacji drogowej w miejscowości Borucice nie będą w sposób
negatywny oddziaływać na obszar Natura 2000, a także inne ważne obszarowe formy ochrony
przyrody. W/w inwestycje nie będą przebiegać przez obszary chronione, ale mogą być realizowane w
pobliżu granic obszarów chronionych. Inwestycje dotyczyć będą remontów istniejących dróg, a nie
budowy nowych. Toteż oddziaływanie jakie może wystąpić będzie mniejsze niż w przypadku
tworzenia nowych szlaków komunikacyjnych. W ramach modernizacji dróg identyfikuje się znaczące
oddziaływania o charakterze lokalnym, związane z zaburzeniem stosunków wodnych (melioracja,
budowa systemów odwadniających), przekształceniami powierzchni ziemi oraz hałasem.
Oddziaływania negatywne pozostają w części rekompensowane przez oddziaływania pozytywne (tj.
poprawa nawierzchni dróg, która pozwala na ograniczenie hałasu). Przed podjęciem prac należy
sporządzić raport oddziaływania na środowisko i w razie konieczności wybrać wariant
najkorzystniejszy dla środowiska.
Modernizacja dróg pod kątem zmiany nawierzchni wpłynie w konsekwencji na zmniejszenie emisji
hałasu i zanieczyszczeń do powietrza. Prawidłowe wykonawstwo wszelkich robót budowlanych
pozwoli na uniknięcie wielu niepożądanych skutków zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego.
W tym celu Gmina przewiduję modernizację dróg we wsi Borucice.

9.4. Ochrona przyrody
Inwentaryzacja czyli spis podstawowych elementów przyrody jest wyjściowym dokumentem do
dalszych przedsięwzięć syntetyzujących wiedzę o bioróżnorodności badanego obszaru gminy.
Inwentaryzacja przyrodnicza dotyczy przyrody ożywionej (flora, fauna, roślinność) jak i wybranych
elementów przyrody nieożywionej (skały, naturalne odkrywki, stare kamieniołomy, punkty widokowe,
koryta rzeczne, wodospady itp.). Najważniejszym etapem prac inwentaryzacyjnych jest elementarne
rozpoznanie całych ekosystemów w terenie. Inwentaryzacja przyrodnicza powinna być punktem
wyjścia do planowania różnorodnych form ochrony przyrody (parki krajobrazowe, rezerwaty, użytki
ekologiczne itp.). Szczegółowe inwentaryzacje powinny być również wykonywane w istniejących już
obiektach chronionych. Działanie to pozwala określić przemiany zachodzące na terenie obszaru
chronionego, a także dobrać (zweryfikować) program ewentualnych zabiegów ochronnych (ochrona
czynna, bierna). Inwentaryzacja przyrodnicza powinna być również podstawą "zrównoważonego"
rozwoju przestrzennego na poziomie lokalnym (gminy, powiaty), czyli podstawą dobrze wykonanego
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planu zagospodarowania przestrzennego. Tak więc sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej
Gminy Lubsza będzie miało korzystny wpływ na środowisko w gminie.
Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni na terenie Gminy Lubsza będzie dotyczy głównie prac
wykonywanych na drzewach, mające na celu poprawę ich zdrowotności, zapewnienie
bezpieczeństwa w miejscach publicznych i polegająca na wykonywaniu zabiegów jednostkowych i
interwencyjnych oraz kompleksowej pielęgnacji drzewostanów.
Obecnie w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza nie ma
wyznaczonych terenów pod inwestycje w postaci farm wiatrowych, choć są one rozważane w związku
z powtarzającymi się zapytaniami potencjalnych inwestorów (były dokonywane pomiary siły wiatru
przy wykorzystaniu wieży pomiarowej w obrębie geodezyjnym w Pisarzowicach).
Na etapie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
przeznaczonych pod lokalizację farm wiatrowych lub przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla lokalizacji farm wiatrowych należy przeprowadzić roczny monitoring awifauny i
nietoperzy, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki”
rekomendowanymi m.in. przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz zgodnie z
„Tymczasowymi wytycznymi dotyczącymi oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze
na 2009r.”. Lokalizacja farm wiatrowych będzie możliwa wyłącznie w przypadku, gdy roczny
monitoring nie wykaże znaczącego negatywnego wpływu planowanej inwestycji na ptaki i nietoperze.
Ryzyko wystąpienia negatywnego oddziaływania na ptaki jest wyższe w przypadku lokalizacji
elektrowni wiatrowych na terenach intensywnie wykorzystywanych przez ptaki. Inwestycje
lokalizowane na takich obszarach, w szczególności terenach o wysokim natężeniu przemieszczeń
ptaków w przestrzeni powietrznej, mają większy potencjał negatywnego oddziaływania niż
przedsięwzięcia realizowane w lokalizacjach o małym natężeniu wykorzystania przestrzeni
powietrznej przez ptaki.
Znaczenie ma jednak również sposób wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki (pułapy
przelotów, czas i sposób użytkowania terenu - np. czy jest to noclegowisko, żerowisko, teren lęgowy)
oraz skład gatunkowy ptaków występujących na obszarze lokalizacji (badania wykazują, iż ryzyko
kolizji z elektrowniami wiatrowymi jest różne dla poszczególnych gatunków).
Podstawowe znaczenie dla minimalizacji ewentualnych negatywnych oddziaływań elektrowni
wiatrowych na ptaki ma właściwy wybór lokalizacji, w szczególności unikanie lokalizowania elektrowni
wiatrowych:
• na obszarach użytkowanych intensywnie przez ptaki,
• w miejscach koncentracji występowania gatunków znanych ze swej kolizyjności, takich jak np.:
ptaki drapieżne (szponiaste), mewy i rybitwy, ptaki migrujące nocą, sowy oraz wybrane
gatunki wykonujące w powietrzu pokazy godowe,
• w miejscach koncentracji ptaków blaszkodziobych oraz siewkowych, w odniesieniu do których
stwierdzono silne reakcje unikania elektrowni wiatrowych, prowadzące do utraty siedlisk tych
ptaków,
• na obszarach wyjątkowo cennych dla awifauny lęgowej.
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Okazuje się, że dużo większym zagrożeniem dla ptactwa są energetyczne linie napowietrzne. Wyniki
badań wykonanych przez U.S. Fish and Wildlife Service podają, że w wyniku kolizji ptaków z
napowietrznymi liniami energetycznymi rocznie ginie aż do 174 milionów ptaków. Elektrownie
wiatrowe w przeciwieństwie do elektrowni konwencjonalnych nie produkują sztucznej zasłony dymnej,
która może doprowadzić do zmniejszenia widoczności i zasłonięcia przeszkody. Podczas montażu
linii przyłączeniowych między parkiem wiatrowym a stacją energetyczną zalecane są zazwyczaj
instalacje podziemne, a to likwiduje zagrożenie kolizji ptaków z liniami napowietrznymi.
Zjawiska stroboskopowe wynikają z tzw. bezwładności wzroku, tj. zdolności łączenia kolejno
oglądanych obrazów w jeden obraz ciągły.
Dzięki owej bezwładności można też obserwować wybraną fazę szybkozmiennego ruchu
periodycznego (lub obrotowego) dowolnego układu mechanicznego - dany układ oświetla się krótkimi
błyskami światła (z tzw. lampy stroboskopowej), o okresie zsynchronizowanym z okresem drgań
badanego układu, co prowadzi do powstania statycznego (lub wolnozmiennego) obrazu układu w
wybranej fazie drgań (wykorzystuje się to np. w regulatorach prędkości obrotowej).
Efekt stroboskopowy obserwuje się w momencie, kiedy częstotliwość f obrotów wiatraka jest równa
stosunkowi częstotliwości tętnień źródła światła F (np. 100 Hz) do liczby skrzydeł wiatraka n (f=F/n).
Jeśli chodzi o tętnienie światła, występujące w pomieszczeniach, to jest ono zaliczane jedynie do
czynników uciążliwych, niemniej jednak wymaga ograniczenia, ponieważ może niekorzystnie wpływać
na samopoczucie człowieka.
Usytuowanie elektrowni z dala od zabudowy mieszkaniowej nie powinno wpłynąć negatywnie na
ludzi.

9.5. Gospodarka odpadami
Wszystkie działania związane z usprawnieniem gospodarki odpadami (selektywna zbiórka, odzysk i
unieszkodliwianie) mają charakter pozytywny.
Działania edukacyjne przyczyniają się do rozpowszechniania informacji o szkodliwości jakie niesie za
sobą niewłaściwa gospodarka odpadami, o tym, że składowanie odpadów w miejscach do tego
przeznaczonych źle wpłynie na stan wód i gleby. Akcje informacyjne pokazują jak z korzyścią dla
środowiska prowadzić segregacja odpadów.
Jednym z problemów związanych z gospodarką odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy są
odpady zawierające azbest. Niezbędnym działaniem do realizacji w tym zakresie jest wdrożenie
mechanizmów finansowych umożliwiających dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i
unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Działania zaproponowane w tym zakresie w
projekcie Planu wpłyną korzystnie na stan środowiska w gminie. W przypadku braku realizacji w/w
zadań może nastąpić sytuacja składowania tego rodzaju odpadów w miejscach na ten cel nie
przeznaczonych – zanieczyszczenie środowiska oraz zagrożenie dla zdrowia ludzi poprzez
niewłaściwe usuwanie azbestu.
Na terenie Gminy Lubsza nie wdrożono selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz odpadów
niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych (odnotowano tylko zbiórki
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zużytych baterii w placówkach oświatowych oraz jednorazową zbiórkę ZSEiE w ramach zbiórki
odpadów wielkogabarytowych).
W ramach Środkowo- Zachodniego RGOK, który obejmuje Gminę Lubsza zaplanowano utworzenie
regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi obejmujących działania w zakresie:
• zapobiegania powstawaniu odpadów;
• selektywnego zbierania odpadów;
• przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku lub unieszkodliwiania;
• budowy regionalnych Zakładów Zagospodarowania Odpadów (ZZO);
• rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów znajdujących się w obszarze oddziaływania
ZZO
Zakład Gospodarowania Odpadami w Gać (w ramach Środkowo-Zachodniego RGOK)
25 stycznia 2007 r. Zakład Gospodarowania Odpadami w Gać uzyskał pozwolenie zintegrowane dla
instalacji: kwatera nr 1 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gać.
W maju 2006 r. Związek wystąpił do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
o dotację z Funduszu ZPORR (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego) na
budowę kwatery składowiskowej nr 2 na terenie Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gać. Urząd
w lipcu zatwierdził ten wniosek i przyznał wnioskowane dofinansowanie.
Powyższe zadanie zostało zrealizowane w okresie od 02 sierpnia 2007 r. do 29 kwietnia 2008 r.
Natomiast 30 maja 2008 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego wydał nową decyzję –
pozwolenie zintegrowane dla instalacji: kwatera nr 2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne w Gać.
1 sierpnia 2008 r. po przekazaniu do eksploatacji kwatery składowiskowej nr 2 zamknięto kwaterę
składowiskową nr 1 i rozpoczęto jej rekultywację wraz z wywierceniem studni odgazowujących
i budowę instalacji do spalania biogazu.
30 listopada 2009 r. Spółka Zakład Gospodarowania Odpadami złożyła wniosek o dotację ze środków
NFOŚiGW na rozbudowę ZGO w m. Gać, w ramach którego ma powstać:
• instalacja biostabilizacji odpadów ulegających biodegradacji w oparciu o proces fermentacji
metanowej,
• instalacja do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów balastowych sortowni,
• rozbudowa sortowni.
W przypadku pozyskania funduszy rozpoczęcie realizacji zadania przewidziane jest na 2011 r.
Po rozbudowie ZGO, gminy należące do obszaru jego obsługi skierują cały strumień odpadów do
nowopowstałej instalacji, co umożliwi gminom spełnienie dyrektyw unijnych w sprawie odzysku
poszczególnych rodzajów odpadów.
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10. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE,
OGRANICZANIE
LUB
KOMPENSACJĘ
PRZYRODNICZĄ
NEGATYWNYCH
ODDZIAŁYWAŃ
NA
ŚRODOWISKO,
MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROGRAMU
OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
10.1. Ochrona wód
Z uwagi na znaczące oddziaływania w przypadku awarii lub wypadku, wskazana jest stała kontrola
stanu technicznego tych instalacji, jak również opracowanie szczegółowych planów usuwania
skutków awarii.
Podczas budowy kanalizacji sanitarnej powinny być zastosowane materiały zapewniające szczelność
rurociągów. Projektowana kanalizacja będzie w całości szczelna dzięki wykorzystaniu do jej budowy
szczelnych elementów systemowych z tworzyw sztucznych i betonu i odpowiednim połączeniom tych
elementów.

10.2. Ochrona powietrza
Zadania w zakresie ochrony powietrza wpłyną w sposób pozytywny na stan przyrody w mieście, w
związku z tym wyznaczanie zadań rekompensujących negatywne oddziaływania jest nieuzasadniona.
Modernizacja dróg pod kątem zmiany nawierzchni wpłynie na zmniejszenie emisji hałasu i
zanieczyszczeń do powietrza. Prawidłowe wykonawstwo wszelkich robót budowlanych pozwoli na
uniknięcie wielu niepożądanych skutków zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego.

10.3. Ochrona przed hałasem
Ważnym elementem przy budowie nowych dróg i modernizacji już istniejących jest materiał
wykorzystany przy budowie nawierzchni dróg. Powinna to być nawierzchnia cichobieżna,
zapobiegająca emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza. Dodatkowo winien być wykonany system
zbierający wody opadowe spływające z powierzchni drogi.
Prawidłowe wykonawstwo wszelkich robót budowlanych pozwoli na uniknięcie wielu niepożądanych
skutków zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego.
Szczególne znaczenie mają także działania, które prowadzą do zidentyfikowania i zinwentaryzowania
terenów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu, ponieważ dzięki temu
można prowadzić efektywne działania ograniczającego jego skutki np. poprzez wymianę okien na
dźwiękoszczelne i modernizację dróg.

10.4. Ochrona przyrody
Zadania w zakresie ochrony przyrody oraz ochrony i zrównoważony rozwój lasów wpłyną w sposób
pozytywny na stan przyrody w gminie, w związku z tym wyznaczanie zadań rekompensujących
negatywne oddziaływania jest nieuzasadniona.
Zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Opolu z dnia 1 października 2008
roku w sprawie ochrony krajobrazu w procesie lokalizacji farm elektrowni wiatrowych na terenie
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województwa opolskiego dla każdej projektowanej farmy wiatrowej należy opracować oceną wpływu
elektrowni wiatrowej na krajobraz, która składać się będzie z:
1.Wstępnej analizy na etapie poprzedzającym zmiany studium gminy i uchwalenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
- określenie charakteru krajobrazu na danym terenie i występujące w nim typów krajobrazu
- wykonanie wstępnej analizy uwarunkowań lokalizacji elektrowni wiatrowej i wybór obszarów
na terenie gminy, gdzie będą one najmniej konfliktowe
- wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb zmiany w studium i miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego,
- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- przeprowadzenie postępowania ocen oddziaływania na środowisko w trybie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia na etapie poprzedzającym uzyskanie
pozwolenia budowlanego
2. Analizy szczegółowej na etapie opracowania ekofizjograficznego
- określenie kluczowych punktów i ciągów widokowych oraz obserwatorów, na których może
mieć wpływ widok inwestycji,
- wizualizacja fotograficzna projektowanej inwestycji wkomponowanej w panoramy
krajobrazowe z dostępnych punktów i ciągów widokowych, ocena wpływu i optymalizacja
lokalizacji.
Stopień uwzględnienia stanowiska Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Opolu z dnia 1
października 2008 r. w sprawie ochrony krajobrazu w procesie lokalizacji farm wiatrowych na terenie
województwa opolskiego określa się jako całkowity.
W celu ochrony przyrody elektrownie wiatrowe nie powinny być lokalizowane na terenie
Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i Obszaru Chronionego Krajobrazu „Lasy StobrawskoTurawskie”, a tym samym na obszarze rezerwatów przyrody, znajdujących się w zasięgu wielko
powierzchniowych form ochrony przyrody.
Elektrownie wiatrowe będą posiadały oznaczenie przeszkodowe wymagane zarówno przez
Szefostwo Infrastruktury Lotniskowej jak i przez Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego obejmuje
oznakowanie podwójne: nocne oraz dzienne.
Jako oznakowanie nocne przyjmuje się jako wystarczające umieszczenie lamp oświetleniowych
koloru czerwonego na maszcie gondoli. Jako oznakowanie dzienne zaś – malowanie końcówek łopat
śmigieł na kolor czerwony.
Polskie przepisy zbieżne są z zaleceniami Międzynarodowej Cywilnej Agencji Lotnictwa (ICAO), wg
której jednak w przypadku elektrowni wiatrowych, nie ma obligatoryjnego obowiązku stosowania
takiego oznakowania.
Typowe oznakowanie elektrowni wiatrowych:
1. Podstawowe oznakowanie przeszkodowe stosowane najczęściej w elektrowniach wiatrowych
jest to oświetlenie składające się z dwóch czerwonych synchronicznie migających świateł
ostrzegawczych, odpowiednio rozstawionych i montowanych na gondoli. Światła takie migają
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z częstotliwością ok. 30 błysków na minutę. Włączane i wyłącznie oświetlenia ostrzegawczego
sterowne jest w zależności od jasności otoczenia przez przełącznik zmierzchowy. W razie
awarii sieci oświetlenie ostrzegawcze zasilane jest z odpowiednio przygotowanego układu
zasilania awaryjnego.
2. Dodatkowe oświetlenie ostrzegawcze stosuje się w zależności od usytuowania elektrowni
wiatrowej np. w pobliżu lotniska. Lampy takiego oświetlenia rozmieszczone są na gondoli w tai
sposób, by były dobrze widoczne ze wszystkich stron. Lampy włączane są przełącznikiem
zmierzchowym.
Oznakowanie wiatraka stosowane w porze dziennej nie spowoduje wystąpienia zjawisk
stroboskopowych. W porze nocnej przy zastosowaniu oświetlenia w postaci lamp, zjawiska
stroboskopowe mogą być obserwowane w momencie, kiedy częstotliwości obrotów wiatraka jest
równa stosunkowi częstotliwości tętnień źródła światła do liczby skrzydeł. Mając na uwadze
zmienność prędkości wiatru i jego kierunku, wystąpienie efektów stroboskopowych przez dłuższy
okres czasu, w porze nocnej jest mało prawdopodobne.
Usytuowanie elektrowni z dala od zabudowy mieszkaniowej nie powinno wpłynąć negatywnie na
ludzi.

10.5. Racjonalna gospodarka odpadami
10.5.1. Intensyfikacja działań na rzecz selektywnej zbiórki na terenie gminy (w tym
rozwój zbiórki odpadów biodegradowalnych)
Podstawowym elementem poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jest
podniesienie sprawności systemów zbierania odpadów z jednoczesnym zapewnieniem ich odzysku
i unieszkodliwiania w instalacjach spełniających wymagania ochrony środowiska.
Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji
i niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych bardzo korzystnie wpłynie na
stan środowiska w gminie. Przyczyni się to do zmniejszenia ilości odpadów kierowanych
bezpośrednio na składowiska poprzez poddawanie ich w pierwszej kolejności procesom odzysku.
Ponadto objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym zbieraniem odpadów wyeliminuje
zjawisko niekontrolowanego pozbywania się odpadów, przeciwdziałać będzie powstawaniu dzikich
„wysypisk śmieci”. Jednakże powodzenie tych działań wymaga wdrożenia odpowiednich
instrumentów finansowych, właściwej kontroli i nadzoru nad jednostkami odpowiedzialnymi za
realizację tych zadań, a także wykonanie działań zgodnie z określonymi terminami. Nie bez
znaczenia jest tutaj przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji edukacyjno – informacyjnej wśród
społeczeństwa.
Wzrost ilości zbieranych odpadów, które można ponownie wykorzystać będzie pozytywnie wpływał na
ograniczenie degradacji gleb i zasobów leśnych.
Na terenie gminy powinno być prowadzone selektywne zbieranie odpadów posegregowanych
w podziale na: tworzywa sztuczne, papier, szkło. System odbioru odpadów powinien obejmować
100% mieszkańców gminy.
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Ponadto w punktach wytwarzania znacznych ilości odpadów biodegradowalnych powinno być
prowadzone ich selektywne zbieranie.
Zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych:
• punkty zbierania odpadów niebezpiecznych (PZON), przyjmujące odpady od indywidualnych
dostawców nieodpłatnie,
• mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych (MPZON), objeżdżające w wyznaczonym
czasie określony obszar,
• objazdowe zbieranie wybranych odpadów w określonych i ogłaszanych terminach (np. odpady
wielkogabarytowe),
• zbieranie przez sieć handlową różnych odpadów niebezpiecznych,
• odbieranie odpadów budowlanych – jako „usługa na telefon”,
• rozwój metod zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez wdrażanie do
stosowania przydomowych kompostowników.
Realizacja zadań powinna korzystnie wpłynąć na stan środowiska i jednocześnie zdrowie ludzi.

10.5.2. Wydzielenie
komunalnych

odpadów

wielkogabarytowych

ze

strumienia

odpadów

Na terenie gminy Lubsza zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbywa się w formie tzw. „wystawek”,
w podanych do publicznej wiadomości terminach. Odbiorem w/w odpadów zajmuje się firma
REMONDIS Sp. z o.o. z Opola.

10.5.3. Likwidacja dzikich wysypisk
W 2007 r. zlokalizowano 6 nielegalnych składowisk, przy czym w 2008 r. 4 z nich zostały
zlikwidowane. Natomiast do końca 2009 r. zlikwidowano kolejnych 9 „dzikich wysypisk”
(1 w m. Kościerzyce, 2 w m. Nowy Świat, 3 w m. Tarnowiec, po 1 w m.: Rogalice, Lubsza,
Michałowice), pozostało 2 nie zlikwidowane w m. Nowe Kolnie.

10.5.4. Zorganizowanie systemu zbiórki i transportu odpadów zwierzęcych z terenów
podlegających Gminie
W razie zalegającej padliny na terenach podlegających gminie – Gmina podejmuje działania, mające
na celu zorganizowanie zbiórki, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zwierzęcych (koszty
ponoszone przez gminę i podmioty zbierające odpady). Sprawna zbiórka odpadów zwierzęcych z
terenów podlegających Gminie wpłynie korzystnie na środowisko.

10.5.5. Zbiórka odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów
komunalnych
Istotna jest organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów niebezpiecznych
ze źródeł rozproszonych odpadów komunalnych, w oparciu o:
• funkcjonujące sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych
utworzone przez przedsiębiorców,
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• funkcjonujące placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania

•
•

poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa,
baterie, akumulatory),
stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych,
regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców prowadzących
selektywne zbieranie w systemie workowym lub pojemnikowym przez podmioty
prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.

Zużyte baterie i akumulatory
Zbiórka zużytych baterii na terenie gminy Lubsza odbywa się w ramach współpracy z Organizacją
Odzysku „REBA” S.A. z Warszawy. Specjalne pojemniki wystawione są w Urzędzie Gminy oraz
placówkach oświatowych.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
Mieszkańcy Gminy Lubsza mają możliwość oddania zużytego
i elektronicznego (ZSEiE) w ramach zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

sprzętu

elektrycznego

Przeterminowane leki
Na terenie gminy Lubsza nie wprowadzono zbiórki przeterminowanych leków od ludności.
Przeterminowane pestycydy
Na terenie gminy Lubsza nie ma mogilników zawierających przeterminowane pestycydy.

10.5.6. Rozbudowa infrastruktury do segregacji odpadów przeznaczonych do odzysku
Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na odpady niebezpieczne, surowce wtórne,
odpady biodegradowalne, wielkogabarytowe i remontowo - budowlane przyczyni się do poprawy
stanu środowiska gminy poprzez:
− stworzenie możliwości ponownego wykorzystania odpadów (stłuczka szklana, makulatura,
tworzywa sztuczne, metale, oleje przepracowane),
− wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych trafiających na
składowisko, powodujących znaczne zagrożenie zanieczyszczeniem substancjami toksycznymi
wód i gleb,
− zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowisku i skierowanie ich
do kompostowania, co przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości dla środowiska przyrodniczego
składowiska oraz spowoduje uzyskanie kompostu,
− zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku i tym samym wydłużenie czasu jego
eksploatacji,
− stworzenie możliwości wykorzystania surowców wtórnych znajdujących się w odpadach
wielkogabarytowych oraz odzysku odpadów budowlanych poprzez zastosowania ich jako
kruszywa w robotach drogowych, inżynieryjnych itp.
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11. ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE
Realizacja ustaleń Program Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami nie będą powodować
znaczących oddziaływań transgranicznych. Jednakże, ze względu na fakt podpisania przez Polskę i
ratyfikowania Konwencji o ocenach oddziaływania w kontekście transgranicznym należy podkreślić
obowiązek informowania państw w przypadku podejmowania działań mogących znacząco
oddziaływać na ich terytorium.

12. ANALIZA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ
ZAPROPONOWANYCH
W
PROGRAMIE
OCHRONY
ŚRODOWISKA I PLANIE GOSPODARKI ODPADAMI
Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach Aktualizacji Programu Ochrony
Środowiska ma pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma
uzasadnienia. Ponadto brak jest możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla
wskazanych działań.
Skutki środowiskowe podejmowanych działań silnie zależą od lokalnej chłonności środowiska lub od
występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych, dlatego przy budowie
nowych dróg, urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii należy rozważać warianty
alternatywne tak, aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływać na
środowisko. Jako warianty alternatywne przedsięwzięcia można rozważać: warianty lokalizacji,
warianty konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne czy wariant niezrealizowania
inwestycji tzw. wariant „0”. Wariant „0” nie oznacza, że nic się nie zmieni, ponieważ brak realizacji
inwestycji może także powodować konsekwencje środowiskowe.
Warunkiem prawidłowego funkcjonowania zaproponowanego w Aktualizacji Planu Gospodarki
Odpadami systemu gospodarki odpadami jest zachowanie określonych terminów realizacji przyjętych
zadań, dostępność środków finansowych i brak protestów mieszkańców.
W przypadku zaproponowanych działań, wpływających korzystnie na środowisko, zaproponowanie
rozwiązań alternatywnych jest nieuzasadnione.

13. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD
ANALIZY
SKUTKÓW
REALIZACJI
POSTANOWIEŃ
PROJEKTOWANEGO PROGRAMU OHRONY ŚRODOWISKA I
PLANU GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ
PRZEPROWADZANIA
Aby w przyszłości istniała możliwość obiektywnej weryfikacji i modyfikacji celów i projektów
proponowanych w ramach Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska, konieczne jest prowadzenie
monitoringu, który dostarczy danych niezbędnych do realizacji tych działań.
Monitoring ten – ze względu na częstotliwość gromadzenia, a w szczególności udostępniania danych
– powinien być prowadzony w cyklu rocznym, a sprawozdania z jego realizacji, łącznie ze
sprawozdaniami z postępów wykonania ustaleń Programu Ochrony Środowiska, powinny być
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udostępniane, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Ochrony Środowiska, co najmniej w cyklu
dwuletnim. Monitoring ten obejmuje dwa podstawowe rodzaje kontrolowania zmian, które najogólniej
można określić jako:
- monitoring ilościowy,
- monitoring jakościowy.
Ujęcie ilościowe – obrazuje prognozę zmian konkretnych wielkości (wskaźników). Nie do wszystkich
elementów środowiska da się przypisać wskaźniki (nie wszystkie dane są dostępne), aby dokonać
prognozy ilościowej w niektórych elementach środowiska. Do prognozowania zmian wskaźników w
przyszłości wykorzystano informacje o dynamice zmian tych wskaźników w przeszłości, nakładów w
okresach poprzednich i planowanych do poniesienia (uwzględniono fakt, iż część zaplanowanych
nakładów w poprzednim okresie nie została zrealizowana), oraz wymogi UE.
Prognoza optymistyczna – powstała przy założeniu, że wszystkie wymogi UE w zakresie ochrony
środowiska zostaną spełnione oraz zostanie wydatkowanych 100% nakładów zaplanowanych na
ochronę środowiska.
Prognoza realistyczna – uwzględniono w niej dotychczasowe tempo zmian wskaźników oraz środków
jakie poniesiono na ochronę środowiska.
Prognoza pesymistyczna – powstała przy założeniu, że nie uda się wydatkować 100%
zaplanowanych nakładów na ochronę środowiska, a dotychczasowe tempo zmian wskaźników
zostanie osłabione.
Ujęcie jakościowe – dla elementów środowiska, dla których nie można prognozować określonych
wskaźników lub jest to utrudnione, wykorzystano ocenę jakościową, która stanowi jednocześnie
uzupełnienie do oceny ilościowej.
Listę tę można ewentualnie w przyszłości uzupełnić o pojedyncze nowe wskaźniki dotyczące jakości
środowiska. Wskazane byłoby także podanie, które wskaźniki służą do monitorowania celów
Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska.
Określony w Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami monitoring realizacji ustaleń planu jest zgodny
z wymaganiami KPGO oraz wystarczający. Niemniej jego jakość zależeć będzie od rzetelności
dostarczania danych do bazy wojewódzkiej przez wszystkie podmioty gospodarujące odpadami.

14. PODSUMOWANIE I WNIOSKI
14.1. Program Ochrony Środowiska Gminy Lubsza
 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Lubsza jest zgodny ze strategicznym
dokumentem Unii Europejskiej –priorytetami VI Wspólnotowego Programu Działań w Zakresie
Środowiska Naturalnego. Program Ochrony Środowiska uwzględnia również zapisy
podstawowych, krajowych dokumentów strategicznych: Polityki Ekologicznej Państwa,
Powiatowego Programu Ochrony Środowiska oraz Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.
 Program Ochrony Środowiska umożliwia identyfikację skutków środowiskowych oraz
potencjalnych zmian warunków życia mieszkańców regionu w wyniku realizacji ustaleń
dokumentu.
 Spośród zidentyfikowanych problemów środowiskowych, z których wynikają konkretne cele
ochrony środowiska, należy w szczególności wymienić:
- ochronę zasobów wodnych,
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- ochronę przyrody, w tym różnorodności biologicznej,
- zmniejszenie emisji hałasu.
 W horyzoncie, dla którego opracowano Program Ochrony Środowiska konieczne jest
zwrócenie szczególnej uwagi na działania z zakresu:
- usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej, z konieczności osiągnięcia do 2015 roku
dobrego stanu wód: powierzchniowych i podziemnych,
- ochrony przyrody i utrzymania różnorodności biologicznej poprzez m.in. rozszerzenie
obszarów chronionych.
 Przeprowadzone w ramach niniejszej Prognozy analizy zgodności celów Programu Ochrony
Środowiska z celami nadrzędnych dokumentów strategicznych oraz podstawowych
dokumentów opracowywanych na szczeblu regionalnym, wskazują na znaczną ich spójność
oraz zharmonizowanie. Spójność regionalnej polityki ekologicznej ze strategicznymi celami
rozwoju powiatu i gminy jest podstawą równoważenia rozwoju w horyzoncie średnio
i długookresowym. Dzięki temu Program Ochrony Środowiska może stać się skutecznym
narzędziem koordynacji działań na rzecz wdrożenia rozwoju zrównoważonego w regionie.
 Program Ochrony Środowiska w odniesieniu do ekosystemów leśnych, rolnych, wodnych
i zurbanizowanych oraz podstawowych komponentów środowiska charakteryzuje się
zdecydowaną przewagą korzystnych skutków środowiskowych.

14.2. Plan Gospodarki Odpadami Gminy Lubsza
 Projektowany system gospodarki odpadami jest zgodny z ustaleniami Krajowego Planu
Gospodarki Odpadami oraz spełnia podstawowe uwarunkowania wynikające z
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz unijnych przepisów.
 Uzyskanie zamierzonych efektów gospodarczych i ekologicznych przez planowane zakłady
zagospodarowania odpadów uzależnione jest głównie od rozbudowy linii segregacji
i przekształcania odpadów w instalacje umożliwiające produkcję kompostu oraz paliwa
alternatywnego jako produktu handlowego, o parametrach użytkowych potwierdzonych
atestem jakości.
 Rozwiązania przewidywane w aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy Lubsza można
uznać za przyjazne środowisku, nie generujące nieodwracalnych negatywnych oddziaływań
transgranicznych.
 Brak kontynuacji działań określonych w Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Gminy
Lubsza na lata 2004- 2007 z perspektywą do roku 2011 (wariant zerowy) stanowiłby
zaprzeczenie podstawowym wymaganiom ochrony środowiska i jest niedopuszczalny.
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15. STRESZCZENIE
Podstawą prawną sporządzenia niniejszej „Prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji
Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami Gminy Lubsza” jest art. 46 ust. 2
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t.j. Dz.U. z
2008 Nr 199 poz. 1227).
Celem prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań skutków wykonania Programu Ochrony
Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami na środowisko i stwierdzenie czy realizacja
proponowanych zadań sprzyjać będzie ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi.
Analiza celów ustanowionych w Programie Ochrony Środowiska i Planie Gospodarki Odpadami
wykazała, że są zgodne i realizują cel strategiczny wyznaczony w:
- Traktacie Akcesyjnym - VI Wspólnotowym Programie Działań w Zakresie Środowiska
Naturalnego.
- Polityką Ekologiczną Państwa w lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 (PEP),
- Powiatowym Programie Ochrony Środowiska,
- Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO 2010),
- Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami.
Ocena stanu środowiska na terenie gminy pozwoliła wskazać następujące problemy ochrony
środowiska:
- usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej, z konieczności osiągnięcia do 2015 roku
dobrego stanu wód: powierzchniowych i podziemnych,
- ochrony przyrody i utrzymania różnorodności biologicznej poprzez m.in. rozszerzenie
obszarów chronionych.
Wskazane problemy środowiskowe na terenie gminy znajdują rozwiązanie w ramach
zaproponowanych w Programie Ochrony Środowiska i Planie Gospodarki Odpadami zadań do
realizacji.
W Prognozie przeanalizowano możliwy wpływ wskazanych do realizacji w projektach zadań na
następujące elementy: powietrze i klimat, wody, bioróżnorodność, powierzchnię ziemi i glebę,
krajobraz, dziedzictwo kulturowe, w tym zabytki, populację oraz zdrowie ludzi. Określono
oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska.
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych
skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto oceny tej
dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji,
zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy.
Pozytywne oddziaływania zadań wskazanych w Programie Ochrony Środowiska na środowisko
zdecydowanie przeważają nad negatywnymi. Pozytywne potencjalne oddziaływanie mogą mieć
przedsięwzięcia w ramach priorytetu:
- zachowanie bogatej różnorodności biologicznej,
- zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych kończąc
krajowy program budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych,
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-

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

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