UCHWAŁA NR VIII/58/19
RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE
z dnia 23 kwietnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w latach 2016-2018 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Olesno
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016r.
poz. 446 z poen. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska
(Dz.U. z 2017r., poz. 519 z poen. zm.) Rada Miejska w Oleśnie uchwala:
§ 1. Przyjmuje się raport z realizacji w latach 2016-2018 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno,
stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olesna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Oleśnie
Henryk Kucharczyk
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Wykonawca:
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1. Wstęp
1.1. Podstawa prawna
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy
sporządza co 2 lata raporty z wykonania programów, które przedstawia
się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy. Ostatni Program
Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno został przyjęty Uchwałą Nr XXXI/164/16 Rady
Miejskiej w Oleśnie z dnia 5.07.2016 r. Program Ochrony Środowiska ma na celu realizację
Polityki Ekologicznej Państwa na poziomie gminnym.

1.2. Okres sprawozdawczy
Niniejszy Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno na lata 20162019 z perspektywą na lata 2020-2023 sporządzono na podstawie analizy realizacji zadań
zawartych w Programie, określonych dla Gminy Olesno. Raport obejmuje okres od
01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.

1.3. Źródła danych
Dane wykorzystane podczas sporządzania niniejszego raportu pochodzą z Urzędu
Miejskiego w Oleśnie, Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Instytutu Geologicznego –
Państwowego Instytutu Badawczego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Oleskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie, Powiatowego
Urzędu Pracy w Oleśnie.

1.4. Autorzy sprawozdania
Autorami sprawozdania są pracownicy Zakładu Analiz Środowiskowych Eko-Precyzja,
w składzie: mgr Paweł Czupryn oraz mgr Adam Gawron.

1.5. Zakres opracowania
W skład niniejszego Raportu wchodzą następujące składowe:






Charakterystyka gminy Olesno,
Zakres realizacji Programu,
Ocena realizacji Programu,
Ocena systemu monitoringu,
Podsumowanie.
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2. Charakterystyka gminy
2.1. Położenie
Gmina Olesno jest gminą miejsko-wiejską położoną w północno-wschodniej części
województwa opolskiego, w powiecie oleskim. Gmina od północy graniczy z gminami Radłów
i Gorzów Śląski, od zachodu z gminami Kluczbork i Lasowice Wielkie położonymi w powiecie
kluczborskim, od strony południowej z gminami Zębowice i Dobrodzień, natomiast od strony
wschodniej z gminami Przystajń i Krzepice usytuowanymi w granicach administracyjnych
powiatu kłobuckiego w województwie śląskim oraz gminą Ciasna położoną w powiecie
lublinieckim, również w województwie śląskim.

gmina miejsko-wiejska, gmina wiejska
źródło: administracja.mswia.gov.pl

Rysunek 1. Gmina Olesno na tle powiatu oleskiego
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Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski wg Jerzego Kondrackiego gmina Olesno
leży w obrębie:
1. Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa
 Prowincja Nizina Środkowoeuropejska
 Podprowincja Niziny Środkowopolskie
 Makroregion Nizina Śląska
 Mezoregion Równina Opolska
 Prowincja Wyżyny Polskie
 Podprowincja Wyżyna Śląsko-Krakowska
 Makroregion Wyżyna Woźnicko-Wieluńska
 Mezoregion Próg Woźnicki
 Mezoregion Obniżenie Liswarty
 Mezoregion Próg Herbski
 Mezoregion Obniżenie Krzepickie
W skład gminy Olesno wchodzi miasto Olesno oraz 18 sołectw: Bodzanowice, Borki Małe,
Borki Wielkie, Boroszów, Broniec, Grodzisko, Kolonia Łomnicka, Kucoby, Leśna, Łomnica,
Łowoszów, Sowczyce, Stare Olesno, Świercze, Wachowice, Wachów, Wojciechów
i Wysoka.

źródło: www.google.pl

Rysunek 2. Plan gminy Olesno
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Gmina jest korzystnie położona pod względem komunikacyjnym. Przez jej teren przebiegają
ważne trakty komunikacyjne:






droga krajowa nr 11 relacji Kołobrzeg – Koszalin – Szczecinek – Piła – Oborniki –
Poznań – Jarocin – Ostrów Wielkopolski – Kluczbork – Lubliniec – Tworóg –
Bytom,
droga wojewódzka nr 487 relacji Byczyna – Gorzów Śląski – Olesno,
droga wojewódzka nr 494 o przebiegu Bierdzany – Olesno – Wręczyca Wielka –
Częstochowa,
droga wojewódzka nr 901 relacji Olesno – Dobrodzień – Zawadzkie – Wielowieś –
Pyskowice – droga 78 /Gliwice/.

2.2. Demografia
Zgodnie z danymi Urzędu Miejskiego w Oleśnie na dzień 31 XII 2018 roku gminę Olesno
zamieszkiwało 17 296 osób, z czego 8 247 stanowili mężczyźni, natomiast 9 049 kobiety.
Powierzchnia gminy Olesno wynosi 241 km2 co wraz z liczbą zamieszkujących ją ludzi daje
gęstość zaludnienia na poziomie 71,76 os./km2.
Tabela 1. Dane demograficzne (stan na 31 XII 2018 r.)
Wskaźnik

Jednostka miary

Wartość

Liczba ludności (ogółem)

osoba

17 296

Liczba mężczyzn

osoba

8 247

Liczba kobiet

osoba

9 049

Saldo migracji wewnętrznych

osoba

5 (dz. 30 VI 2018 r.)

Saldo migracji wewnętrznych na
1000 ludności

-

0,56 (dz. 30 VI 2018 r.)

Saldo migracji zagranicznych

osoba

5 (dz. 30 VI 2018 r.)

Saldo migracji zagranicznych na
1000 ludności

-

0,56 (dz. 30 VI 2018 r.)

Przyrost naturalny ogółem

osoba

-27 (dz. 30 VI 2018 r.)

Przyrost naturalny na 1000 ludności

-

-3,04 (dz. 30 VI 2018 r.)

Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem (2017)
W wieku przedprodukcyjnym

%

15,4

W wieku produkcyjnym

%

63,8

W wieku poprodukcyjnym

%

20,8

źródło: GUS, Urząd Miejski w Oleśnie
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Tabela 2. Liczba ludności gminy Olesno w latach 2009-2018
Rok

Mężczyźni

Kobiety

Ogółem

2009

9 003

9 621

18 624

2010

8 694

9 482

18 176

2011

8 672

9 443

18 115

2012

8 662

9 427

18 089

2013

8 660

9 400

18 060

2014

8 647

9 430

18 077

2015

8 603

9 338

17 941

2016

8 563

9 278

17 841

2017

8 523

9 255

17 778

2018

8 247

9 049

17 296

źródło: GUS
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źródło: GUS, opracowanie własne

Rysunek 3. Procesy demograficzne w gminie Olesno
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Rysunek 4. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem

Z powyższych zestawień wynika, że stan liczby ludności w ostatnich latach wykazuje
tendencje spadkowe, na co wpływ mają utrzymujące się na ujemnym poziomie saldo
migracji, zwłaszcza zagranicznych, oraz przyrost naturalny. Zaobserwować można również
wystąpienie procesu starzenia się społeczeństwa, przejawiającego się w zmniejszającej się
populacji osób w wieku przedprodukcyjnym oraz wzrastającej liczbie osób w wieku
poprodukcyjnym. Utrzymanie się takiej sytuacja będzie prowadzić do coraz większego
obciążenia ekonomicznego grupy w wieku produkcyjnym.
Informacje na temat wielkości bezrobocia na terenie gminy Olesno zestawione zostały
w poniższej tabeli.
Tabela 3. Bezrobocie (stan na 31 XII 2018 r.)
Wskaźnik

Jednostka miary

Wartość

Bezrobotni zarejestrowani wg płci
Ogółem

osoba

264

Mężczyźni

osoba

108

Kobiety

osoba

156

Bezrobotni zarejestrowani wg wieku
Do 30. roku życia

osoba

97

W tym do 25. roku życia

osoba

48

W wieku 31-50 lat

osoba

95

Powyżej 50. roku życia

osoba

72

źródło: PUP Włoszczowa
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2.3. Energetyka, sieć gazowa, ciepłownicza
Informacje na temat systemu energetycznego obowiązującego na terenie gminy Olesno
zostały przedstawione w poniższej tabeli, w oparciu o dane Głównego Urzędu
Statystycznego.
Tabela 4. Charakterystyka systemu energetycznego w gminie Olesno
Wskaźnik

Jednostka

2016

2017

Energia elektryczna w gospodarstwach domowych w mieście
Odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu

szt.

3 739

3 795

Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu

MWh

6 306,44

6 423,99

m

81 354

81 248

Czynne przyłącza do budynków ogółem (mieszkalnych
i niemieszkalnych)

szt.

1 300

1 170

Czynne przyłącza do budynków mieszkalnych

szt.

1 247

1 068

Odbiorcy gazu

gosp.

2 531

2 570

Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem

gosp.

762

801

Zużycie gazu ogółem

tys. m

3

1 236,8

-

Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań

tys. m

3

882,4

-

Ludność korzystająca z sieci gazowej

os.

7 258

7 439

Korzystający z sieci gazowej w % ogółu ludności, ogółem

%

40,7

41,8

Długość sieci cieplnej przesyłowej i rozdzielczej

km

-

1,4

Długość sieci cieplnej przyłączy do budynków

km

-

1,3

Sieć gazowa
Długość czynnej sieci ogółem

Sieć ciepłownicza

źródło: GUS

2.4. Zasoby geologiczne1
Złoża kopalin udokumentowane na obszarze gminy Olesno to surowce ilaste do produkcji
ceramiki budowlanej, którymi są różnorodne skały ilaste, zarobione wodą tworzące
poddającą się formowaniu plastyczną masę, oraz piaski schudzające. Drugą kopaliną są
kruszywa naturalne piaszczysto-żwirowe dzielące się na dwie podstawowe grupy: kruszywa
drobne – piaszczyste oraz grube, obejmujące żwiry i pospółki (kruszywa piaszczystożwirowe). Kruszywa te są wykorzystywane w budownictwie mieszkalnym oraz
drogownictwie.
Poniższa tabela przedstawia ich charakterystykę.
1
2

Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2017 r., PIG-PIB, Warszawa 2018.
Informator PSH Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce, PIG-PIB, Warszawa 2017.
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Tabela 5. Surowce naturalne występujące na terenie gminy Olesno (stan na 31 XII 2017 r.)
Nazwa złoża

Stan zagospodarowania

Kopalina wg Nkz

Powierzchnia
złoża
[ha]

Zasoby (tys. t)
geologiczne
bilansowe

przemysłowe

Wydobycie
(tys. t)

Bodzanowice

eksploatacja złoża
zaniechana

złoża glin ceramiki
budowlanej i
pokrewnych

4,81

231 tys. m

3

-

-

Boroszów-1

złoże rozpoznane
szczegółowo

złoża glin ceramiki
budowlanej i
pokrewnych

1,99

193 tys. m

3

-

-

Broniec

eksploatacja złoża
zaniechana

złoża piasków
budowlanych

0,71

27

-

-

Grodzisko

eksploatacja złoża
zaniechana

złoża mieszanek
żwirowo-piaskowych
(pospółki)

0,15

11

-

-

Kucoby

eksploatacja złoża
zaniechana

złoża piasków poza
piaskami szklarskimi

0,58

49

-

-

Kuczoby

eksploatacja złoża
zaniechana

złoża piasków poza
piaskami szklarskimi

0,55

46

-

-

Łomnica

złoże rozpoznane
szczegółowo

złoża piasków
budowlanych

1,87

130

-

-

Olesno

eksploatacja złoża
zaniechana

złoża glin ceramiki
budowlanej i
pokrewnych

12,46

1 448 tys. m

-

-

Olesno 1

złoże rozpoznane
szczegółowo

kruszywa naturalne

3,45

-

-

-

Wojciechów

eksploatacja złoża
zaniechana

złoża piasków
budowlanych

0,22

14

-

-

3

źródło: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce (wg stanu na 31.12.2017r.), geoportal MIDAS PIG
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2.5. Gleby
Rodzaje gleb występujące na terenie gminy Olesno są determinowane przez rodzaj skał na
których
zostały
utworzone
oraz
przez
warunki
glebotwórcze
występujące
w poszczególnych obszarach gminy. Na jej terenie można wyróżnić następujące rodzaje
gleb:







Gleby bielicowe - tworzące się na różnego rodzaju piaskach, dochodzi w nich do
procesu wymywanie niektórych związków chemicznych tworzących minerały co
nazywane jest bielicowaniem,
Gleby brunatne - powstające na glinach zwałowych oraz piaskach i piaskowcach,
można wśród nich wyróżnić:
o Brunatno-kwaśne – tworzące się na podłożach bogatych w związki fosforu,
potasu, wapnia i magnezu,
o Brunatno-wyługowane – cechują się wyługowaniem górnej części profilu
z kationów zasadowych oraz brakiem zawartości węglanu wapnia, co
ogranicza ich żyzność,
Mady – są to gleby tworzące się w wyniku nagromadzenia się materiałów niesionych
przez wody rzeczne,
Czarne ziemie - są to gleby powstające na utworach mineralnych bogatych w związki
wapnia oraz materię organiczną, często powstają w miejscach oddziaływania wód
gruntowych.

Na wartość produkcyjną gleb silny wpływ ma ich żyzność. Na terenie raportowanej gminy
dominują gleby klasy bonitacyjnej III (średnio dobre), IV (średnie) i V (słabe).
Użytki rolne zajmują 12 427 ha powierzchni, co stanowi 51,58% całego obszaru gminy.
Strukturę poszczególnych użytków rolnych prezentuje poniższy wykres.
85
630

355

1 837

Grunty orne
Sady
30

Łąki trwałe
Pastwiska trwałe
Grunty rolne zabudowane
9 490

Grunty pod rowami

źródło: GUS, opracowanie własne

Rysunek 5. Struktura użytków rolnych na terenie gminy Olesno [ha] (stan na rok 2014)
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2.6. Klimat
Gmina Olesno tak jak cała Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego
przejściowego. Na terenie kraju można wydzielić także regiony klimatyczne, które
charakteryzują się określonym wpływem klimatu kontynentalnego lub oceanicznego. Gmina
Olesno zgodnie z klasyfikacją wg W. Okołowicza, znajduje się w regionie śląskowielkopolskim. Charakteryzuje się on najsilniejszym w Polsce wpływem klimatycznym mas
powietrza znad Atlantyku, łagodnymi zimami z nietrwałą pokrywą śnieżną i stosunkowo
niewielkimi opadami.
Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 8,1oC. Najwyższe temperatury odnotowuje się
w lipcu, średnio 17,8oC. Najzimniejszym miesiącem w roku jest natomiast styczeń ze średnią
temperaturą -2,7oC. W ciągu roku temperatura wacha się w granicach 20,5oC. Roczna suma
opadów wynosi średnio 611 mm. Największa ilość opadów przypada na lipiec i wynosi
średnio 85 mm. Najsuchszym miesiącem jest natomiast luty z 30 mm opadów. Dominującymi
wiatrami nad obszarem gminy są wiatry zachodnie, południowe i południowo-zachodnie.
Najmniejszy udział jest wiatrów północno-wschodnich.

2.7. Wody powierzchniowe i podziemne
Wody powierzchniowe
Gmina Olesno leży w obszarze dorzecza Odry, w regionach wodnych Środkowej Odry oraz
Warty. Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć hydrologiczną. Tworzą ją cieki wodne
scharakteryzowane w poniższej tabeli.
Tabela 6. Wykaz cieków wodnych na terenie gminy Olesno
Nazwa cieku

Długość odcinak w gminie [m]

Długość odcinka uregulowanego [m]

Budkowiczanka

2 735

845

Dobra

4 356

3 849

Łomnica

19 980

19 980

Młynówka Kucobska

5 600

5 600

Piaska

3 622

3 346

Borecki

8 150

8 150

Łomnicki

3 230

1 520

Prąd

6 895

6 895

Sowczycki

12 045

12 045

Stobrawa

13 849

13 849

Razem

80 562

76 079

źródło: RZGW Gliwice

Obszar analizowanej jednostki terytorialnej leży w zlewniach 10 rzecznych jednolitych części
wód powierzchniowych (JCWP), które zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Id: 071E3F12-42A3-4944-9641-FC29CD4C97B4. Podpisany
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Tabela 7. Jednolite Części Wód Powierzchniowych znajdujące się na obszarze gminy Olesno
Kod JCWP

Nazwa JCWP

RW60001713231

Stobrawa od źródeł do Kluczborskiego Strumienia

RW600017132449

Bogacica do Borkówki

RW6000171328349

Budkowiczanka od źródła do Wiszni

RW60001718163689

Prąd

RW6000171816369

Łomnica bez Prądu

RW600017181638

Młynówka Kuczobska

RW600017184129

Prosna do Wyderki

RW600018118549

Libawa

RW600019181633

Liswarta do dopł. spod Przystajni

RW600019181657

Liswarta od dopł. spod Przystajni do Górnianki
źródło: PGW WP

Wody podziemne
Północno-zachodni oraz północno-wschodni fragment gminy Olesno objęty jest zasięgiem
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP)2:




2

GZWP nr 324 Dolina Kopalna Kluczbork – sumaryczna wielkość zatwierdzonych
zasobów eksploatacyjnych czynnych i nieczynnych ujęć wód podziemnych
zlokalizowanych w granicach zbiornika wynosi 50 599 m3/d, co stanowi 92%
szacunkowych zasobów dyspozycyjnych. Obszar zbiornika to głównie tereny
użytkowane rolniczo lub lasy. Główny wpływ na jakość wód podziemnych GZWP nr
324 mają zagrożenia pochodzące z działalności rolniczej. Mogą one stanowić źródło
zanieczyszczeń związkami azotu.
GZWP nr 325 Zbiornik Częstochowa – głębokość poziomu wodonośnego wynosi
od kilkunastu do ponad 200 m, a miąższość wynosi od 20 m w rejonie wychodni, do
40-50 m w rejonie Kłobucka i Częstochowy. Według dokumentacji z 2008 r. na
obszarze zbiornika czynnych było 38 ujęć ujmujących poziom jury środkowej
o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych w ilości 76,7 tys. m3/d, z których pobór
wód w skali roku wynosił 13,5 tys. m3/d. Wykorzystane było ok. 17,6%
zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych. Obecnie sytuacja nie uległa znaczącej
zmianie.

Informator PSH Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce, PIG-PIB, Warszawa 2017.

Id: 071E3F12-42A3-4944-9641-FC29CD4C97B4. Podpisany
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źródło: epsh.pgi.gov.pl/epsh/

Rysunek 6. Gmina Olesno na tle Głównych Zbiorników Wód Podziemnych

Gmina Olesno znajduje się również w zasięgu następujących Jednolitych Części Wód
Podziemnych (JCWPd)3:








JCWPd nr 81 – składa się z czterech pięter wodonośnych: czwartorzędowego,
neogeńskiego, kredowego i jurajskiego. Na ich litologię składają się piaski, żwiry,
piaskowce, gezy, margle, opoki, wapienie i zlepieńce. Oś drenażu wód stanowi rzeka
Prosna.
JCWPd nr 97 – składa się z czterech pięter wodonośnych: czwartorzędowego,
neogeńskiego, kredowego i triasowego. Na ich litologię składają się piaski, żwiry,
otoczaki, margle, wapienie, piaskowce, dolomity i zlepieńce. Zasilanie wód odbywa
się w wyniku infiltracji wód opadowych. Główną strefą drenażu jest dolina Odry.
JCWPd nr 98 – składa się z trzech pięter wodonośnych: czwartorzędowego,
jurajskiego i triasowego, na litologię których składają się piaski, żwiry, otoczaki,
wapienie i piaskowce. Zasilanie wód odbywa się w skutek infiltracji opadów
atmosferycznych. Podstawę drenażu stanowią rzeki Liswarta, Warta oraz położone
poza granicami jednostki doliny Warty, Prosny i Odry.
JCWPd nr 110 – składa się z czterech pięter wodonośnych: czwartorzędowego,
neogeńskiego, kredowego i triasowego, na litologię których składają się piaski, żwiry,
piaskowce, wapienie i dolomity. Wody drenowane są przez cieki powierzchniowe oraz
ujęcia wód podziemnych.

3

Hydrogeologia – Jednolite Części Wód Podziemnych (172) podział obowiązujący w latach 20162021, PIG-PIB, Warszawa.

Id: 071E3F12-42A3-4944-9641-FC29CD4C97B4. Podpisany
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źródło: epsh.pgi.gov.pl/epsh/

Rysunek 7. Gmina Olesno na tle Jednolitych Części Wód Podziemnych

2.8. Formy Ochrony Przyrody
Na terenie gminy Olesno występują następujące formy ochrony przyrody4:
 Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,
 Użytki ekologiczne,
 Pomniki przyrody.
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Pradolina i źródliska rzeki Stobrawa”
Województwo: opolskie
Powiat: oleski
Gmina: Olesno
Data ustanowienia: 30.12.2005
Powierzchnia: 15,30 ha
Akt prawny o ustanowieniu: Rozporządzenie Nr 0151/P/48/05 Wojewody Opolskiego
z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowych
Celem ochrony jest zachowanie w stanie niezmienionym źródlisk oraz górnego odcinka rzeki
Stobrawa z dobrze wykształconymi zbiorowiskami łąkowymi i leśnymi wraz ze stanowiskami
chronionych gatunków roślin i zwierząt stwierdzonych w granicach zespołu przyrodniczokrajobrazowego.
4

crfop.gdos.gov.pl/crfop

Id: 071E3F12-42A3-4944-9641-FC29CD4C97B4. Podpisany
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Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Duży Park Miejski”
Województwo: opolskie
Powiat: oleski
Gmina: Olesno
Data ustanowienia: 07.12.2017
Powierzchnia: 2,33 ha
Akt prawny o ustanowieniu: Uchwała Nr XLII/330/17 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 14
listopada 2017 r.
Obszar stanowi przykład parku miejskiego o dobrze zachowanym starodrzewiu. Drzewostan
w parku tworzą ponad stuletnie okazy drzew oraz nasadzenia późniejsze. Obszar parku
stanowi fragment krajobrazu naturalnego, reprezentując rodzime gatunki drzew liściastych
oraz krajobrazu kulturowego, związanego z historią jego powstania w bezpośrednim
sąsiedztwie obiektów wspólnoty ewangelickiej i żydowskiej. Teren parku, dzięki łączności
poprzez korytarze ekologiczne z zadrzewieniami i lasami poza miastem stanowi siedlisko
występowania chronionych gatunków zwierząt: nietoperzy, ssaków i ptaków. Celem ochrony
jest zachowanie istniejących walorów przyrodniczych i ukształtowanych historycznie walorów
krajobrazowych.

źródło: geoserwis.gdos.gov.pl

Rysunek 8. Usytuowanie zespołów przyrodniczo-krajobrazowych na terenie gminy Olesno

Na terenie gminy Olesno znajduje się również po 7 użytków ekologicznych i pomników
przyrody, które zostały scharakteryzowane w poniższych tabelach.

Id: 071E3F12-42A3-4944-9641-FC29CD4C97B4. Podpisany
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Tabela 8. Wykaz użytków ekologicznych znajdujących się na terenie gminy Olesno
Lp. Nazwa użytku
ekologicznego

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Tytuł obowiązującego aktu
prawnego

Data
Powierzchnia
ustanowienia
(ha)

Rodzaj

Tarzanisko

Rozporządzenie Nr
0151/P/9/2003 Wojewody
Opolskiego z 08.12.2003 r.
w sprawie uznania za użytki
ekologiczne

20.01.1997

0,80

bagno

Lęgowisko

Rozporządzenie Nr
0151/P/9/2003 Wojewody
Opolskiego z 08.12.2003 r.
w sprawie uznania za użytki
ekologiczne

20.01.1997

1,64

bagno

Ostoja I

Rozporządzenie Nr
0151/P/9/2003 Wojewody
Opolskiego z 08.12.2003 r.
w sprawie uznania za użytki
ekologiczne

20.01.1997

0,25

bagno

Torfowisko

Rozporządzenie Nr
0151/P/9/2003 Wojewody
Opolskiego z 08.12.2003 r.
w sprawie uznania za użytki
ekologiczne

20.01.1997

2,48

bagno

Suchy Staw

Rozporządzenie Nr
0151/P/9/2003 Wojewody
Opolskiego z 08.12.2003 r.
w sprawie uznania za użytki
ekologiczne

20.01.1997

0,83

bagno

Stawek

Rozporządzenie Nr
0151/P/9/2003 Wojewody
Opolskiego z 08.12.2003 r.
w sprawie uznania za użytki
ekologiczne

20.01.1997

0,37

płaty
nieużytkowanej
roślinności

Bagienko

Rozporządzenie Nr
0151/P/9/2003 Wojewody
Opolskiego z 08.12.2003 r.
w sprawie uznania za użytki
ekologiczne

20.01.1997

0,25

bagno

źródło: GDOŚ

Id: 071E3F12-42A3-4944-9641-FC29CD4C97B4. Podpisany
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Tabela 9. Wykaz pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Olesno
Opis pomnika przyrody

Obwód na
wysokości
1,3 m
[cm]

Wys. [m]

10.01.1959

Rozporządzenie Nr 0151/P/38/05
Wojewody Opolskiego z dnia 26
października 2005 r. w sprawie
ustanowienia pomników przyrody

Głaz narzutowy – granit szaroczerwony

-

-

Las prywatny, w pobliżu polana
leśna

27.02.1971

Rozporządzenie Nr 0151/P/38/05
Wojewody Opolskiego z dnia 26
października 2005 r. w sprawie
ustanowienia pomników przyrody

Drzewo w stanie rozkładu: Klon jawor
(Jawor) – Acer pseudoplatanus

-

-

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

05.02.2000

Uchwała Nr XXVII/195/16 Rady Miejskiej
w Oleśnie z dnia 28 września 2016 r. w
sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
drzewa uznanego za pomnik przyrody

Drzewo: Buk pospolity (Buk zwyczajny) –
Fagus sylvatica

96

26

W parku przy Urzędzie Miejskim

05.02.2000

Rozporządzenie Nr 0151/P/38/05
Wojewody Opolskiego z dnia 26
października 2005 r. w sprawie
ustanowienia pomników przyrody

Drzewo: Dąb szypułkowy – Quercus robur

110

26

W parku przy Urzędzie Miejskim

5.

30.10.1953

Rozporządzenie Nr 0151/P/42/05
Wojewody Opolskiego z dnia 9 listopada
2005 r. w sprawie zniesienia pomników
przyrody

Grupa 4 drzew: Dąb szypułkowy –
Quercus robur. Drzewa 1 i 2 nie mają
konarów

131, 179,
179, 181

6.

11.10.2013

Uchwała Nr XXXVII/298/13 Rady Miejskiej
w Oleśnie z dn. 12 września 2013 r.
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

Głaz narzutowy

-

30.12.1954

Rozporządzenie Nr 0151/P/38/05
Wojewody Opolskiego z dnia 26
października 2005 r. w sprawie
ustanowienia pomników przyrody

Lp.

1.

2.

3.

4.

7.

Data utworzenia

Obowiązująca podstawa prawna

Drzewo: Modrzew europejski – Larix
decidua

86

Opis lokalizacji

Nadleśnictwo: Olesno, Obręb
18, 17, 22,
leśny: Olesno, Leśnictwo
22
Boroszów, Oddz. 79 c

-

-

42

Nadleśnictwo: Olesno, Obręb
leśny: Zębowice, Leśnictwo:
Leśna, Oddz. 224 a, Poprzednio
błędnie zakwalifikowany do Gminy
Zębowice. Błąd w rozporządzeniu

źródło: GDOŚ
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3. Zakres realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno
Tabela 10. Realizacja zadań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno, lata 2016-2018
Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadań*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Dodatkowe informacje

Ochrona klimatu i jakości powietrza

2016-2018

1.

Wdrożenie Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Olesno

Id: 071E3F12-42A3-4944-9641-FC29CD4C97B4. Podpisany

Urząd Miejski
w Oleśnie

2

Brak poniesionych
kosztów

-

Uwzględnianie ograniczenia emisji pyłów
na etapie wydawania decyzji
środowiskowych.
Uwzględnienie w zamówieniach
publicznych na nasadzenie 46 sztuk drzew
przy drodze powiatowej w Boroszowie
przez PZD w Oleśnie oraz12 sztuk drzew
przy drodze wojewódzkiej nr 494
w Świerczu przez ZDW w Opolu zapisów
specyfikacji istotnych zamówień
publicznych dotyczących środowiskowych
kryteriów oceny ofert: stosowanie
biodegradowalnego oleju do smarowania
pił łańcuchowych w postępowaniu, którego
przedmiotem była wycinka drzew;
kryterium „emisja spalin” określającego
ilość samochodów przewidzianych do
realizacji zamówienia z określonym
standardem emisji spalin; kryterium
określającego ilości asortymentu
stanowiącego przedmiot zamówienia,
wyprodukowanego w min. 75% z włókien
wtórnych, pochodzących z recyklingu
włókien z odpadów pokonsumpcyjnych.

2016

3

Brak poniesionych
kosztów

-

2016

3

2 976,60

Środki własne

Remont parkietu w Publicznej Szkole
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Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadań*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Dodatkowe informacje
Podstawowej w Borkach Wielkich.

Id: 071E3F12-42A3-4944-9641-FC29CD4C97B4. Podpisany

2016

3

39 421,50

Środki własne

Wymienienie okien w sali gimnastycznej i 4
klasopracowniach oraz remont schodów
przy wyjściu ewakuacyjnym w Publicznej
Szkole Podstawowej w Wojciechowie.

2016

3

37 330,50

Środki własne

Wymienienie podłogi w sali gimnastycznej
w Publicznej Szkole Podstawowej
w Wojciechowie.

2016

3

13 657,90

Środki własne

Renowacja parkietu i wydzielenie
pomieszczenia obieralni w Publicznej
Szkole Podstawowej nr 3 w Oleśnie.

2016

3

2 878,20

Środki własne

Remont podłogi w Publicznym Przedszkolu
w Bodzanowicach.

2016

3

6 843,00

Środki własne

Remont podłóg i malowanie w Publicznym
Przedszkolu w Borkach Małych.

2016

3

2 541,74

Środki własne

Remont podłogi w Publicznym Przedszkolu
w Wojciechowie.

2017

3

31 199,91

Środki własne

Wymiana okien w sali gimnastycznej
w Publicznej Szkole Podstawowej w
Borkach Wielkich.

2017

3

29 397,00

Środki własne

Wymiana okien z parapetami w Publicznej
Szkole Podstawowej w Wojciechowie.

2017

3

27 527,40

Środki własne

Wymiana podłogi z wykładziny
w Publicznej Szkole Podstawowej
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Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadań*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Dodatkowe informacje
w Wachowie.

2017

30.06.2017

Id: 071E3F12-42A3-4944-9641-FC29CD4C97B4. Podpisany

3

1 467,21

Środki własne

Wymiana okna w szatni Publicznym
Przedszkolu w Wysoce.
Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy
Gminą Olesno, a Polską Spółką
Gazownictwa Sp. z o.o., dotyczącego
współpracy Gminy przy rozbudowie sieci
gazowej.

3

Brak kosztów

-

2017-2018

3

699 450,00 w tym
dofinansowanie
660 229,00

Środki własne,
Narodowy
Program Rozwoju
Czytelnictwa

2018

3

107 577,95

Środki własne

Remont podłogi na małej sali
gimnastycznej w Publicznej Szkole
Podstawowej nr 1 w Oleśnie.

2018

3

18 500,00

Środki własne

Wymienienie grzejników C.O. w budynku
Oleskiej Biblioteki Publicznej.

2018

3

893 858,38

2018

3

445 205,15

2018

2

W ramach działań
statutowych

Środki własne,
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Opolskiego

Środki własne

Przeprowadzenie termomodernizacji wraz
z remontem instalacji elektrycznej Oleskiej
Biblioteki Publicznej. Termomodernizacja
została przeprowadzona w 2018 r.

Przeprowadzenie termomodernizacji
Publicznego Przedszkola nr 4 w Oleśnie
z zastosowaniem odnawialnych źródeł
energii.
Przeprowadzenie termomodernizacji Domu
Harcerza w Oleśnie.
Przystąpienie przez Radę Miejską
w Oleśnie do sporządzenia miejscowych
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Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadań*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Dodatkowe informacje
planów zagospodarowania przestrzennego
w miejscowości Świercze w rejonie ulic
Częstochowskiej i Weselnej oraz
w Oleśnie w rejonie ulicy Rolniczej. Plany
będą aktualizowane na bieżąco o kolejne
ulice. Do nowotworzonych planów
zagospodarowania przestrzennego będą
wprowadzone wymogi dotyczące
zaopatrywania mieszkań w ciepło
z nośników niepowodujących nadmiernej
„niskiej emisji”. Dodatkowo projektowane
nowe linie zabudowy będą uwzględniać
zapewnienie „przewietrzania” terenów
o gęstej zabudowie oraz zwiększenie
powierzchni terenów zielonych poprzez
nasadzenia drzew i krzewów.
Problematyka ta została już ujęta
w opracowywanych planach. Przy
wydawaniu i opiniowaniu decyzji
środowiskowych będzie się uwzględniać
ograniczenia emisji niezorganizowanej
pyłów.
Podjęto następujące uchwały: Uchwała Nr
LIV/418/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia
18 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
w Oleśnie w rejonie ulicy Rolniczej.
Uchwała Nr LIV/416/18 Rady Miejskiej
w Oleśnie z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania

Id: 071E3F12-42A3-4944-9641-FC29CD4C97B4. Podpisany
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Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadań*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Dodatkowe informacje
przestrzennego w miejscowości Świercze
w rejonie ulic Częstochowskiej i Weselnej.

17.09.2018

2018-2019

Id: 071E3F12-42A3-4944-9641-FC29CD4C97B4. Podpisany

3

2

Brak kosztów

-

-

Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Opolskiego

Złożenie przez Energetykę Cieplną
Opolszczyzny Burmistrzowi Olesna
propozycji współpracy w zakresie eliminacji
niskiej emisji poprzez wspólne działania na
rzecz poprawy jakości powietrza
w Oleśnie. Obejmą one modernizację
wszystkich kotłowni lokalnych jakie są
eksploatowane, polegającą na likwidacji
ośmiu kotłowni węglowych
zlokalizowanych w centrum miasta
o sumarycznej mocy zainstalowanej 3MW.
Pozwoli to na ograniczenie spalania ok.
800 ton węgla rocznie. Dodatkowo
przełoży się to na redukcję emisji do
atmosfery CO2 o 690ton oraz 4.9 tony pyłu
PM10. Nastąpi ograniczenie transportu
przez zabytkową część miasta
i konieczności utylizacji około 80 ton
odpadów stałych powstałych po spalaniu
węgla.
Podejmowanie działań na rzecz
ograniczenia emisji zanieczyszczeń do
powietrza:
- rewitalizacja Promenady – nowa zieleń,
- stworzenie centrum ochrony
różnorodności biologicznej – nowa zieleń,
- stworzenie centrum przewietrzania
miasta – złożono wniosek
o dofinansowanie (ok. 3 mln zł).
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2016
2.

3.

Budowa dróg gminnych

Modernizacja i remont istniejących dróg
gminnych

Id: 071E3F12-42A3-4944-9641-FC29CD4C97B4. Podpisany

Ocena
realizacji
zadań*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Dodatkowe informacje

3

3 088 328,12, w
tym
dofinansowanie
1 544 164,06

Środki własne –
50%, Program
rozwoju gminnej
i powiatowej
infrastruktury
drogowej – 50%

Rozbudowanie ul. Wygodzkiej w Świerczu
o długości 2,1 km.

Urząd Miejski
w Oleśnie

Urząd Miejski
w Oleśnie

2017

3

86 000,00

Środki własne

Wybudowanie drogi wewnętrznej łącznik
ul. Lompy i ul. Dzierżona w Łomnicy.
Wykonano nawierzchnię asfaltową wraz
z poboczami o długości 0,389 km.

2016

3

440 676,44, w tym
dofinansowanie
240 200,00

Środki własne,
Fundusz ochrony
gruntów rolnych

Przebudowanie drogi dojazdowej do
gruntów rolnych na terenie miejscowości
Leśna na długości 1,8 km.

2016

3

123 647,16, w tym
dofinansowanie
77 965,00

Środki własne,
Fundusz ochrony
gruntów rolnych

Przebudowanie drogi dojazdowej do
gruntów rolnych na terenie miejscowości
Borki Wielkie, III etap na długości 0,9 km.

2016

3

104 055,90

Środki własne

Przebudowanie ul. Sosnowej na długości
0,2 km, ul. Siedmiu Źródeł na długości 0,25
km w Oleśnie oraz przebudowanie drogi
gminnej wewnętrznej na terenie
miejscowości Borki Wielkie (Kuźnica
Borecka).

2016

3

153 853,91

Środki własne

Przebudowanie parkingu przy ul.
Kościuszki oraz ul. Wielkie Przedmieście
w Oleśnie.

2016

3

73 073,69

Środki własne

Remont drogi gminnej bocznej od ul.
Kluczborskiej w Oleśnie na długości 0,1
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km.

2016

3

25 106,92

Środki własne

Wybudowanie zatoki postojowej przy ul.
Kościuszki w Oleśnie.

2016

3

111 789,46

Środki własne

Utwardzenie placu przy WCK w Grodzisku.

2016

3

17 791,00

Środki własne

Przebudowanie drogi wewnętrznej
w Boroszowie.

2016

3

39 286,00

Środki własne

Przebudowanie drogi wewnętrznej
w Łomnicy, bocznej od ul. Lompy.

2016

3

238 596,62

Środki własne

Przebudowanie łącznika między drogą
krajową nr 11, a ul. Starowiejską w Starym
Oleśnie na długości 0,4 km.

2016

3

800 000,00

Środki własne

Uzupełnianie ubytków oraz remonty
cząstkowe dróg będących w zarządzie
Gminy Olesno.

3

5 650 275,46,
w tym drogi
gminne
3 143 601,92,
drogi powiatowe
2 568 173,54.
Dofinansowanie:
2 825 137,73,
w tym dla Gminy
Olesno:
1 571 800,96

Środki własne,
Starostwo
Powiatowe
w Oleśnie,
Program rozwoju
gminnej
i powiatowej
infrastruktury
drogowej na lata
2016-2020
w ramach
oszczędności
poprzetargowych

2017

Id: 071E3F12-42A3-4944-9641-FC29CD4C97B4. Podpisany

Przebudowanie dróg gminnych na terenie
osiedla Walce w miejscowości Olesno: ul.
Wronczyńska, ul. Kilińskiego, ul.
Grunwaldzka.
Zadanie zostało ujęte w jednym
przedmiocie zamówienia wraz z zadaniem
„Przebudowa dróg powiatowych nr 2198 O,
2202 O i 2204 O w miejscowości Olesno
(ul. Minkusa, ul. Słoneczna, ul.
Wachowska). Oba zadania były objęte
odrębnymi umowami.
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Dodatkowe informacje
W wyniku realizacji zadania wykonano
drogi klasy „L” o nawierzchni asfaltowej,
częściowo okrawężnikowanej o łącznej
długości 3,7 km (w tym 1,86 km dróg
gminnych), szerokości zmiennej, kategorii
ruchu KR-2. W ciągu przebudowanych
dróg został wykonany gruntowny remont
sieci kanalizacji deszczowej oraz w części
ulic wykonano nowe chodniki. Ponadto na
nowych ciągach drogowych zainstalowano
nowe oznakowania pionowe oraz poziome
zgodnie z opracowaną organizacją ruchu
jak również wyniesione przejścia dla
pieszych zapewniające poprawę
bezpieczeństwa.
Zadanie ukończono w październiku.

Id: 071E3F12-42A3-4944-9641-FC29CD4C97B4. Podpisany

2017

3

68 500,00

Środki własne

Przebudowanie ul. Ligendzy w Borkach
Wielkich. Wykonano nawierzchnię
asfaltową wraz z poboczami na odcinku
długości 0,5 km.

2017

3

24 623,47

Środki własne

Remont drogi w Boroszowie (łącznik).
Wykonano nawierzchnię asfaltową wraz
z poboczami na odcinku długości 0,1 km.

2017

3

109 839,00

Środki własne

Remont dróg frezem asfaltowym przy ul.
Targowej, ul. Akacjowej w Oleśnie i ul.
Leśnej w Borkach Wielkich. Wykonano
nawierzchnię z frezu asfaltowego wraz
z poboczami na odcinku długości 2,4 km.

2017

3

400 000,00

Środki własne

Uzupełnianie ubytków oraz remonty
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cząstkowe dróg będących w zarządzie
Gminy Olesno.

2018

Id: 071E3F12-42A3-4944-9641-FC29CD4C97B4. Podpisany

3

29 034,99

Fundusz Sołecki

Przebudowanie ul. Piaskowej
w Wojciechowie.

2018

3

93 400,05

Środki własne

Utrzymanie oznakowania drogowego
pionowego oraz utrzymanie oznakowania
poziomego ulic na terenie miasta i gminy
Olesno.

2018

3

304 794,00

Środki własne

Uzupełnienie ubytków w drogach
tłuczniowych na terenie miasta i gminy
Olesno.

2018

3

252 765,00

Środki własne

Remont cząstkowy dróg o nawierzchni
asfaltowej na terenie miasta i gminy
Olesno.

2018

3

71 340,17

Środki własne

Przebudowanie drogi dojazdowej do
remizy OSP w Starym Oleśnie.

2018

3

60 644,61

Fundusz Sołecki

2018

3

30 027,31

Środki własne

2018

3

591 450,31

Środki własne,
Fundusz ochrony
gruntów rolnych

Przebudowanie drogi dojazdowej do
gruntów rolnych Kolonia Łomnicka (I etap
w kierunku Łomnicy).

2018

3

36 299,55

Środki własne

Przebudowanie ul. Dąbrowskiej w Oleśnie.

Przebudowanie ul. Krzywej w Łowoszowie
(I etap).
Przebudowanie drogi wewnętrznej na
terenie miejscowości Boroszów.
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Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

2018

Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Opolu

Zarząd Dróg
Powiatowych

4.

Budowa i wyznaczenie tras pieszorowerowych na terenie gminy Olesno

2017

2017

2018

Ocena
realizacji
zadań*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

3

754 498,43

Środki własne,
Program rozwoju
gminnej
i powiatowej
infrastruktury
drogowej

3

7 856 652,70,
w tym
dofinansowanie
Gminy Olesno
389 091,00,
z funduszy
europejskich
6 678 154,80

Środki własne,
Gmina Olesno,
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Opolskiego

3

1 475 500,00,
w tym
dofinansowanie
Gminy Olesno
65 000,00

3

1 695 000,00

3

1 479 677,70

Urząd Miejski
w Oleśnie
2018

Dodatkowe informacje

Przebudowanie ul. Szkolnej
w Wachowicach.

Wybudowanie ścieżki rowerowej przy
przebudowie ul. Dobrodzieńskiej na
odcinku Olesno-Nowy Wachów w ramach
realizacji zadania „Przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 901 Olesno-Dobrodzień.

Wybudowanie ścieżki rowerowej OlesnoPraszka o długości 20 km, w tym 8,5 km
w obrębie gminy Olesno.
Wybudowanie ścieżki rowerowej relacji
Grodzisko – Łomnica wzdłuż drogi krajowej
nr 11 (I etap: od drogi powiatowej nr 19420
do ul. Łukowej w Grodzisku) o długości
1,43 km.

Środki własne –
15%, Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Opolskiego – 85% Rozbudowanie skrzyżowania ul.
Wygodzkiej z drogą krajową nr 11 – ul.
Lubliniecka w Grodzisku wraz budową
ścieżki rowerowej o długości 0,2 km.

Wszystkie 3 zadania zrealizowano
w ramach Projektu pn. „Realizacja strategii
niskoemisyjnych na obszarze Subregionu
Północnego Województwa Opolskiego”

Id: 071E3F12-42A3-4944-9641-FC29CD4C97B4. Podpisany
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Źródła
finansowania

Dodatkowe informacje
współfinansowanego przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

2018

3

173 000,00

Środki własne

Wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej
przy drodze wojewódzkiej nr 494, ul.
Częstochowskiej w Oleśnie.

2018

3

143 247,80

Środki własne

Wybudowanie przejazdu pieszorowerowego na wlocie drogi gminnej przy
ul. Leśnej w miejscowości Świercze.

4 300 000,00

Środki własne,
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Opolskiego

Przeprowadzenie przetargu na
modernizację traktu spacerowego przy ul.
Murka w Oleśnie. Płatność i realizacja
nastąpi w 2019 r.

Środki własne,
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Opolskiego

Zamontowano instalacje fotowoltaiczne
w ramach termomodernizacji Publicznego
Przedszkola nr 4 w Oleśnie.

Środki własne

Wybudowanie oświetlenia ulicznego przy
ul. Akacjowej w Kocubach.

Środki własne

Wybudowanie oświetlenia ulicznego
w ciągu drogi powiatowej nr 1947 O ul.
Boreckiej, drogi gminnej ul. Słonecznej
oraz w rejonie budynków nr 17, 18
w Kocubach.

2018

5.

6.

Budowa instalacji fotowoltaicznych na
obiektach użyteczności publicznej
w gminie Olesno

Budowa i modernizacja oświetlenia dróg
gminnych

Urząd Miejski
w Oleśnie

2018

3

893 858,38 (koszt
całego zadania)

2016

3

44 602,26

Urząd Miejski
w Oleśnie
2016

Id: 071E3F12-42A3-4944-9641-FC29CD4C97B4. Podpisany

1

3

46 940,59
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2016

3

38 260,97

Środki własne

Wybudowanie oświetlenia drogowego przy
ul. Kościelnej w BodzanowicachPustkowie.

Środki własne

Wybudowanie oświetlenia ulicznego przy
następujących ulicach: łącznik ul. Kani i ul.
Opolskiej w Oleśnie, ul. Zdroje
w Wojciechowie, ul. Polna w Sowczycach.

Środki własne

Wybudowanie oświetlenia ulicznego przy
następujących ulicach: ul. Leśna
w Bodzanowicach (koło Mostku), ul. Leśna
w Wachowie (linia napowietrzna), ul.
Starowiejska w Starym Oleśnie (słup nr
43), ul. Częstochowska w Oleśnie (słup nr
13).

Środki własne

Wybudowanie oświetlenia ulicznego przy
następujących ulicach: przejście dla
pieszych w ciągu ul. Lublinieckiej, przejście
dla pieszych w ciągu ul. Kluczborskiej, ul.
Piłkarska, ul. Klubowa, ul. Sportowa, ul.
Rodziny Ligendzów, ul. Azaliowa, ul.
Magnoliowa, ul. Kalinowa.

2016

2016

2016

Id: 071E3F12-42A3-4944-9641-FC29CD4C97B4. Podpisany

3

3

3

31 098,41

20 735,34

231 240,00

2016

3

ok. 25 000,00

Środki własne

Wybudowanie oświetlenia ulicznego przy
następujących ulicach: ul. Polna i ul.
Poprzeczna w Łowoszowie, ul. Kani
w Sowczycach.

2017

3

27 422,00

Środki własne

Wybudowanie oświetlenia ulicznego przy
następujących ulicach: ul. Leśna
w Wachowie (linia kablowa do Państwa
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Glomb), w Leśnie (rozbudowa linii
napowietrznej do posesji nr 7), ul.
Studnitza w Świerczach (rozbudowa linii
napowietrznej do DFK), ul. Targowa
w Oleśnie.

2017

2017

2017

Id: 071E3F12-42A3-4944-9641-FC29CD4C97B4. Podpisany

3

3

3

127 990,00

22 299,90

54 218,40

Środki własne

Wybudowanie oświetlenia ulicznego
w Bodzanowicach Obłąki. Zakres prac
obejmował budowę 16 słupów przy drodze
wojewódzkiej nr 494 i instalacje opraw LED
o mocy 90 W.

Środki własne

Zamontowanie lampy na istniejącym słupie
przy ul. Wronczyńskiej w Łowoszowie,
remont oświetlenia przy stawie
w Kucobach, remont linii napowietrznej
oświetlenia ulicznego przy ul. Kolejowej
w Starym Oleśnie.

Środki własne

Wybudowanie oświetlenia przejść dla
pieszych w rejonie skrzyżowania dróg
gminnych ul. Grunwaldzkiej i Wachowskiej
oraz drogi wojewódzkiej nr 901 ul.
Dobrodzieńskiej w Oleśnie wraz
przygotowaniem pod okablowanie
następujących lokalizacji:
- przejście dla pieszych w ciągu drogi
gminnej ul. Słonecznej w rejonie
skrzyżowania z ul. Wronczyńską
w Oleśnie,
- przejście dla pieszych w ciągu dróg
gminnych w rejonie skrzyżowania ul.
Wronczyńskiej i Wachowskiej w Oleśnie,
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- przejście dla pieszych i rejon ronda
w ciągu dróg gminnych w rejonie
skrzyżowania ul. Słonecznej i Wachowskiej
w Oleśnie,
- przejście dla pieszych w ciągu drogi
gminnej ul. Grunwaldzkiej w rejonie
skrzyżowania z ul. Wielkie Przedmieście
(droga krajowa nr 11) w Oleśnie.

2018

209 990,00

Środki własne

2018

3

168 187,76

Środki własne

Wybudowanie oświetlenia ulicznego przy
następujących ulicach: ul. Paulinki
w Oleśnie, ul. Bronieckiej w Świerczu,
Kolonii Świercze, ul. Boczna od ul. Matejki
w Oleśnie, ul. Kościelna w Bodzanowicach
Pustkowie II etap, ul. Miarki w Oleśnie, ul.
Starowiejska w Wojciechowie.

2018

3

52 836,03

Środki własne

Wybudowanie oświetlenia ulicznego przy
następujących ulicach: ul. Piaskowa
w Wojciechowie, ul. Akacjowa w Oleśnie.

Środki własne

Wybudowanie oświetlenia ulicznego przy
drodze wojewódzkiej nr 494 ul.
Częstochowskiej w Świerczu.

2018

Id: 071E3F12-42A3-4944-9641-FC29CD4C97B4. Podpisany

3

Wybudowanie oświetlenia ulicznego przy
następujących ulicach: ul. Budowlanych
w Oleśnie, ul. Pieloka w Oleśnie
(doświetlenie przejścia dla pieszych),
osiedle „Walce” w Oleśnie (dokończenie
oświetlenia przejść dla pieszych), ul. Leśna
w Borkach Wielkich, ul. Częstochowska
w Borkach Małych.

3

61 698,71
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2018

3

38 629,20

Środki własne

Wybudowanie oświetlenia ulicznego przy
ul. Jaronia w Bodzanowicach.

Środki własne

W przypadku zgłoszenia procederu
spalania odpadów pracownicy Straży
Miejskiej udają się na wskazane miejsce
w celu kontroli i nałożenia mandatu. Na
podstawie zgłoszeń mieszkańców Straż
Miejska przeprowadziła 14 kontroli.
Zastosowano 3 pouczenia i 3 mandaty
karne wynikające z naruszenia ustawy
o odpadach.

Środki własne

Na podstawie zgłoszeń mieszkańców Straż
Miejska przeprowadziła 10 kontroli.
Nałożono mandat karny wynikający
z ustawy o odpadach. Ponadto 3
strażników kontrolowało na terenie gminy
Olesno pustostany w związku
z możliwością składowania w nich
materiałów (substancji chemicznych)
niebezpiecznych dla życia i zdrowia oraz 3
strażników kontrolowało na terenie gminy
Olesno paleniska osób fizycznych
i prawnych w związku z możliwością
spalania w nich odpadów.

Środki własne

Na podstawie zgłoszeń mieszkańców Straż
Miejska przeprowadziła w pierwszym
półroczu 13 kontroli. Zastosowano środek
wychowawczy wynikający z naruszenia
ustawy o odpadach.

2016

7.

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

W ramach działań
statutowych

Urząd Miejski
w Oleśnie
2017

2018

Id: 071E3F12-42A3-4944-9641-FC29CD4C97B4. Podpisany

2

2

2

W ramach działań
statutowych

W ramach działań
statutowych

Dodatkowe informacje
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Lp.

8.

Nazwa zadania

Termomodernizacja budynków
mieszkalnych

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadań*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

mieszkańcy

2016-2018

2

Koszty niemożliwe
do oszacowania

-

2016

9.

Ograniczenie niskiej emisji w gminie
Olesno poprzez modernizację
indywidulanych kotłowni domowych

Urząd Miejski
w Oleśnie,
mieszkańcy

3

2017

3

2018

3

Dofinansowanie
Gminy Olesno
32 360,00

Dofinansowanie
Gminy Olesno
47 041,00

Dofinansowanie
Gminy Olesno
54 130,00

Dodatkowe informacje

Zadanie realizowane na bieżąco
w indywidualnym zakresie przez
mieszkańców.

Środki własne

Wymienienie systemów grzewczych w celu
uzyskania wymaganego efektu
ekologicznego na następujące: kocioł na
pellet – 3 sztuki, kocioł gazowy – 10 sztuk,
pompa ciepła – 3 sztuki, kolektor
słoneczny – 1 sztuka.

Środki własne

Wymienienie systemów grzewczych w celu
uzyskania wymaganego efektu
ekologicznego na następujące: kocioł na
pellet – 9 sztuk, kocioł gazowy – 14 sztuk,
pompa ciepła – 1 sztuka.

Środki własne

Wymienienie systemów grzewczych w celu
uzyskania wymaganego efektu
ekologicznego na następujące: kocioł na
pellet – 8 sztuk, kocioł gazowy – 19 sztuk,
pompa ciepła – 1 sztuka.

-

Zadanie realizowane na bieżąco zależnie
od potrzeb. Gmina Olesno nie posiada
planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru całej gminy Olesno.
W przypadku opracowania nowych planów,
w zależności od uwarunkowań
terenu objętego planem, problematyka
taka będzie analizowana w zależności od

Zagrożenia hałasem

10.

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

Id: 071E3F12-42A3-4944-9641-FC29CD4C97B4. Podpisany

Urząd Miejski
w Oleśnie

2016-2018

2

Brak poniesionych
kosztów
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Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadań*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Dodatkowe informacje
przeznaczenia terenu w planie.
Szczególnie należy tu uwzględniać tereny
przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową.

11.

Preferowanie niekonfliktowych lokalizacji
obiektów usługowych i przemysłowych

12.

Kontrola emisji hałasu do środowiska
z obiektów działalności gospodarczej

Wojewódzki
Inspektorat
Ochrony
Środowiska
w Opolu

13.

Kontrola emisji hałasu do środowiska
z drogi krajowej nr 11 oraz dróg
wojewódzkich nr 487, 494

Wojewódzki
Inspektorat
Ochrony
Środowiska
w Opolu,
Generalna
Dyrekcja Dróg
Krajowych
i Autostrad

14.

Stosowanie rozwiązań technicznych
i organizacyjnych zapobiegających
nadmiernej emisji hałasu do środowiska

Generalna
Dyrekcja Dróg
Krajowych
i Autostrad

Id: 071E3F12-42A3-4944-9641-FC29CD4C97B4. Podpisany

Urząd Miejski
w Oleśnie

2016-2018

2016-2018

2016-2017

2016

2

2

3

3

Brak poniesionych
kosztów

W ramach działań
statutowych

W ramach działań
statutowych

478 374,00

-

Gmina w procesie planowania
przestrzennego podejmuje działania
zmierzające do tego, aby
w opracowywanych miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego
oddziaływanie stref na otoczenie np.
zabudowa usługowa, produkcyjna
względem zabudowy mieszkaniowej, nie
występowało, a jeśli tak to w stopniu
najmniej uciążliwym.

Środki własne

Zadanie realizowane na bieżąco zależnie
od potrzeb. Brak informacji o kontrolach
przeprowadzonych na terenie gminy
Olesno.

Środki własne

Poza wymienionymi drogami
przeprowadzono kontrolę również na
drodze wojewódzkiej nr 901 i linii kolejowej
nr 143. Więcej informacji w rozdz. 5.5.

Budżet Państwa

Wykonanie remontu drogi krajowej nr 11
Olesno, Wielkie Przedmieście od km
509,323 do km 510,001 (długość 0,7 km):
frezowanie nawierzchni, położenie dwóch
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Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadań*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Dodatkowe informacje
nowych warstw nawierzchni, regulacja
urządzeń.

2017

2016

3

3

2 679 707,00

7 436 063,59,
w tym
dofinansowanie
Gminy Olesno
674 000,00,
z funduszy
europejskich
6 320 645,05

Budżet Państwa

Wykonanie remontu drogi krajowej nr 11
Ciarka-Stare Olesno od km 498,420 do km
501,820 (długość 3,4 km): frezowanie
nawierzchni, położenie dwóch nowych
warstw nawierzchni, montaż siatki
wzmacniającej konstrukcję.

Województwo
Opolskie, Gmina
Olesno,
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Opolskiego

Rozbudowanie drogi wojewódzkiej nr 494
na odcinku Olesno-Łowoszów wraz
z przebudową obiektu mostowego od km
16+525,48 do km 18+613,52. Długość
rozbudowanego odcinka drogi wyniosła ok.
2,1 km, ponadto powstało 1,4 km nowego
chodnika, 1,47 km ścieżki pieszorowerowej, przebudowany został obiekt
mostowy, wykonano kanalizacje
deszczową oraz szereg elementów
bezpieczeństwa ruchu, m.in. bariery
energochłonne i poręcze ochronne.

Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Opolu

2016

2017-2018

Id: 071E3F12-42A3-4944-9641-FC29CD4C97B4. Podpisany

3

W ramach działań
statutowych

Środki własne

Nasadzenie 12 sztuk drzew przy drodze
wojewódzkiej nr 494 w Świerczu zgodnie
z decyzją nr Z.III.6131.27.2016 z dnia 26
lutego 2016 r.

3

7 856 652,70,
w tym
dofinansowanie
Gminy Olesno
389 091,00,

Województwo
Opolskie, Gmina
Olesno,
Regionalny
Program
Operacyjny

Rozbudowanie drogi wojewódzkiej nr 901
na odcinku Olesno-Nowy Wachów od km
0+045 do km 4+725.
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Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadań*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]
z funduszy
europejskich
6 678 154,80

2018

2016

Zarząd Dróg
Powiatowych
w Oleśnie

2016

2016

2017

Id: 071E3F12-42A3-4944-9641-FC29CD4C97B4. Podpisany

Źródła
finansowania

Dodatkowe informacje

Województwa
Opolskiego

3

13 574 926,05,
w tym
dofinansowanie
Gminy Olesno
450 000,00,
z funduszy
europejskich
11 537 926,21

Województwo
Opolskie, Gmina
Olesno,
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Opolskiego

3

1 237,290,00,
w tym
dofinansowanie
Gminy Olesno
191 781,00

Powiat Oleski,
Gmina Olesno,
Gmina
Dobrodzień

Przebudowanie drogi powiatowej nr 1942
Wygoda-Wysoka-Klekotna II etap.

3

2 173 097,00,
w tym
dofinansowanie
Gminy Olesno
156 992,00

Powiat Oleski,
Gmina Olesno,
Gmina Gorzów
Śląski

Przebudowanie drogi powiatowej nr 1913
Gorzów Śląski-Pawłowice-Boroszów.

Rozbudowanie skrzyżowania drogi
wojewódzkiej nr 494 w miejscowości
Świercze wraz z budową ronda oraz
przebudową drogi od km 19+462,00 do km
20+660.

3

W ramach działań
statutowych

Środki własne

Nasadzenie 46 sztuk drzew przy drodze
powiatowej w Boroszowie zgodnie
z decyzją nr Z.III.6131.223.2015 z dnia 08
stycznia 2016 r.

3

127 371,49, w tym
dofinansowanie
Gminy Olesno
43 750,00

Powiat Oleski,
Gmina Olesno

Przebudowanie drogi powiatowej nr 1326
Stare Olesno-Jasienie. Wykonano
nawierzchnię asfaltową wraz z poboczami
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Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadań*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Dodatkowe informacje
na odcinku długości 0,6 km.

2017

2018

3

3

2 409 933,30,
w tym
dofinansowanie
Gminy Olesno
1 229 745,00

186 332,70
Dofinansowanie
Gminy Olesno
70 000,00

Powiat Oleski,
Gmina Olesno,
Gmina Radłów

Przebudowanie drogi powiatowej nr 1934
O Kolonia Biskupska-Radłów (odcinek na
terenie gminy Olesno). Wykonano
nawierzchnię asfaltową wraz z poboczami
na odcinku długości 4,6 km.
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na
odcinku drogi powiatowej nr 1940 O
Wachów-Leśna w Leśnej o długości 0,63
km. Wyrównano istniejąca podbudowę
i położono nawierzchnię z mieszanek
mineralno-bitumicznych i asfaltowej.

Powiat Oleski,
Gmina Olesno

We wszystkich wymienionych powyżej
w punkcie zadaniach zmniejszenie
nadmiernej emisji hałasu polegało głównie
na wybudowaniu nowej nawierzchni, co
przyczyniło się do ograniczenia
oddziaływania akustycznego emitowanego
przez przejeżdżające pojazdy.

Promieniowanie elektromagnetyczne

15.

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

Id: 071E3F12-42A3-4944-9641-FC29CD4C97B4. Podpisany

Urząd Miejski
w Oleśnie

2016-2018

2

Brak poniesionych
kosztów

-

Zadanie realizowane na bieżąco zależnie
od potrzeb. Gmina Olesno nie posiada
planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru całej gminy Olesno.
W przypadku opracowania nowych planów,
w zależności od uwarunkowań
terenu objętego planem, problematyka
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Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadań*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Przestrzennego

16.

Kontrola obecnych i potencjalnych źródeł
promieniowania elektromagnetycznego

17.

Utrzymanie poziomów
elektromagnetycznego promieniowania
poniżej dopuszczalnego lub co najwyżej
na poziomie dopuszczalnym

Dodatkowe informacje
taka będzie analizowana w zależności od
przeznaczenia terenu w planie.
Szczególnie należy tu uwzględniać tereny
przeznaczone pod zabudowę
mieszkaniową.

Wojewódzki
Inspektorat
Ochrony
Środowiska
w Opolu

przedsiębiorcy

2016-2018

2016-2018

2

W ramach działań
statutowych

2

Środki własne

Zadanie realizowane na bieżąco. Więcej
informacji w rozdz. 5.6.

-

-

Zadanie realizowane na bieżąco, co
potwierdzają przeprowadzone pomiary
promieniowania pół elektromagnetycznych.
Więcej informacji w rozdz. 5.6.

Prowadzenie na bieżąco ewidencji
przydomowych oczyszczalni ścieków
i zbiorników bezodpływowych.

Gospodarowanie wodami

18.

Prowadzenie ewidencji przydomowych
oczyszczalni ścieków i zbiorników
bezodpływowych

Urząd Miejski
w Oleśnie

2016-2018

2

Brak poniesionych
kosztów

-

19.

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

Urząd Miejski
w Oleśnie

2016-2018

2

Dofinansowanie
Gminy Olesno
65.914,00

Środki własne

Bieżąca konserwacja i utrzymanie cieków
wodnych

Wojewódzki
Zarząd Melioracji
i Urządzeń
Wodnych
w Opolu

20.

Id: 071E3F12-42A3-4944-9641-FC29CD4C97B4. Podpisany

2017

3

321 669,17

Realizacja zadania.

Wykonanie konserwacji na długości 63,37
Budżet Państwa,
Rezerwa Celowa km cieków, wykonywanie napraw skarp,
Budżetu Państwa zabudowy wyrw, rozbiórki tam bobrowych.
Wszystkie roboty były uzgadniane z RDOŚ
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Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadań*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Dodatkowe informacje
w Opolu.

21.

Konserwacja rowów melioracyjnych

Związek Spółek
Wodnych
w Oleśnie

2016-2018

2

W ramach
działalności
statutowej

Środki własne,
Powiat Oleski

Wykonywanie na bieżąco konserwacji
rowów melioracyjnych zależnie od potrzeb.

Gospodarka wodno-ściekowa

22.

23.

Budowa i modernizacja sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie całej gminy

Urząd Miejski
w Oleśnie

Budowa i modernizacja sieci kanalizacji
deszczowej na terenie całej gminy

Urząd Miejski
w Oleśnie

2016

3

325 187,15

Środki własne

Wybudowanie kanalizacji sanitarnej przy
ul. Gorzowskiej w Oleśnie.

2017

3

107 187,10

Środki własne

Wybudowanie kanalizacji sanitarnej przy
ul. Budowlanych w Oleśnie długości 101
mb.

2017

3

1 087 187,00

Środki własne

Wybudowanie kanalizacji deszczowej przy
ul. Sienkiewicza długości 928 mb.

2017

3

197 187,56

Środki własne

Wybudowanie sieci wodociągowej łączącej
ul. Lompy i ul. Krasickiego w Oleśnie
długości 493 mb.

Środki własne

Wybudowanie sieci wodociągowej łączącej
ul. Minkusa i ul. Wachowską w Oleśnie
długości 750 mb, z przyłączami w ilości 33
sztuk.

Środki własne

Wybudowanie sieci wodociągowej
z przyłączami przy ul. Myśliwskiej
w Borkach Małych.

Środki własne

Wybudowanie sieci wodociągowej
z przyłączami przy ul. Wilczej
w Wojciechowie.

Środki własne

Wybudowanie sieci wodociągowej
z przyłączami przy ul. Kierocie w Borkach
Wielkich.

2017

24.

Budowa i modernizacja sieci
wodociągowej na terenie całej gminy

Urząd Miejski
w Oleśnie

2018

2018

2018

Id: 071E3F12-42A3-4944-9641-FC29CD4C97B4. Podpisany

3

3

3

3

232 187,25

124 700,00

148 500,00

218 000,00
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Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadań*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Dodatkowe informacje

25.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej (tzw.
białe plamy)

Urząd Miejski
w Oleśnie

2016-2017

3

-

Środki własne

Zadanie opisane w punkcie 22.

26.

Budowa nowych przyłączy do sieci
wodociągowej

Urząd Miejski
w Oleśnie

2017-2018

3

-

Środki własne

Zadanie opisane w punkcie 24.

Zasoby geologiczne

27.

Ochrona zasobów złóż kopalin poprzez
uwzględnianie ich w dokumentach
planistycznych

Urząd Miejski
w Oleśnie

2016-2018

Brak poniesionych
kosztów

-

Uwzględnianie na bieżącą w dokumentach
planistycznych złóż kopalin. Na dzień
sporządzenia studium dla całej gminy
Olesno tj. 2015 r. uwzględniono w nim
złoża kopalin.

2

-

-

Zadanie realizowane na bieżąco zależnie
od potrzeb.

2

W ramach działań
statutowych

2

Gleby
28.

Zrekultywowanie gleb zdegradowanych
w kierunku leśnym lub rolnym

29.

Prowadzenie monitoringu jakości gleb

30.

Stosowanie tzw. „dobrych praktyk
rolniczych"

Id: 071E3F12-42A3-4944-9641-FC29CD4C97B4. Podpisany

przedsiębiorcy
Instytut Upraw,
Nawożenia
i Gleboznawstwa

mieszkańcy

2016-2018

2015-2017

2016-2018

2

-

Środki własne

-

Punkt monitoringowy zlokalizowany jest
w miejscowości Grodzisko. Więcej
informacji w rozdziale 5.4.
Zadanie realizowane na bieżąco zależnie
od potrzeb. Opolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Łosiowie realizuje szereg
otwartych szkoleń dla rolników.
Najważniejszymi w analizowanym okresie
były: „Najaktywniejszy lider społeczności
wiejskiej”, „Szkolenie edukacyjne z zakresu
rolnictwa ekologicznego”, „Stosowanie
środków ochrony roślin sprzętem
naziemnym z wyłączeniem sprzętu
montowanego na pojazdach szynowych
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Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadań*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Dodatkowe informacje
oraz innego sprzętu stosowanego
w kolejnictwie”, „Doradztwo dotyczące
środków ochrony roślin”, konferencje
„Energia odnawialna w gospodarstwie
elementem ochrony środowiska”,
„Odnawialne źródła energii – teoria
i praktyka”.

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

31.

32.

33.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych – odbiór odpadów
komunalnych

Identyfikacja i likwidacja dzikich wysypisk
śmieci

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

Id: 071E3F12-42A3-4944-9641-FC29CD4C97B4. Podpisany

Urząd Miejski
w Oleśnie

Urząd Miejski
w Oleśnie

2016

2

2 076 817,47

2017

2

2 084 205,00

2018

2

2 261 520,00

2016-2018

2

Brak poniesionych
kosztów

Środki własne,
opłaty
mieszkańców

Prowadzenie odbioru oraz
zagospodarowanie odpadów komunalnych
w ramach systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi. Firmą
odpowiedzialną za realizację zadania jest
Remondis Opole Sp. z o.o. Więcej
informacji w rozdz. 5.7.

-

Zadanie realizowane na bieżąco zależnie
od potrzeb. Nie wystąpiły dzikie wysypiska.
Wypełnianie obowiązków wynikających
z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach poprzez zorganizowanie
systemu gospodarki odpadami,
obejmującego nieruchomości zamieszkałe.

Urząd Miejski
w Oleśnie

2016-2018

2

Zob. punkt 31

Zob. punkt 31

W Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dotyczących przetargu na
odbieranie i zagospodarowanie odpadów
pochodzących od mieszkańców gminy
Olesno zawarte są zapisy odnośnie
samochodów przewidzianych do odbioru
odpadów komunalnych z określonym
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Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadań*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Dodatkowe informacje
standardem emisji spalin: EURO 5.

2016-2018

2018

2

3

W ramach działań
statutowych

691 440,50
(kosztorys
ofertowy) wartość
projektu
1 174 247,17 w
tym
dofinansowanie
998 110,09

Środki własne

Środki własne,
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Opolskiego

Prowadzenie bieżącej kontroli segregacji
oraz spalania odpadów u mieszkańców.
Więcej informacji w punkcie 7.
Rozbudowanie i modernizacja Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w Świerczu. Powiększony
zostanie obszar PSZOK wraz z
nawierzchnią utwardzoną, zakupiona
zostanie nowa waga samochodową,
wykonano renowację części magazynowa,
rozbudowany i wyremontowany zostanie
budynek biurowo-socjalny.
Realizacja zadania 2019r.

34.

Realizacja „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest na terenie Gminy
Olesno”

Urząd Miejski
w Oleśnie,
mieszkańcy

2016-2018

2

Koszty trudne do
oszacowania

Środki własne
mieszkańców,
Urząd
Marszałkowski
Województwa
Opolskiego

Zadanie realizowane na bieżąco
indywidulanie przez mieszkańców. Urząd
Miejski przyjmował od mieszkańców
wnioski do Urzędu Marszałkowskiego na
usunięcie wyrobów zawierających azbest.
Zgodnie z danymi z WIOŚ w 2016 r.
usunięto 71,3 Mg wyrobów zawierających
azbest, a w 2017 r. 35,2 Mg. Na terenie
gminy pozostało 750,2 Mg wyrobów
zawierających azbest.

Zasoby przyrodnicze
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35.

Bieżące i zrównoważone utrzymanie
zieleni na terenie gminy Olesno

36.

Uwzględnienie w Miejscowych Planach
Zagospodarowania Przestrzennego oraz
dokumentach planistycznych form
ochrony przyrody

37.

Bieżąca konserwacja form ochrony
przyrody

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadań*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Urząd Miejski
w Oleśnie

2016-2018

2

W 2018 r. ok.
460 000,00

Środki własne

Urząd Miejski
w Oleśnie

Urząd Miejski
w Oleśnie, RDOŚ

2016-2018

2016-2018

2

Brak poniesionych
kosztów

0

-

Dodatkowe informacje

Bieżące i zrównoważone utrzymanie
zieleni na terenie gminy Olesno.

-

Bieżące uwzględniane w dokumentach
planistycznych form ochrony przyrody. Na
dzień sporządzenia studium dla całej
gminy Olesno tj. 2015 r. uwzględniono
w nim również formy ochrony przyrody.

-

Brak realizacji zadania. Na obszarze gminy
Olesno nie występują obszarowe formy
ochrony przyrody leżące w kompetencjach
RDOŚ tj. rezerwaty przyrody i obszary
Natura 2000.

Zagrożenia poważnymi awariami

38.

Prowadzenie rejestru zakładów
zwiększonego i dużego ryzyka
wystąpienia poważnych awarii
przemysłowych (ZDR, ZZR)

Wojewódzki
Inspektorat
Ochrony
Środowiska
w Opolu,
Państwowa Straż
Pożarna

2016-2018

2

W ramach działań
statutowych

Środki własne

Zadanie realizowane na bieżąco. Na
terenie gminy Olesno nie występują ZDR
i ZZR.

Środki własne

W zakresie ochrony jakości powietrza:
udostępnianie za pomocą strony
internetowej informacji o stanie jakości
powietrza, informowanie mieszkańców na
spotkaniach sołeckich, zebraniach i za
pośrednictwem strony internetowej
o możliwościach uzyskania dotacji na
wymianę źródeł ogrzewania na bardziej

Edukacja ekologiczna
Prowadzenie edukacji ekologicznej na
terenie gminy Olesno, z zakresu:
39.






Ochrony jakości powietrza,
Gospodarki odpadami,
Racjonalnej gospodarki
zasobami wodnymi,
Ochrony przed hałasem,
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Urząd Miejski
w Oleśnie

2016-2018

2

Druk ulotek
836,40 (2016),
1 146,36 (2017),
985,23 (2018)
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Nazwa zadania




Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadań*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Dodatkowe informacje
ekologiczne.

Ochrony przed promieniowaniem
elektromagnetycznym,
Zagrożeń wynikających z
poważnych awarii

W zakresie gospodarki odpadami: wydruk
i rozwieszenie na tablicach ogłoszeń
plakatów informacyjnych na temat
segregacji odpadów, zamieszczanie na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego
oraz na stronie BIP informacji związanych
z gospodarką odpadami, wydruk
i rozniesienie ulotek związanych
z segregacją i spalaniem odpadów.
W zakresie racjonalnej gospodarki
zasobami wodnymi: informowanie
mieszkańców o sposobach racjonalnego
zużycia wody podczas niekorzystnych
warunków atmosferycznych (susza).

placówki
oświatowe
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2016-2018

3

W ramach działań
statutowych

Środki własne

Przeprowadzenie w przedszkolach
programów:
- „Kubusiowi Przyjaciele Natury”:
przeprowadzenie zajęć o tematyce
przyrodniczej i ekologicznej –
uświadamianie dzieciom znaczenia działań
ekologicznych, zdrowego odżywiania,
ochrony przyrody,
- „Czyste Powietrze Wokół Nas”: zajęcia
warsztatowe z dziećmi, spotkania
z rodzicami, pogadanki i prezentacje,
wystawy prac plastycznych, wycieczki –
zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca,
w których mogą być narażone na dym,
wzrost kompetencji rodziców w zakresie
ochrony dzieci przed ekspozycją na dym
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Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadań*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła
finansowania

Dodatkowe informacje
tytoniowy.
Przeprowadzenie w szkołach programów
„Nie pal przy mnie proszę”, „LOP kontra
elektrośmieci”, „Odpakowani.pl”, „B@cian”,
mających na celu wzrost świadomości
ekologicznej, profilaktykę
antytytoniową, upowszechnianie wiedzy
o procesie utylizacji sprzętu
elektronicznego i elektrycznego oraz
o ekologicznym gospodarowaniu
odpadami, rozwijanie świadomości
i wrażliwości ekologicznej wśród
wszystkich grup społeczeństwa, nauczyć
dzieci jak postępować z odpadami,
prowadzenie obserwacji bocianów białych,
ich gniazd, szerzenie idei ochrony ptaków.

*Gdzie:
0 – brak realizacji zadania,
1 – zrealizowane częściowo,
2 – realizowane na bieżąco,
3 – zrealizowane całkowicie.
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4. Ocena realizacji Programu Ochrony Środowiska
Jak wynika z tabeli nr 10 w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r. w ramach Programu
Ochrony Środowiska wyznaczonych zostało 39 zadań. Z tych 39 zadań, podjęto się realizacji
37. Wyznaczone zadania dotyczyły zagadnień takich jak: ochrona klimatu i jakości powietrza,
ochrona przed hałasem, promieniowaniem elektromagnetycznym, gospodarowanie wodami,
gospodarka wodno-ściekowa, ochrona zasobów geologicznych, gleb, zasobów
przyrodniczych, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, zapobieganie
wystąpieniu poważnych awarii oraz edukacja ekologiczna. Należy podkreślić, iż wiele zadań
wpisuje się w realizację więcej niż jednego strategicznego celu długoterminowego.
Stopień realizacji zadań dla gminy Olesno wynosi 94,87%.

5. Ocena systemu monitoringu
W celu oceny wpływu realizacji zadań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska na
poprawę środowiska na terenie gminy Olesno zestawiono wartości wskaźników monitoringu,
porównując stan z 2015 roku (rok bazowy) ze stanem na lata 2016-2018. Brak jest
kompletnych danych za 2018 r., dostępne będą w połowie 2019 r.
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Tabela 11. Wskaźniki monitoringu

L.p.

Wskaźnik

Jednostka

2015

2016

2017

2018

1.

Ludność według faktycznego miejsca zamieszkania

osoba

17 941

17 841

17 778

17 296

2.

Gęstość zaludnienia

os/km2

74

74

74

72

Zmiana
wskaźnika*

Ochrona powietrza
Wyniki klasyfikacji strefy pod kątem ochrony zdrowia dla strefy opolskiej
3.

Dwutlenek siarki (SO2)

-

A

A

A

-

4.

Dwutlenek azotu (NO2)

-

A

A

A

-

5.

pył zawieszony PM10

-

C

C

C

-

6.

pył zawieszony PM2,5

-

C

C

C

-

7.

Benzen (C6H6)

-

A

C

A

-

8.

Tlenek węgla (CO)

-

A

A

A

-

9.

Ołów (Pb)

-

A

A

A

-

10.

Arsen (As)

-

A

A

A

-

11.

Kadm (Cd)

-

A

A

A

-
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L.p.

Wskaźnik

Jednostka

2015

2016

2017

2018

12.

Nikiel (Ni)

-

A

A

A

-

13.

Benzo(a)piren (B(a)P)

-

C

C

C

-

14.

Ozon (O3)

-

C

C

C

-

15. Długość czynnej rozdzielczej sieci wodociągowej

km

212,4

212,6

213,0

213,9

Połączenia rozdzielczej sieci wodociągowej
16. prowadzące do budynków mieszkalnych i
zbiorowego zamieszkania

szt.

3 615

3 645

3 663

3 701

17. Ludność korzystająca z sieci wodociągowej

os.

17 930

17 830

17 767

17 296

%

99,9

99,9

99,9

99,5

dam3

525,3

523,1

511,1

669,1

m3

29,1

29,2

28,7

54,5

21. Długość czynnej sieci kanalizacyjnej

km

40,4

40,6

40,8

51,4

22. Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych

szt.

1 375

1 394

1 398

1 417

Zmiana
wskaźnika*

Gospodarka wodno-ściekowa

18.

Korzystający z sieci wodociągowej w % ogółu
ludności

19. Woda dostarczona gospodarstwom domowym
20.

Zużycie wody w gospodarstwach domowych
ogółem na 1 mieszkańca
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L.p.

Wskaźnik

Jednostka

2015

2016

2017

2018

dam3

371,9

378,8

385,3

588,3

os.

8 684

8 660

8 629

9 338

%

48,4

48,5

48,5

54

26. Ilość zbiorników bezodpływowych

szt.

1 883

1 883

1 873

-

27. Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków

szt.

350

380

390

-

Zmiana
wskaźnika*

i zbiorowego zamieszkania
23. Ścieki bytowe odprowadzone siecią kanalizacyjną
24. Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej
25.

Korzystający z sieci kanalizacyjnej w % ogółu
ludności

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych po oczyszczeniu
BZT5

kg/rok

8 385

19 327

10 359

10 707

ChZT

kg/rok

35 700

42 645

51 662

49 417

Zawiesina ogólna

kg/rok

11 530

15 145

23 471

22 414

Azot ogólny

kg/rok

34 220

32 824

38 747

35 298

Fosfor ogólny

kg/rok

1 603

1 204

1 573

2 706

t

151

187

136

162

28.

29. Osady wytworzone w ciągu roku
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L.p.

Wskaźnik

Jednostka

2015

2016

2017

2018

Olesno, ul. Eichendorffa

V/m

<0,2

-

-

-

30. Olesno, ul. Słowackiego

V/m

<0,2

-

-

-

Olesno, ul. Kilińskiego

V/m

-

0,2

-

-

Olesno, ul. Słowackiego

V/m

-

-

<0,2

-

os.

13 223

13 182

13 063

13 087

Mg

5 104,350

5 531,094

5 732,281

5 597,091

Zmiana
wskaźnika*

Pola elektromagnetyczne
Poziom PEM

Gospodarka odpadami
31.

Liczba mieszkańców objęta systemem odbierania
odpadów komunalnych

32. Masa zebranych odpadów komunalnych łącznie
33.

Masa zebranych odpadów komunalnych
zmieszanych

Mg

3 468,200

3 505,867

3 805,340

3 927,440

34.

Masa zebranych odpadów komunalnych
segregowanych

Mg

1 536,150

2 025,227

1 926,941

1 669,651

33,8

34,7

37,68

33

Wymagane

Wymagane

Wymagane

Wymagane

35. Poziomy recyklingu przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami papieru, metali,
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L.p.

Wskaźnik

Jednostka

2015

2016

2017

2018

≥16

≥18

≥20

≥30

95,6

100

100

100

Wymagane
≥40

Wymagane
≥42

Wymagane
≥45

Wymagane
≥50

40,76

0

30,46

13,95

%

Wymagane
≤50

Wymagane
≤45

Wymagane
≤45

Wymagane
≤40

38. Lesistość

%

42,1

42,1

42,0

-

39. Całkowita powierzchnia gruntów leśnych

ha

10 374,96

10 373,09

10 367,06

-

40. Powierzchnia gruntów leśnych publicznych

ha

9 085,96

9 085,09

9 080,06

-

41. Powierzchnia gruntów leśnych prywatnych

ha

1 289,00

1 288,00

1 287,00

-

42. Całkowita powierzchnia lasów

ha

10 136,18

10 134,17

10 128,19

-

43. Powierzchnia lasów publicznych

ha

8 847,18

8 846,17

8 841,19

-

44. Powierzchnia lasów prywatnych

ha

1 289,00

1 288,00

1 287,00

-

tworzyw sztucznych i szkła
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami innych niż
36.
niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
37. ulegających biodegradacji przekazanych do
składowania

%

Zmiana
wskaźnika*

Zasoby przyrodnicze
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L.p.

Wskaźnik

45. Powierzchnia obszarów prawnie chronionych

Jednostka

2015

2016

2017

2018

ha

19,40

19,40

24,25

-

Zmiana
wskaźnika*

źródło: GUS, WIOŚ w Opolu, Urząd Miejski w Oleśnie, Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

*Gdzie:
kolor zielony – poprawa lub brak zmian,
kolor czerwony – pogorszenie wartości wskaźnika.
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Stan wskaźników monitoringu na terenie gminy Olesno na przestrzeni analizowanego okresu
czasu poprawił się lub nie uległ zmianie w 32 przypadkach, natomiast w 13 uległ
pogorszeniu. Jednak 3 wskaźniki są związane ze zmniejszająca się liczbą ludności, a 6
dotyczy nieznacznie zmniejszonej powierzchni gruntów leśnych i lasów.

5.1. Ochrona powietrza
Emisję zanieczyszczeń do powietrza powodują zarówno źródła naturalne, jak
i antropogeniczne. Do tych pierwszych zaliczamy zjawisko wietrzenia skał, pożary czy
procesy biologiczne (rozkład materii organicznej, pylenie roślin). Zanieczyszczeniami
związanymi z działalnością człowieka są natomiast: przemysł energetyczny, transportowy,
sektor komunalno-bytowy. Zanieczyszczanie powietrza dzieli się na pyłowe i gazowe.
Do zanieczyszczeń pyłowych zalicza się pyły zawieszone PM10 i PM2,5, które uważa się za
najpoważniejsze zagrożenie zdrowia ludzi. Ma to związek ze zróżnicowaniem wielkości ich
cząsteczek oraz składu chemicznego. Mogą zawierać metale ciężkie, pierwiastki
promieniotwórcze i rakotwórcze oraz toksyczne związki organiczne, takie jak
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Ponadto pyły zawieszone mogą być
nośnikiem bakterii i wirusów, które są przyczyną podrażnień układu oddechowego i alergii.
Pyły mają również szkodliwy wpływ na rośliny, gdyż osadzając się na powierzchni liści
pochłaniają światło i zatykają aparaty szparkowe, utrudniając proces fotosyntezy. Największy
wpływ na wielkość ich emisji mają źródła bytowo-komunalne, określane jako źródła
powierzchniowe tzw. niska emisja. Drugą istotną przyczyną tych zanieczyszczeń są emisje
pochodzące z energetyki zawodowej i transportu.
Monitoring WIOŚ w Opolu5
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref,
w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. z 2012 r. poz. 914) dla wszystkich
zanieczyszczeń uwzględnionych w ocenie strefę stanowi:
 aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy,
 miasto nie będące aglomeracją o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy,
 pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej
100 tys. mieszkańców.
Województwo opolskie zostało podzielone na 2 strefy: miasto Opole oraz strefa opolska
w skład której wchodzi pozostała część województwa.
WIOŚ w Opolu prowadził monitoring jakości powietrza za pomocą 51 stanowisk
pomiarowych w 28 miejscowościach. Zakres prowadzonego monitoringu obejmuje pomiary
stężeń dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6),
ozonu (O3), pyłu zawieszonego PM2,5 oraz PM10, które to prowadzone są metodą
automatyczną (pomiary ciągłe) oraz, prowadzone metodą manualną (pobór prób w terenie
i oznaczenia laboratoryjne), pomiary pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10, benzenu (C6H6),
dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), a także ołowiu (Pb), arsenu (As), kadmu
(Cd), niklu (Ni) i benzo(a)pirenu (B(a)P) zawartych w pyle PM10. Przy współpracy
z jednostkami samorządu terytorialnego prowadzono również pomiary metodą pasywną.
W celu ochrony roślin prowadzi się monitoring metodą automatyczną stężeń dwutlenku siarki
5

Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2016 i 2017, WIOŚ w Opolu 2017, 2018. Ocena
jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2016 i 2017, WIOŚ w Opolu 2017, 2018.
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(SO2), tlenku azotu (NO) i ozonu (O3). Na terenie gminy Olesno w analizowanym okresie
czasu zlokalizowane były trzy stacje pomiarowe. Wyniki zrealizowanych pomiarów
zestawiono w tabeli.
Tabela 12. Wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń powietrza na stacjach pomiarowych
zlokalizowanych na terenie gminy Olesno
Lokalizacja
stanowisk
pomiarowych

Typ pomiaru

Wartość
dopuszczalna

Rodzaj stężenia
3

Stężenie dwutlenku siarki SO2 [µg/m ]
średnie
roczne

w sezonie
grzewczym

w sezonie
pozagrzewczym

2016
Olesno, ul.
Solny Rynek

pasywny

6,0

8,4

3,7

Olesno, ul.
Kani

pasywny

6,9

10,3

3,5

1-godzinna
wartość
dopuszczalna:
3
350 µg/m z
dopuszczalną
częstością
przekroczeń –
24 razy w roku

2017
Olesno, ul.
Solny Rynek

pasywny

4,2

6,2

2,2

Olesno, ul.
Kani

pasywny

5,0

7,8

2,3

24-godzinna
wartość
dopuszczalna:
3
125 µg/m z
dopuszczalną
częstością
przekroczeń –
3 razy w roku
3

Stężenie dwutlenku azotu NO2 [µg/m ]
średnie
roczne

w sezonie
grzewczym

w sezonie
pozagrzewczym

2016
Olesno, ul.
Solny Rynek

pasywny

19,1

23,6

14,7

Olesno, ul.
Kani

pasywny

16,1

21,1

11,1

2017
Olesno, ul.
Solny Rynek

pasywny

19,7

25,1

14,4

Olesno, ul.
Kani

pasywny

14,2

19,3

9,1

1-godzinna
wartość
dopuszczalna:
3
200 µg/m z
dopuszczalną
częstością
przekroczeń –
18 razy w roku
Roczna
wartość
dopuszczalna:
3
40 µg/m

3

Stężenie pyłu PM10 [µg/m ]
średnie
roczne
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2016
Olesno, ul.
Słowackiego

automatyczny

33

-

-

56

48,4

19,4

60

2017

Olesno, ul.
Słowackiego

automatyczny

33,9

24-godzinna
wartość
dopuszczalna:
3
50 µg/m z
dopuszczalną
częstością
przekroczeń –
35 razy w roku
Roczna
wartość
dopuszczalna:
3
40 µg/m

źródło: WIOŚ w Opolu

Podstawowe wnioski wynikające z rocznej oceny jakości powietrza za 2016 i 2017 r.
dotyczące gminy Olesno to:
Stan jakości powietrza w zakresie ozonu, jest określany dla kryterium ochrony zdrowia,
w odniesieniu do wartości docelowej, którą stanowi 8-godzinna średnia krocząca (obliczana
analogicznie jak w przypadku tlenku węgla), wynosząca 120 µg/m3. Kryterium uznaje się za
dotrzymane, jeżeli wartość docelowa nie przekroczy 25 dni (uśrednionych w ciągu kolejnych
3 lat). W 2016 i 2017 r. poziom stężeń ozonu, był rejestrowany w województwie na 3
automatycznych stacjach, w tym zlokalizowanej w Oleśnie na ul. Słowackiego. Dodatkowo,
na potrzeby oceny wykorzystano wyniki modelowania stężeń ozonu opracowanego na
poziomie centralnym dla poszczególnych województw na zlecenie GIOŚ. Wyniki pomiarów
stężeń ozonu w połączeniu z wynikami modelowania, wskazały na występowanie obszarów
przekroczeń poziomu docelowego, na obszarach nie objętych pomiarami tego
zanieczyszczenia.
Stężenia dwutlenku siarki utrzymują się na niskim poziomie i już od wielu lat nie wykazują
przekroczeń standardów jakości powietrza, ustalonych dla tego zanieczyszczenia.
Zaobserwować można że na przestrzeni ostatnich 10 lat nastąpiła znaczna poprawa jakości
powietrza. Okresem dominującej emisji dwutlenku siarki jest sezon grzewczy i właśnie w tym
czasie obserwuje się najwyższy poziom stężeń tego zanieczyszczenia. Stężenia zmierzone
w okresie zimowym (grzewczym: październik – marzec), są zwykle kilkukrotnie wyższe niż
w okresie letnim (pozagrzewczym: kwiecień – wrzesień).
Pomiary stężeń dwutlenku azotu nie wykazują przekroczeń wartości normatywnych.
W przeciągu ostatnich lat, wartości średnich stężeń NO2 utrzymywały się na zbliżonym,
średnim poziomie.
Analizując poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10, można
zauważyć, że, rozpatrując dwa kryteria ustanowione dla pyłu PM10, wartość średnioroczna
nie została przekroczona na żadnym ze stanowisk rejestrujących stężenia tego
zanieczyszczenia. Natomiast niedotrzymane zostało kryterium dopuszczalnej wartości
średniodobowej, przekroczenie stwierdzono we wszystkich punktach pomiarowych pyłu,
zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego. Można zaobserwować, że w 2017 r.
nastąpił nieznaczny wzrost tego zanieczyszczenia, jednakże nie spowodowało to
przekroczenia wartości średniorocznej dla pyłu PM10. W 2017 r. w Oleśnie trzykrotnie
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stwierdzono wystąpienie przekroczenia dla pyłu PM10 poziomu informowania, wynoszącego
200 µg/m3. Komunikaty alarmowe 3/PI/2017 z dnia 10.01.2017r., 8/PI/2017 z dnia
16.02.2017r. oraz komunikat 2/PD/2017r. z dnia 17.03.2017r. zostały wywieszone na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie. Z uwagi na zmianę strony internetowej w 2018 r.
dane archiwalne w chwili obecnej nie są widoczne na nowej stronie. Zdecydowanie
zauważalna jest sezonowość stężeń pyłu PM10. Najwyższe stężenia zanotowano w okresie
grzewczym, gdzie poziom pyłu osiągnął niemal dwukrotnie wyższe wartości niż w sezonie
pozagrzewczym. Znaczący wpływ na poziomy stężeń pyłu ma tzw. niska emisja, czyli
procesy związane z ogrzewaniem indywidualnym.
Klasyfikacja stref
Ocenę jakości powietrza i obserwację zmian dokonano w ramach państwowego monitoringu
środowiska w strefach, które sklasyfikowano na podstawie poziomów substancji w
powietrzu oraz poziomów dopuszczalnych z dozwolonymi przypadkami przekroczeń,
poziomów docelowych oraz poziomów celów długoterminowych ze względu na ochronę
zdrowia ludzi oraz ochronę roślin, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2012, poz.
1031). Zgodnie z definicjami zawartymi w dyrektywie 2008/50/WE:






poziom dopuszczalny oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony w celu
unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie
ludzkie lub środowisko jako całość, który powinien być osiągnięty w określonym
terminie i po tym terminie nie powinien być przekraczany,
poziom docelowy oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania,
zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub
środowisko jako całość, który powinien być osiągnięty tam, gdzie to możliwe
w określonym czasie,
poziom celu długoterminowego oznacza poziom substancji w powietrzu, który
należy osiągnąć w dłuższej perspektywie w celu zapewnienia skutecznej ochrony
zdrowia ludzkiego i środowiska.

Strefę opolską obejmującą gminę Olesno zaliczono do klasy C ze względu na przekroczenia
poziomów
dopuszczalnych
pyłu
zawieszonego
PM10,
pyłu
zawieszonego
PM2,5, benzo(a)pirenu i benzenu (tylko w 2016 r.) oraz poziomu docelowego ozonu. Do
klasy C1 zakwalifikowano strefę z powodu przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu
PM2,5 dla II fazy obowiązującej od 2020 r. Ze względu na przekroczenie poziomu celu
długoterminowego ozonu zaliczono do klasy D2. Dla pozostałych substancji strefę zaliczono
do klasy A, oznaczającej poziom stężenia nieprzekraczający poziomów dopuszczalnych,
poziomów docelowych i poziomów celów długoterminowych. Biorąc pod uwagę ochronę
roślin strefę opolską przypisano do klasy C z powodu przekroczenia poziomu docelowego
ozonu (tylko w 2016 r.), do klasy D2 z uwagi na przekroczenia poziomu celu
długoterminowego ozonu oraz do klasy A oznaczającej brak przekroczeń wartości
dopuszczalnych dla tlenków azotu i dwutlenku siarki.
W ramach omawianej oceny WIOŚ w Opolu wyznaczył również obszary przekroczeń
wartości normatywnych stężeń zanieczyszczeń na terenie stref województwa opolskiego.
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Tabela 13. Wykaz obszarów przekroczeń wartości normatywnych stężeń zanieczyszczeń
obejmujących gminę Olesno
Obszar
Wskaźnik

Typ normy
2016

2017

Benzo(a)piren

poziom docelowy

Gmina Olesno i 68
innych gmin

Gmina Olesno i 67
innych gmin

Ozon

poziom docelowy

Gmina Olesno i 11
innych gmin

Gmina Olesno i 8
innych gmin

Ozon

poziom celu
długoterminowego

Cała strefa opolska

Cała strefa opolska

Pył PM10

poziom dopuszczalny

Gmina Olesno i 31
innych gmin

Gmina Olesno i 36
innych gmin

Pył PM2,5

poziom dopuszczalny
(II faza)

-

Gmina Olesno i 31
innych gmin

źródło: WIOŚ w Opolu

Wyniki badań za 2018 r. będą dostępne w połowie 2019 r.

5.2. Zasoby wodne6
Wody powierzchniowe
Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska wynika z art. 349 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.– Prawo wodne
przy czym zgodnie z ust. 3 tego artykułu badania jakości wód powierzchniowych w zakresie
elementów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych oraz obserwacje elementów
hydromorfologicznych na potrzeby oceny stanu ekologicznego należą do kompetencji
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska dokonuje także na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lica 2016
r. oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych dla obszaru województwa.
Sieć pomiarowa monitoringu obejmowała 25 punktów w 2016 r. i 35 w 2017 r., jednak żaden
punkt nie był zlokalizowany na terenie gminy Olesno. W poniższej tabeli przedstawiono stan
jakości jednolitych części wód powierzchniowych obejmujących swym zasięgiem teren
analizowanej gminy, na podstawie informacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.

6

Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2016 i 2017, WIOŚ w Opolu 2017, 2018.
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Tabela 14. Stan JCWP zlokalizowanych na terenie gminy Olesno
Nazwa JCWP

Status

Stan/potencjał
ekologiczny

Stan chemiczny

Ocena stanu
JCWP

Stobrawa od
źródeł do
Kluczborskiego
Strumienia

SZCW (silnie
zmieniona część
wód)

dobry i powyżej
dobrego

poniżej dobrego

zły

Bogacica do
Borkówki

NAT (naturalna)

co najmniej dobry

dobry

dobry

Budkowiczanka
od źródła do
Wiszni

NAT (naturalna)

co najmniej dobry

dobry

dobry

Prąd

NAT (naturalna)

dobry

dobry

dobry

Łomnica bez
Prądu

NAT (naturalna)

co najmniej dobry

dobry

dobry

Młynówka
Kuczobska

NAT (naturalna)

poniżej dobrego

dobry

zły

Prosna do
Wyderki

NAT (naturalna)

umiarkowany

dobry

zły

Libawa

SZCW (silnie
zmieniona część
wód)

dobry i powyżej
dobrego

poniżej dobrego

zły

Liswarta do dopł.
spod Przystajni

NAT (naturalna)

co najmniej dobry

dobry

dobry

Liswarta od dopł.
spod Przystajni
do Górnianki

NAT (naturalna)

co najmniej dobry

dobry

dobry

źródło: PGW WP

Z powyższych danych wynika, że stan JCWP na terenie gminy Olesno jest w połowie dobry
i w połowie zły.
Wody podziemne
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1566
z późn. zm.) zobowiązuje Państwową Służbę Hydrogeologiczną do wykonywania badań
i oceny stanu wód podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych i ilościowych.
Badania i klasyfikację wód podziemnych w punktach sieci krajowej w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska wykonuje Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut
Badawczy w Warszawie przy koordynacji i na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska.
Na terenie województwa opolskiego w 2016 roku wykonano badania w 46 punktach
pomiarowych w ramach monitoringu diagnostycznego, natomiast w 2017 r. przeprowadzone
zostały w ramach monitoringu operacyjnego (którym obejmuje się jednolite części wód
podziemnych uznane za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów
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środowiskowych) badania w 27 punktach pomiarowych. Na terenie gminy Olesno
przeprowadzono badania w 2016 r., których wyniki zaprezentowano w poniższej tabeli.
Tabela 15. Wyniki oceny jakości wód podziemnych w punkcie pomiarowym na terenie gminy
Olesno
Wskaźnik

Wynik

Miejscowość

Borki Wielkie

Nr MONBADA

1345

JCWPd

98

Stratygrafia

Q

Głębokość do stropu warstwy wodonośnej [m]

2,30

Zwierciadło wody

swobodne

Typ ośrodka

porowy

Rodzaj otworu

studnia wiercona

Użytkowanie terenu

zabudowa wiejska

Wskaźniki w II klasie

żelazo, mangan

Wskaźniki w III klasie

temperatura, tlen

Klasa surowa

III

Klasa końcowa

II

Przyczyna zmiany klasy jakości

tylko temperatura (parametr wrażliwy na warunki
atmosferyczne) i tlen (pomiar w zróżnicowanych
warunkach środowiskowych) w III klasie jakości
źródło: WIOŚ w Opolu

W tabeli 16 przedstawiono wyniki oceny JCWPd obejmujących swym zasięgiem teren
raportowanej gminy według opracowania PIG – PIB Monitoring stanu chemicznego oraz
ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2015–2018
w podziale na 172 JCWPd, wg stanu na rok 2016.
Tabela 16. Stan JCWPd zlokalizowanych na terenie gminy Olesno
Nr JCWPd

Stan chemiczny

Stan ilościowy

Ocena stanu JCWPd

81

dobry

dobry

dobry

97

dobry

dobry

dobry

98

dobry

dobry

dobry

110

zły

dobry

zły

źródło: WIOŚ w Opolu
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5.3. Gospodarka wodno-ściekowa
Zaopatrzenie w wodę
Obsługą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zajmuje się Oleskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oleśnie świadczące usługi z zakresu produkcji
i sprzedaży wody dla gminy Olesno, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,
eksploatacji sieci wodociągowej, urządzeń poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody oraz
sieci kanalizacyjnej oraz inne w zakresie prowadzonej działalności (tj. technologii wody
i ścieków, instalacji wodnokanalizacyjnych, analiz wody i ścieków, projektowania urządzeń
i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych).
Do sieci wodociągowej podłączonych jest 99,9% mieszkańców gminy. Przedsiębiorstwo
dostarcza w ciągu doby 1,8 dam3 wody. Zużycie na potrzeby gospodarki i ludności wyniosło
w 2016 r. 940,2 dam3, a w 2017 r. 933,3 dam3.
Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Opolu przeprowadził ankietyzację, której celem
była inwentaryzacja, aktualizacja i rozszerzenie informacji na temat ilości i jakości pobranej,
na terenie województwa opolskiego, wody z ujęć podziemnych i powierzchniowych. Wyniki
ankietyzacji przedstawiono w tabeli7.

7

Pobór wód w województwie opolskim w 2016 i 2017 roku, WIOŚ w Opolu 2017, 2018.
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Tabela 17. Charakterystyka punktów poboru wód podziemnych i powierzchniowych w gminie Olesno w 2016 i 2017 r.
Użytkownik

Gorzelnia
Bodzanowice

Oras Olesno Sp.
z o.o.

PKP Energetyka
S.A. Zakład
Łódzki (tylko w
2016 r.)

P.P.H.U. Cegmax

Nazwa ujęcia, miejscowość

studnia,
Bodzanowice

studnia, Olesno

ujęcie, PT
Sowczyce

studnia,
Bodzanowice

ujęcia Wygoda 1 i
2, Grodzisko

ujęcie 2B, PS-2,
Olesno

ujęcie S-I bis, S-II,
S-II bis, S-III b.,
Wysoka

Status prawny ujęcia
(pozwolenie)

wodno-prawne

wodno-prawne

niewymagane

wodno-prawne

wodno-prawne

wodno-prawne

wodno-prawne

Rodzaj ujęcia

podziemne

podziemne

podziemne

podziemne

podziemne

podziemne

podziemne

Status ujęcia

eksploatowane

eksploatowane

eksploatowane

eksploatowane

eksploatowane

eksploatowane

eksploatowane

Stratygrafia

czwartorzęd

czwartorzęd

brak danych

brak danych

czwartorzęd

czwartorzęd

czwartorzęd

Cel poboru wody

produkcja

spożycie, socjalnobytowy, produkcja,
sprzedaż wody

socjalno-bytowy

socjalno-bytowy,
pielęgnacja zieleni

spożycie, socjalnobytowy, produkcja

spożycie, socjalnobytowy, produkcja

spożycie, socjalnobytowy, produkcja

a) 24,7

a) 39,0

a) –

a) –

a) –

a) –

a) –

b) 4,0

b) 28,0

b) –

b) –

b) 310,0

b) 310,0

b) 310,0

c) –

c) 200,0

c) –

c) 0,9

c) –

c) –

c) –

2016

-

0,250

-

-

17,419

2017

-

0,270

-

-

17,310

Wielkość poboru wg
pozwolenia
3

a) średniodobowy (m /d)
3

b) max. godzinowy (m /h)

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o.

3

c) max. dobowy (m /d)

Liczba osób
zaopatrywanych
w wodę do
spożycia z ujęcia
(w tys. osób)
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Gorzelnia
Bodzanowice

Oras Olesno Sp.
z o.o.

PKP Energetyka
S.A. Zakład
Łódzki (tylko w
2016 r.)

P.P.H.U. Cegmax

2016

0,9

9,5

0,01

0,3

150,4

211,2

476,2

2017

0,9

20,0

-

0,4

122,4

218,8

547,0

Ilość pobranej wody (tys.
3
m /rok) – pobór wody wg
pozwolenia

9,0

169,3

-

-

-

-

-

Sposoby uzdatniania
wody/

brak

brak

brak

brak

tak – 1

tak – 1, 2, 4, 12

nie

nie

ph, PEW – 1,
siarczany – 1,
metale - 1

bakteriologia -3, 5,
mętność, barwa –
3, zapach, smak –
3, ph, PEW – 3,
jon amonowy – 3,
azotany, azotyny –
3, twardość,
chlorki – 3, metale
– 1, fluorki,
siarczany – 1,
WWA – 1,
pestycydy, cyjanki
–1

-

brak

Użytkownik

Ilość pobranej
3
wody (tys. m /rok)
– rzeczywista
wielkość poboru

2016

Badania wody
surowej – rodzaj,
częstotliwość
2017

Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.
z o.o.

odżelazianie, odmanganianie

tak – 2

tak – 2

tak – 1

bakteriologia – 1, mętność, barwa – 1, zapach, smak – 1, ph,
PEW – 1, metale, jon amonowy – 1

źródło: WIOŚ w Opolu
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Oczyszczalnie ścieków
Gmina Olesno jest obsługiwana przez jedną mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię
ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów. Przepustowość dobowa oczyszczalni
wynosi 2 400 m3/dobę. Sieć kanalizacyjna obsługuje 48,5% mieszkańców, w tym w mieście
83,6% ludności, a na obszarach wiejskich 9,1% mieszkańców. Na terenie gminy znajduje się
również jedna przemysłowa oczyszczalnia ścieków obsługiwana przez zakład Oras Olesno
Sp. z o.o.
Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Opolu, corocznie, przeprowadza ankietyzację,
której celem jest aktualizacja i rozszerzenie informacji na temat ilości i jakości powstałych
ścieków, ilości wytworzonych odpadów oraz gospodarki osadami ściekowymi na terenie
województwa opolskiego. W tabeli przedstawiono charakterystykę punktowych źródeł
zrzutów ścieków komunalnych i przemysłowych na terenie gminy Olesno8.
Tabela 18. Charakterystyka punktowych źródeł zrzutów ścieków komunalnych i
przemysłowych w 2016 i 2017 r.
Użytkownik

Oras Olesno Sp. z o.o.

Oleskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o.

Lokalizacja zrzutu ścieków

Olesno

Olesno

Bezpośredni odbiornik ścieków

Kanał RA-9

Stobrawa

Kilometr rzeki/strona

2+226/prawa

81+280/lewa

Rzeka wyższego rzędu

Stobrawa

Odra

Typ zrzutu

przemysłowy

komunalno-bytowy

Rodzaj oczyszczalni,
rozpoczęcie
eksploatacji/modernizacja

mechaniczno-biologicznochemiczna, 1998/-

mechaniczno-biologiczna
z podwyższonym usuwaniem
biogenów, 1994/2000

Teren obsługiwany za pomocą
sieci kanalizacyjnej

kanalizacja zakładowa

Olesno, Świercze

48, -

2 400, 8 040

2016

-

11 374

2017

-

11 423

2016

30,0

1 736,0

3

Przepustowość (m /d), RLM (wg
projektu)

Obciążenie RLM
rzeczywiste

Średniodobowa ilość

8

Charakterystyka punktowych zrzutów ścieków komunalnych i przemysłowych w województwie
opolskim w 2016 i 2017 roku. WIOŚ w Opolu 2017, 2018.
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Oras Olesno Sp. z o.o.

Oleskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o.

2017

32,0

1 796,0

2016

7,6 w tym 31% ścieków
komunalnych

633,7 w tym 9% ścieków
przemysłowych

2017

8,1 w tym 41% ścieków
komunalnych

655,6 w tym 9,4% ścieków
przemysłowych

BZT5 – 6, ChZTCr – 6,
Zawiesina – 6, Siarczany i
chlorki – 5 (2016) i 6 (2017),
Metale ciężkie - 6

BZT5 – 12, ChZT – 12,
Zawiesina – 12, Azot og. – 12,
Fosfor og. - 12

2016

BZT5 – 68, ChZT – 88,
Zawiesina og. – 71

BZT5 – 96, ChZT – 94,
Zawiesina og. – 95, Azot og. –
53, Fosfor og. – 83

2017

BZT5 – 65, ChZT – 78,
Zawiesina. – 84

BZT5 – 96, ChZT – 92,
Zawiesina – 91, Azot og. – 33,
Fosfor og. – 81

Użytkownik
3

ścieków w roku (m /d)

Roczna ilość
oczyszczonych
3
ścieków (tys. m /rok)

Rodzaj i liczba wykonanych
badań

Redukcja
zanieczyszczeń,
wskaźnik - % redukcji

źródło: WIOŚ w Opolu

wzrost redukcji zanieczyszczeń, spadek redukcji zanieczyszczeń, bez zmian w stosunku do roku
poprzedniego
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5.4. Gleby9
Gatunek gleby, który wynika z jej składu granulometrycznego, ma istotne znaczenie dla wielu
fizycznych i chemicznych właściwości gleb, w tym odczynu, naturalnej zawartości
zanieczyszczeń w glebie oraz pojemności sorpcyjnej gleb, wpływającej bezpośrednio na
procesy migracji zanieczyszczeń w środowisku.
Program "Monitoring chemizmu gleb ornych Polski" stanowi element Państwowego
Monitoringu Środowiska w zakresie jakości gleb i ziemi. Celem programu jest ocena stanu
zanieczyszczenia i zmian właściwości gleb w wymiarze czasowym i przestrzennym.
Realizowany jest od roku 1995. W 5-letnich odstępach czasowych pobierane są próbki
glebowe z 216 stałych punktów pomiarowo-kontrolnych, zlokalizowanych na gruntach ornych
charakterystycznych dla pokrywy glebowej kraju. Kolejna, piąta tura Monitoringu przypadła
na lata 2015-2017 i podobnie jak w poprzednich latach była realizowana przez Instytut
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Baza danych gromadzonych od 1995 r.
w ramach programu pozwala na określenia stanu jakości gleb, ocenę kierunków jej zmian
oraz identyfikację potencjalnych zagrożeń dla funkcji gleb użytkowanych rolniczo.
Na terenie gminy Olesno znajduje się punkt pomiarowy nr 321 zlokalizowany w miejscowości
Grodzisko. Kompleks rolniczej przydatności gleb punktu to żytni bardzo dobry (pszennożytni), typ gleb to gleby płowe, klasa bonitacyjna IIIb. Gatunek gleby wg normy BN-78/918011 to glina piaszczysta pylasta, a wg klasyfikacji Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
z 2008 r. (PTG 2008) to glina piaszczysta.
Tabela 19. Wyniki badań gleb w punkcie pomiarowym nr 321 w miejscowości Grodzisko
Wskaźnik

Jednostka

2005 r.

2010 r.

2015 r.

Uziarnienie
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mm

udział w %

49

43

43

BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mm

udział w %

28

30

34

BN-78/9180-11: < 0.02 mm

udział w %

23

27

23

PTG 2008: 2,0-0,05 mm

udział w %

n.o.

55

56

PTG 2008: 0,05-0,002 mm

udział w %

n.o.

42

42

PTG 2008: < 0.002 mm

udział w %

4

3

2

Odczyn i węglany
Odczyn "pH " w zawiesinie H2O

pH

6,1

6,3

5,9

Odczyn "pH " w zawiesinie KCl

pH

5,1

5,4

5,1

Węglany (CaCO3)

%

n.o.

n.o.

n.o.

Substancja organiczna gleby
Próchnica

%

1,66

1,59

1,55

Węgiel organiczny

%

0,96

0,92

0,9

Azot ogólny

%

0,081

0,082

0,11

9

Raport z III etapu realizacji zamówienia „Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 20152017”, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, Puławy 2017.
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Wskaźnik
Stosunek C/N

Jednostka

2005 r.

2010 r.

2015 r.

-

11,8

11,2

8,2

Właściwości sorpcyjne gleby
Kwasowość hydrolityczna (Hh)

cmol(+)*kg

-1

3,6

2,78

3,15

Kwasowość wymienna (HW)

cmol(+)*kg

-1

0,58

0,28

0,39

cmol(+)*kg

-1

0,28

0,07

0,16

cmol(+)*kg

-1

2,68

2,51

2,07

cmol(+)*kg

-1

0,25

1,01

0,38

cmol(+)*kg

-1

0,01

0,15

0,07

cmol(+)*kg

-1

0,33

0,76

0,46

Suma kationów wymiennych (S)

cmol(+)*kg

-1

3,27

4,43

2,98

Pojemność sorpcyjna gleby (T)

cmol(+)*kg

-1

6,87

7,21

6,13

47,6

61,44

48,57

8,5

14,1

8,8

13,3

26,0

23,5

8,5

11,1

4,7

Glin wymienny „Al.”
Wapń wymienny (Ca2+)
Magnez wymienny (Mg2+)
Sód wymienny (Na+)
Potas wymienny (K+)

Wysycenie kompleksu sorpcyjnego
kationami zasadowymi (V)

%

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślin
-1

Fosfor przyswajalny

mg P2O5* 100g

Potas przyswajalny

mg K2O*100g

Magnez przyswajalny

mg Mg*100g

-1

-1
-1

Siarka przyswajalna

mg S-SO4*100g

Azot amonowy

NNH4 mg*kg

Azot azotanowy

1,8

1,8

0,73

-1

n.o.

n.o.

15,99

-1

n.o.

n.o.

7,29

NNO3 mg*kg

Całkowita zawartość makroelementów
Fosfor

%

0,05

0,056

0,05

Wapń

%

0,06

0,09

0,07

Magnez

%

0,07

0,07

0,06

Potas

%

0,06

0,06

0,04

Sód

%

0,005

0,002

0,003

Siarka

%

0,02

0,015

0,016

Glin

%

0,56

0,37

0,33

Żelazo

%

0,57

0,61

0,59

Całkowita zawartość pierwiastków śladowych
Mangan

mg*kg-1

945

1054

886

Kadm

mg*kg-1

0,38

0,34

0,28

Miedź

mg*kg-1

4,3

5,4

5,0

Chrom

mg*kg-1

8,6

6,8

7,3

Nikiel

mg*kg-1

6,0

6,0

6,1

Ołów

mg*kg-1

17,6

19,0

39,3

Cynk

mg*kg-1

38,2

55,0

40,0

Kobalt

mg*kg-1

2,96

3,38

3,58
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Wskaźnik

Jednostka

2005 r.

2010 r.

2015 r.

Wanad

mg*kg-1

15,0

12,5

13,9

Lit

mg*kg-1

5,1

2,7

2,8

Beryl

mg*kg-1

0,13

0,21

0,2

Bar

mg*kg-1

45,9

57,1

46,6

Stront

mg*kg-1

4,4

4,2

3,6

Lantan

mg*kg-1

7,6

7,6

7,1

Rtęć

mg*kg-1

n.o.

n.o.

0,05

Arsen

mg*kg-1

n.o.

n.o.

3,43

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
-1

304,0

474,7

442,7

-1

n.o.

n.o.

5,8

-1

n.o.

n.o.

33,5

-1

n.o.

n.o.

6,4

-1

n.o.

n.o.

69,8

-1

n.o.

n.o.

39,8

-1

n.o.

n.o.

35,2

-1

n.o.

n.o.

38,9

-1

n.o.

n.o.

9,1

-1

n.o.

n.o.

30,2

-1

n.o.

n.o.

4,3

-1

n.o.

n.o.

60,0

-1

n.o.

n.o.

59,7

-1

n.o.

n.o.

20,9

-1

n.o.

n.o.

8,7

-1

n.o.

n.o.

35,4

Suma 13 WWA

µg*kg

WWA - naftalen

µg*kg

WWA - fenantren

µg*kg

WWA - antracen

µg*kg

WWA - fluoranten
WWA - chryzen
WWA - benzo(a)antracen

µg*kg
µg*kg
µg*kg

WWA - benzo(a)piren

µg*kg

WWA - benzo(a)fluoranten

µg*kg

WWA - benzo(ghi)perylen

µg*kg

WWA - fluoren

µg*kg

WWA - piren
WWA - benzo(b)fluoranten
WWA - benzo(k)fluoranten
WWA - dibenzo(a,h)antracen
WWA - indeno(1,2,3-cd)piren

µg*kg
µg*kg
µg*kg
µg*kg
µg*kg

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków nie chlorowych w glebach
P. chloroograniczne –
DDT/DDE/DDD

mg*kg-1

n.o.

n.o.

0,077

P. chloroograniczne – aldrin

mg*kg-1

n.o.

n.o.

<0,001

P. chloroograniczne – dieldrin

mg*kg-1

n.o.

n.o.

<0,001

P. chloroograniczne - endrin

mg*kg-1

n.o.

n.o.

<0,001

P. chloroograniczne – alfa-HCH

mg*kg-1

n.o.

n.o.

<0,001

P. chloroograniczne – beta-HCH

mg*kg-1

n.o.

n.o.

<0,001

P. chloroograniczne- gamma-HCH

mg*kg-1

n.o.

n.o.

<0,001

P. – związki nie chlorowe – carbaryl

mg*kg-1

n.o.

n.o.

<0,001

P. – związki nie chlorowe –
carbofuran

mg*kg-1

n.o.

n.o.

<0,001

P. – związki nie chlorowe – maneb

mg*kg-1

n.o.

n.o.

n.o.
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Wskaźnik
P. – związki nie chlorowe - atrazin

Jednostka

2005 r.

2010 r.

2015 r.

mg*kg-1

n.o

n.o.

<0,001

464

432

329

9,3

16,47

6,78

24,6

43,49

17,9

Pozostałe właściwości
-1

Radioaktywność

Bq*kg

Przewodnictwo elektryczne właściwe

mS*m

-1
-1

Zasolenie

mg KCl*100g

źródło: IUNiG-PIB

Można stwierdzić, że w przypadku większości cech opisujących właściwości i jakość gleby
nie doszło do istotnych zmian na przestrzeni ostatnich lat. Wartości mierzonych elementów
mieściły się w dopuszczalnych zakresach. Stwierdzono jedynie podwyższona zawartość
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

5.5. Hałas
Hałas jest zanieczyszczeniem środowiska, charakteryzującym się dużą ilością
i różnorodnością źródeł oraz powszechnością występowania. Hałas jest uznawany za
czynnik, który w największym stopniu wpływa na jakość warunków zamieszkania
i wypoczynku ludzi. Nadmierny hałas może wywoływać niekorzystne zmiany w organizmie
człowieka. Powoduje on między innymi zaburzenia snu i wypoczynku, wpływa niekorzystnie
na układ nerwowy, utrudnia pracę i naukę, zwiększa podatność na choroby psychiczne.
Występujący w środowisku naturalnym hałas spowodowany działalnością człowieka można
podzielić na komunikacyjny i przemysłowy (instalacyjny). Czynnikami wpływającymi na
poziom hałasu komunikacyjnego są natężenie i płynność ruchu, procentowy udział pojazdów
ciężarowych w strumieniu pojazdów, prędkość strumienia pojazdów, położenie drogi oraz
rodzaj nawierzchni, ukształtowanie terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna,
charakter obudowy trasy i rodzaj sąsiadującej z trasą zabudowy. Źródłami hałasu
przemysłowego są dźwięki emitowane przez różnego rodzaju maszyny i urządzenia, a także
wyposażenie zakładów przemysłowych, rzemieślniczych i usługowych oraz procesy
technologiczne w nich zachodzące.
Pomiary hałasu drogowego WIOŚ10
W 2016 roku WIOŚ w Opolu, zgodnie z Programem Monitoringu Środowiska Województwa
Opolskiego na lata 2016-2020, przeprowadził badania hałasu drogowego w mieście Olesno.
Pomiary hałasu drogowego zostały przeprowadzone w 9 punktach pomiarowych. W 6
lokalizacjach prowadzono krótkookresowe pomiary poziomu dźwięku, a w pozostałych 3
punktach wykonano badania długookresowe.
Tabela 20. Analizowane przez WIOŚ odcinki dróg na terenie miasta Olesno
Ulica

Droga

Długość odcinka

ul. Opolska

droga wojewódzka nr 494

840 m

ul. Dobrodzieńska

droga wojewódzka nr 901

1 276 m

10

Ocena stanu akustycznego środowiska na podstawie wyników pomiarów monitoringowych hałasu
za rok 2016 w województwie opolskim, WIOŚ w Opolu 2017. Lokalna mapa akustyczna dla miasta
Olesno, WIOŚ w Opolu 2017.
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Ulica

Droga

Długość odcinka

ul. Kluczborska

droga krajowa nr 11

1 220 m

ul. Konopnickiej

droga wojewódzka nr 494

260 m

ul. Kościuszki

droga wojewódzka nr 494

259 m

ul. Gorzowska

droga wojewódzka nr 487

862 m

ul. Małe Przedmieście

droga wojewódzka nr 487

336 m

ul. Lubliniecka

droga krajowa nr 11

907 m

ul. Krasickiego

droga powiatowa

652 m

źródło: WIOŚ w Opolu
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źródło: WIOŚ w Opolu

Rysunek 9. Analizowane odcinki dróg na terenie miasta Olesno
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Do określenia hałasu zastosowano następujące wskaźniki:








LDWN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB),
wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej
jako przedział czasu od godz. 6:00 do godz. 18:00), pory wieczoru (rozumianej jako
przedział czasu od godz. 18:00 do godz. 22:00) oraz pory nocy (rozumianej jako
przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00),
LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB),
wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (przedział czasu od godz. 22:00 do
godz. 6:00),

LAeqD - krótkookresowy równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia
(rozumianej jako przedział czasu od godz. 6:00 do godz. 22:00), w odniesieniu
do jednej doby,
LAeqN - krótkookresowy równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy
(rozumianej jako przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00), w odniesieniu
do jednej doby.

Pomiary hałasu drogowego długookresowego
Punkty zostały zlokalizowane w odległości 10 m od krawędzi jezdni, na wysokości 4 m nad
poziomem terenu. Pomiary były prowadzone przez 3 doby w porze wiosennej, 2 doby
w porze letniej oraz 3 doby w porze jesienno-zimowej, z podziałem na porę dnia, wieczoru
i nocy. W każdej sesji pomiarowej wykonano jeden całodobowy pomiar podczas weekendu.
Pomiary hałasu drogowego krótkookresowego
Pomiary były wykonywane całodobowo, w sposób ciągły, z podziałem na porę dnia (6:00 22:00) i porę nocy (22:00 - 6:00). Punkty pomiarowe zostały usytuowane w odległości 10 m
od drogi, na wysokości 4 m nad poziomem terenu. Na podstawie wykonanych badań
określono równoważny poziom dźwięku dla pory dnia oraz pory nocy.
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Tabela 21. Wyniki pomiarów długookresowych średnich poziomów dźwięku dla badanych dróg na terenie miasta Olesno

Punkt
pomiarowy

Natężenie ruchu
ogółem
[poj./godz.]

Przeznaczenie
terenu

Długookresowy średni poziom
dźwięku [dB]

Dopuszczalny
poziom dźwięku
[dB]

dzień/wieczór/noc

LDWN

LN

dzień / noc

Wartość
przekroczenia w
porze dnia [dB]

Wartość
przekroczenia w
porze nocy [dB]

ul. Małe
Przedmieście

Zabudowa
mieszkaniowousługowa

316 / 236 / 50

63,3

53,4

68 / 59

-

-

ul. Krasickiego

Zabudowa
mieszkaniowa
wielorodzinna

147 / 103 / 14

61,5

51,8

68 / 59

-

-

ul. Lubliniecka

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna

360 / 285 / 108

70,9

64,2

64 / 59

6,9

5,2

źródło: WIOŚ w Opolu
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Tabela 22. Wyniki pomiarów równoważnych poziomów dźwięku w porze dziennej i nocnej dla badanych dróg na terenie miasta Olesno

Punkt
pomiarowy

Przeznaczenie
terenu

Natężenie ruchu
ogółem
[poj./godz.]

Równoważny poziom dźwięku [dB]

Dopuszczalny
poziom dźwięku
[dB]

Wartość
przekroczenia w
porze dnia [dB]

Wartość
przekroczenia w
porze nocy [dB]

dzień / noc

dla pory dnia
LAeqD

dla pory nocy
LAeqN

dzień / noc

ul. Opolska

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna

303 / 41

65,4

59,2

61 / 56

4,4

3,2

ul.
Dobrodzieńska

Zabudowa
mieszkaniowousługowa

293 / 36

59,5

54,4

65 / 56

-

-

ul. Kluczborska

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna

517 / 130

70,8

69,6

61 / 56

9,8

13,6

ul. Konopnickiej

Zabudowa
mieszkaniowousługowa

326 / 40

64,4

57,3

65 / 56

-

1,3

ul. Kościuszki

Zabudowa
mieszkaniowousługowa

454 / 36

65,4

57,7

65 / 56

0,4

1,7

ul. Gorzowska

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna

344 / 49

62,5

56,5

61 / 56

1,5

0,5

źródło: WIOŚ w Opolu
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Tabela 23. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w przedziale wartości
przedziału LDWN
Liczba mieszkańców miasta
Olesno
9 484

Zakres poziomu hałasu
55-59 dB

60-64 dB

65-69 dB

70-74 dB

>75 dB

957

818

341

75

0

źródło: WIOŚ w Opolu

Tabela 24. Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas drogowy w przedziale wartości
przedziału LN
Liczba mieszkańców miasta
Olesno
9 484

Zakres poziomu hałasu
50-54 dB

55-59 dB

60-64 dB

65-69 dB

>70 dB

919

331

264

2

0

źródło: WIOŚ w Opolu

W sąsiedztwie analizowanych odcinków dróg na terenie miasta Olesno, szacunkowa liczba
mieszkańców eksponowanych na długookresowy hałas drogowy, oceniany wskaźnikiem
LDWN, o wartości wyższej niż 55 dB, wyniosła 2 191 mieszkańców. Z kolei w porze nocy, na
hałas określany wskaźnikiem LN, którego wartość przekracza 50 dB, eksponowanych jest
1 516 mieszkańców. Najwyższe przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku zarówno
dla wskaźnika LDWN jak i LN wystąpiły na obszarach znajdujących się w sąsiedztwie drogi
krajowej nr 11 przy badanych odcinkach ulicy Kluczborskiej i Lublinieckiej.
Na podstawie uzyskanych wyników opracowano „Lokalną mapę akustyczną dla miasta
Olesno”. Mapa imisyjna hałasu drogowego jest podstawowym rodzajem mapy akustycznej,
która prezentuje stan akustyczny środowiska, kształtowany przez hałas pochodzący od dróg.
Taka mapa jest przedstawiona w postaci obszarów oznaczonych kolorami.
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źródło: WIOŚ w Opolu

Rysunek 10. Mapa imisyjna, wskaźnik LDWN
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źródło: WIOŚ w Opolu

Rysunek 11. Mapa imisyjna, wskaźnik LN

Mapa terenów zagrożonych hałasem przedstawia rozkład przekroczeń dopuszczalnych
poziomów dźwięku na terenach akustycznie chronionych. Mapy zostały opracowane poprzez
odjęcie od imisyjnych map hałasu warstw zagospodarowania terenów o określonych
wartościach dopuszczalnych hałasu. Wynikiem tego było uzyskanie obszarów, na których
wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku dla wskaźników LDWN i LN.
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źródło: WIOŚ w Opolu

Rysunek 12. Mapa terenów zagrożonych hałasem, przekroczenie wartości dopuszczalnych
wskaźnika LDWN
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źródło: WIOŚ w Opolu

Rysunek 13. Mapa terenów zagrożonych hałasem, przekroczenie wartości dopuszczalnych
wskaźnika LN
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Monitoring hałasu drogowego GDDKiA11
Pomiary hałasu komunikacyjnego prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
opracowując mapy akustyczne dla dróg krajowych o natężeniu ruchu powyżej 3 mln
pojazdów rocznie. Ostatnie opublikowane opracowanie sporządzono w 2017 r. na mocy
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519
ze zm.) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. Obszar objęty analizą akustyczną
obejmował bufor 2 x 800 m położony po obu stronach dróg. Jedyne odcinki poddane analizie
w powiecie oleskim przebiegały przez gminę Olesno.
Tabela 25. Zestawienie odcinków dróg położonych w granicach gminy Olesno objętych analizą
hałasu komunikacyjnego
ID
odcinka

Nr drogi

Nazwa odcinka

Km
początku

Km końca

Długość
odcinka
[km]

Powierzchnia
obszaru
2
analizy [km ]

41104

11

Olesno/Przejście/

509,188

509,323

0,135

0,22

41104

11

Olesno/Przejście/

509,323

510,001

0,678

1,08

źródło: GDDKiA

Tabela 26. Poziomy dźwięku w środowisku określone poprzez wskaźnik L DWN
Zakres poziomu hałasu
Kryterium
55-60 dB

60-65 dB

65-70 dB

70-75 dB

>75 dB

Powierzchnia obszarów
eksponowanych na hałas w danym
2
zakresie [km ]

0,641

0,304

0,183

0,148

0,030

Liczba lokali mieszkalnych
eksponowanych na hałas w danym
zakresie [tys.]

0,765

0,184

0,465

0,320

0,000

Liczba mieszkańców eksponowanych
na hałas w danym zakresie [tys.]

2,300

0,500

1,300

0,900

0,000

źródło: GDDKiA

11

Sporządzenie map akustycznych dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie,
na terenie województwa opolskiego, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy,
Warszawa 2018.
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Tabela 27. Poziomy dźwięku w środowisku określone poprzez wskaźnik L N
Zakres poziomu hałasu
Kryterium
55-60 dB

60-65 dB

65-70 dB

70-75 dB

>75 dB

Powierzchnia obszarów
eksponowanych na hałas w danym
2
zakresie [km ]

0,514

0,237

0,165

0,086

0,000

Liczba lokali mieszkalnych
eksponowanych na hałas w danym
zakresie [tys.]

0,544

0,381

0,454

0,003

0,000

Liczba mieszkańców eksponowanych
na hałas w danym zakresie [tys.]

1,600

1,100

1,300

0,000

0,000

źródło: GDDKiA

Tabela 28. Przekroczenie wartości dopuszczalnych, wskaźnik L DWN
do 5 dB
Kryterium

>5-10 dB

>10-15
dB

>15-20
dB

>20 dB

Stan warunków akustycznych środowiska
niedobry

bardzo
zły

zły

Powierzchnia obszarów
zagrożonych w danym zakresie
2
[km ]

0,000

0,001

0,000

0,000

0

Liczba lokali mieszkalnych w danym
zakresie [tys.]

0,374

0,067

0,000

0,000

0

Liczba narażonych mieszkańców
w danym zakresie [tys.]

1,100

0,200

0,000

0,000

0

Liczba budynków szkolnych
i przedszkolnych w danym zakresie

0

2

0

0

0

Liczba budynków służby zdrowia,
opieki społecznej i socjalnej w
danym zakresie

0

0

0

0

0

Inne obiekty budowlane istotne
z punktu widzenia ochrony przed
hałasem

0

0

0

0

0

źródło: GDDKiA
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Tabela 29. Przekroczenie wartości dopuszczalnych, wskaźnik LN
do 5 dB
Kryterium

>5-10 dB

>10-15
dB

>15-20
dB

>20 dB

Stan warunków akustycznych środowiska
niedobry

bardzo
zły

zły

Powierzchnia obszarów
zagrożonych w danym zakresie
2
[km ]

0,000

0,001

0,000

0,000

0

Liczba lokali mieszkalnych w danym
zakresie [tys.]

0,421

0,036

0,000

0,000

0

Liczba narażonych mieszkańców
w danym zakresie [tys.]

1,200

0,100

0,000

0,000

0

Liczba budynków szkolnych
i przedszkolnych w danym zakresie

9

0

0

0

0

Liczba budynków służby zdrowia,
opieki społecznej i socjalnej w
danym zakresie

0

0

0

0

0

Inne obiekty budowlane istotne
z punktu widzenia ochrony przed
hałasem

0

0

0

0

0

źródło: GDDKiA

Hałas kolejowy12
W 2016 roku WIOŚ w Opolu, zgodnie z Programem Monitoringu Środowiska Województwa
Opolskiego na lata 2016-2020, przeprowadził badania hałasu kolejowego w mieście Olesno.
Pomiary zostały przeprowadzone w dwóch punktach pomiarowych zlokalizowanych na
terenie miasta Olesno, przy linii kolejowej nr 143 na odcinku Sowczyce – Olesno Śląskie –
Stare Olesno, w odległości 20 m od źródła.
Tabela 30. Analizowane przez WIOŚ odcinki kolejowe na terenie miasta Olesno
Ulica

Nr linii

Rodzaj linii

Długość odcinka

ul. Arnsberska

143 Sowczyce –
Olesno Śląskie

Miejska, dwutorowa,
dwukierunkowa, dobry
stan techniczny

6 500 m

ul. Sienkiewicza

143 Olesno Śląskie
– Stare Olesno

Miejska, dwutorowa,
dwukierunkowa, dobry
stan techniczny

4 900 m

źródło: WIOŚ w Opolu
12

Ocena stanu akustycznego środowiska na podstawie wyników pomiarów monitoringowych hałasu
za rok 2016 w województwie opolskim, WIOŚ w Opolu 2017.
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Pomiary były prowadzone całą dobę z podziałem na porę dnia (6:00-22:00) i porę nocy
(22:00-6:00). Wartość równoważnego poziomu
dźwięku została
wyznaczona
z wykorzystaniem procedury pomiarów poziomu ekspozycyjnego dźwięku w odniesieniu do
pojedynczych zdarzeń akustycznych, której celem było określenie poziomów hałasu
wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją linii kolejowej. Podczas
wykonywania badań przyjęto 3 klasy pojedynczych zdarzeń akustycznych, polegających na
przejazdach: pociągów pasażerskich dalekobieżnych, pociągów towarowych oraz pociągów
specjalnych.
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Tabela 31. Wyniki pomiarów równoważnych poziomów dźwięku w porze dziennej i nocnej dla badanej linii kolejowej na terenie miasta Olesno

Punkt
pomiarowy

Przeznaczenie
terenu

Przejazdy
pociągów
ogółem [liczba
przejazdów]

Równoważny poziom dźwięku [dB]

Dopuszczalny
poziom dźwięku
[dB]

dzień / noc

dla pory dnia
LAeqD

dla pory nocy
LAeqN

dzień / noc

Wartość
przekroczenia w
porze dnia [dB]

Wartość
przekroczenia w
porze nocy [dB]

ul. Arnsberska

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna

42 / 19

64,2

65,3

61 / 56

3,2

9,3

ul. Sienkiewicza

Zabudowa
mieszkaniowousługowa

34 / 16

59,0

59,3

65 / 56

-

3,3

źródło: WIOŚ w Opolu
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5.6. Pola elektromagnetyczne
Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące (PEM) występuje w postaci naturalnej
(źródłami są Ziemia, Słońce, zjawiska atmosferyczne) oraz sztucznej (związane
z powszechnym wykorzystywaniem energii elektrycznej oraz nowych technik radiowych).
Pola elektromagnetyczne występują w otoczeniu wszystkich urządzeń elektrycznych.
Podstawowymi źródłami pól elektromagnetycznych są:






stacje bazowe telefonii komórkowej,
stacje radiowe i telewizyjne,
stacje radiolokacyjne,
linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia,
urządzenia powszechnego użytku, m.in. kuchenki mikrofalowe, aparaty komórkowe.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu prowadzi w ramach jednego
z podsystemów Państwowego Monitoringu Środowiska pomiary poziomów promieniowania
elektromagnetycznego w środowisku w 135 punktach w trzyletnich cyklach pomiarowych, po
45 punktów dla każdego roku13. W każdym z tych 45 punktów pomiary wykonuje się raz
w roku kalendarzowym. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 12 listopada 2007 r. (Dz. U. nr 221 poz. 1645) pomiarami objęto tereny miast powyżej
50 tys. mieszkańców, pozostałe miasta i tereny wiejskie, ustalając na każdym
z wymienionych obszarów badawczych po 15 punktów pomiarowych, zlokalizowanych
w miejscach dostępnych dla ludności.
Na terenie miasta Olesno znajdują 4 punkty pomiarowe: przy ul. Eichendorffa, ul.
Słowackiego (2 punkty) i ul. Kilińskiego. W 2016 r. wykonano pomiary przy ul. Kilińskiego.
Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości natężeń wyniosła 0,2 V/m. W 2017 r.
przeprowadzono pomiary przy ul. Słowackiego. Średnie natężenie pola wyniosło poniżej 0,2
V/m. Zmierzone poziomy były dużo niższe od poziomów dopuszczalnych promieniowania
elektromagnetycznego wynoszących 7 V/m. W 2018 r. wykonano pomiary przy ul.
Eichendorffa i przy drugim punkcie przy ul. Słowackiego. Wyniki zostaną opublikowane
w połowie 2019 r.

5.7. Gospodarka odpadami
Infrastruktura zagospodarowania odpadów14
Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpady komunalne mogą być zagospodarowane
jedynie w regionalnych instalacjach do przetwarzania odpadów (RIPOK) lub instalacjach do
zastępczej obsługi regionów. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na
lata 2016-2022 wyznaczył 4 regiony gospodarki odpadami. Gmina Olesno wchodzi w skład
regionu północnego obejmującego 16 gmin. Na terenie regionu istnieją cztery regionalne
instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych: jedna instalacja mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, jedna kompostownia odpadów
13

Ocena wyników pomiarów monitoringowych pól elektromagnetycznych za rok 2016 i 2017
w województwie opolskim, WIOŚ w Opolu 2017, 2018.
14
Plan Gospodarki Odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat
2023-2028, Opole 2016.
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zielonych i innych bioodpadów (obie w Gotartowie) oraz dwa składowisko odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne (w Gotartowie i Ziemiełowicach). Odpady z terenu gminy
Olesno były oddawane do RIPOK w Gotartowie, 46-200 Kluczbork, zarządzanej przez EkoRegion Sp. z o.o.
Ilość odpadów komunalnych15
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy prowadziła
firma Remondis Opole Sp. z o.o. Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole. Podwykonawcą Remondisu
w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Spółdzielni
Mieszkaniowej w Oleśnie przy ulicy Łysika 1 jest firma Eko-Region Sp. z o.o, ul. Bawełniana
18, 97-400 Bełchatów.
Liczba osób objętych systemem gospodarki odpadami w 2016 r. wynosiła 13 182, natomiast
budynków mieszkalnych 3 453. W 2017 r. systemem objętych zostało 13 063 osób, z czego
6 994 zamieszkiwało w mieście, a 6 069 na terenach wiejskich. W 2018 r. system obejmował
13 087 osób, w tym 6 999 zamieszkałych w mieście oraz 6 088 na obszarach wiejskich.
Ilość odpadów wytworzonych i odebranych z terenu gminy Olesno przedstawiono w tabeli,
zestawiając rok 2015 (rok bazowy) z latami 2016-2018.
Tabela 32. Ilość odpadów komunalnych odebranych przez firmę wywozową na terenie gminy
Olesno za lata 2015-2018
Kod odebranych
odpadów
komunalnych

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych

Masa odebranych odpadów komunalnych (Mg)
2015

2016

2017

2018

15 01 01

Opakowania z papieru i
tektury

27,200

51,039

74,070

77,192

15 01 02

Opakowania z tworzyw
sztucznych

20,300

40,431

74,293

2,260

15 01 04

Opakowania z metali

-

0,400

31,492

-

15 01 05

Opakowania
wielomateriałowe

-

1,700

7,988

-

15 01 06

Zmieszane odpady
opakowaniowe

394,100

401,888

293,772

414,309

15 01 07

Opakowania ze szkła

315,300

344,844

311,492

308,070

16 01 03

Zużyte opony

1,700

9,100

3,450

-

16 05 09

Zużyte chemikalia

0,100

-

-

-

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz
betonowy z rozbiórek i
remontów

-

57,340

33,020

-

15

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Olesno za 2016 i 2017 r.,
Olesno 2016, 2017.
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Kod odebranych
odpadów
komunalnych

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych

Masa odebranych odpadów komunalnych (Mg)
2015

2016

2017

2018

-

166,460

204,380

-

17 01 02

Gruz ceglany

17 01 07

Zmieszane odpady z
betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia inne niż
wymienione w 17 01 06

153,300

38,160

23,180

44,760

17 03 80

Odpadowa papa

11,200

-

-

-

17 04 05

Żelazo i stal

-

0,100

-

-

17 09 04

Zmieszane odpady z
budowy, remontów i
demontażu inne niż
wymienione w 17 09 01,
17 09 02, 17 09 03

89,100

80,330

117,980

15,260

20 01 13

Rozpuszczalniki

-

0,450

-

-

20 01 21

Lampy fluorescencyjne i
inne odpady zawierające
rtęć

0,050

0,120

0,015

-

20 01 23

Urządzenia zawierające
freony

-

-

0,200

-

20 01 27

Farby, tusze, farby
drukarskie, kleje, lepiszcze
i żywice zawierające
substancje niebezpieczne

-

0,770

2,330

-

20 01 32

Leki inne niż wymienione
w 20 01 31

-

0,435

0,279

-

20 01 33

Baterie i akumulatory
łącznie z bateriami i
akumulatorami
wymienionymi w 16 06 01,
16 06 02 lub 16 06 03 oraz
nie sortowane baterie i
akumulatory zawierające
te baterie

-

0,080

0,050

-

20 01 34

Baterie i akumulatory inne
niż wymienione w 20 01
33

-

-

0,080

-

20 01 35

Zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20
01 21 i 20 01 23

-

2,580

3,800

0,100
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Kod odebranych
odpadów
komunalnych

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych

Masa odebranych odpadów komunalnych (Mg)
2015

2016

2017

2018

8,900

2,540

5,550

-

zawierające
niebezpieczne składniki

20 01 36

Zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne
inne niż wymienione w 20
01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 02 01

Odpady ulegające
biodegradacji

456,800

584,260

637,260

575,440

20 03 01

Zmieszane odpady
komunalne

3 468,200

3 505,867

3 805,340

3 927,440

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

158,200

242,200

275,480

232,260

20 03 99

Odpady komunalne nie
wymienione

-

-

0,960

-

5 104,350

5 531,094

5 732,281

5 597,091

Razem

źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Olesno za 2017 i 2018 r.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest przy
składowisku odpadów w miejscowości Świercz. Przeterminowane lekarstwa można oddawać
do wybranych aptek, natomiast zużyte baterie i akumulatory, do punktów, które dysponują
odpowiednimi pojemnikami (placówki oświatowe oraz budynki użyteczności publicznej oraz
sklepy).
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6. Podsumowanie
Zadania wyznaczone w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno zostały
w zdecydowanej większości zrealizowane z godnie z zamierzeniami inwestycyjnymi.
W ramach realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno w latach 2016-2018
podjęto się realizacji 37 zadań wynikających z zapisów ww. Programu. Realizacja Programu
kształtuje się na poziomie 94,87%, co jest bardzo dobrym wynikiem.
Gmina pozyskiwała środki finansowe ze źródeł zewnętrznych, takich jak dotacje ze
Starostwa Powiatowego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa
Infrastruktury, Funduszu ochrony gruntów rolnych oraz funduszy europejskich – Regionalny
Program Operacyjny Województwa Opolskiego.
Władze Gminy Olesno przeznaczają znaczne nakłady finansowe na rozwój infrastruktury
drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej, budowę i modernizację
oświetlenia drogowego czy też termomodernizację budynków użyteczności publicznej oraz
wspieranie finansowe mieszkańców w zakresie wymiany systemów grzewczych. Gmina
wybiera te inwestycje, które z punktu widzenia potrzeb omawianej jednostki samorządu
terytorialnego są najważniejsze i najpilniejsze, w stosunku do jakości środowiska, zdrowia
i bezpieczeństwa mieszkańców. Oprócz zadań inwestycyjnych, które angażowały największe
nakłady finansowe, jednostka rozdysponowywała również środki na utrzymywanie terenów
zieleni, gospodarkę odpadami komunalnymi oraz edukację ekologiczną. Jednostki
odpowiedzialne za współrealizację Programu Ochrony Środowiska również zrealizowały
szereg zaplanowanych w harmonogramie zadań, zwłaszcza dotyczących budowy
i modernizacji dróg, konserwacji cieków wodnych oraz działań kontrolnych.
Ostatecznie realizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno za lata 2016-2018
ocenia się pozytywnie. Ocenę potwierdza przeprowadzona analiza wskaźnikowa realizacji
Programu na terenie gminy. Wskazuje ona, że zwiększyła się długość podstawowych sieci
infrastrukturalnych, takich jak sieć wodociągowa, kanalizacyjna, a co za tym idzie, zwiększa
się odsetek mieszkańców mających dostęp i korzystających z infrastruktury mającej
zapewnić poprawę jakości środowiska na terenie omawianej gminy. Zwiększyła się również
ilość odebranych odpadów komunalnych, nieznacznej poprawie uległa jakość powietrza co
świadczy o skutecznej realizacji regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz Programu
Ograniczania Niskiej Emisji.
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