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1. STAN FORMALNO-PRAWNY I CEL SPORZĄDZENIA 
PROGNOZY 
Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektów dokumentów 
strategicznych - programów, planów i polityk wynika z art. 46 oraz art. 51 Ustawy 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 
– tekst jednolity). Przepisy tej ustawy zobowiązują organ opracowujący projekt Programu 
Ochrony Środowiska (POŚ) dla Gminy Łubniany na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 
2024 do sporządzenia dokumentacji prognozy oddziaływania na środowisko oraz 
przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem 
społecznym.  
Niniejsza Prognoza w myśl wyżej przywołanego art. 46 stanowi element strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. 
Prognoza wskazuje na możliwe negatywne skutki realizacji Programu Ochrony Środowiska 
i przedstawia zalecenia dotyczące przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom oraz 
przedstawia sposoby ich minimalizacji.  

2. ZAKRES MERYTORYCZNY PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA 
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
Zakres Prognozy uzgodniony na podstawie art. 53 Ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu pismo 
znak: WOOŚ.411.2.31.2017.MO z dnia 23 czerwca 2017 r. jest zgodny z wymogami 
określonymi w art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ust. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy i powinien: 
1) zawierać: 
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 
powiązaniach z innymi dokumentami, 
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 
2) określać, analizować i oceniać: 
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 
projektowanego dokumentu, 
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 r., poz. 2134 - tekst jednolity ze 
zm.). 
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te 
cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe 
oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 
integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: 
– różnorodność biologiczną, 
– ludzi, 
– zwierzęta, 
– rośliny, 
– wodę, 
– powietrze, 
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– powierzchnię ziemi, 
– krajobraz, 
– klimat, 
– zasoby naturalne, 
– zabytki, 
– dobra materialne 
– z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami 
na te elementy; 
3) przedstawiać: 
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 
integralność tego obszaru, 
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony 
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań 
zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod 
dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań 
alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki 
lub luk we współczesnej wiedzy. 
Celem wykonania Prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań na środowisko 
będących wynikiem realizacji Programu Ochrony Środowiska oraz ocena jego natężenia, 
a także określenie czy w należyty sposób został uwzględniony w dokumencie interes 
środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

3. ZASTOSOWANE METODY I WYKORZYSTANE MATERIAŁY 
Przy opracowywaniu niniejszej Prognozy oparto się na ustawie z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 
353 – tekst jednolity). Określa ona sposób postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko skutków realizacji programu. Proces opiniowania w ramach strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko oraz określenie zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy 
prowadzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. 
Podczas opracowywania Prognozy kierowano się również Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (Dz. U. 2016 r., poz. 2134 - tekst jednolity ze zm.). Ustawa ta uszczegóławia 
przepisy odnośnie obszarów podlegających ochronie.  
Aby w pełni ocenić czy Program Ochrony Środowiska zawiera elementy zapewniające ochronę 
środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju przy opracowywaniu Prognozy, obok 
aktów prawnych, wykorzystano szereg dokumentów strategicznych, szczebla regionalnego 
i krajowego, odnoszących się bezpośrednio jak i pośrednio do ochrony środowiska, przyrody 
oraz zdrowia i życia ludzi.  

Przy opracowywaniu Prognozy zastosowano metodę macierzy interakcji. Przyjęta tu macierz 
jest wykresem siatki, w której w wierszach wpisano uruchamiane przez realizację Programu 
Ochrony Środowiska zamierzenia (cele strategiczne), a w kolumnach wpisano wskaźniki 
charakteryzujące i opisujące środowisko. Występowanie wzajemnego oddziaływania pomiędzy 
składnikami przeciwstawnych osi zaznaczono symbolem: 
 (+) – realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia, 
 (-) – realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia, 
 (+/-) – realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne jak i negatywne 

oddziaływania i skutki w zakresie różnych aspektów analizowanego zagadnienia, 
 (0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie 
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 (N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków, 
są one zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do 
przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań. 

4. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH 
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I POWIĄZANIU 
Z INNYMI DOKUMENTAMI 
W Prognozie oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska 
uwzględniono cele główne oraz cele pośrednie dotyczące poszczególnych komponentów 
środowiska. Do każdego z celów przyporządkowane zostały kierunki działań zmierzające do 
osiągnięcia postawionych celów.  
W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany cele środowiskowe skupiają się głównie 
na ochronie wód, ochronie powietrza, ochronie przed hałasem oraz ochronie przyrody. 
Określone cele mają wpłynąć odpowiednio na: utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu 
wszystkich wód, utrzymanie określonego stanu powietrza w zakresie pyłu PM10, zmniejszenie 
narażenia na ponadnormatywny hałas oraz zachowanie bioróżnorodności biologicznej.  

Analizując cele sformułowane w POŚ dla Gminy Łubniany, oprócz analizy ich wpływu na 
środowisko, należy dokonać odniesienia tych celów do kierunków działań określonych 
w dokumentach nadrzędnych (krajowym i wojewódzkim) oraz równoległych, określonych na 
szczeblu gminy. Od komplementarności i zharmonizowania tych celów w znacznym stopniu 
zależy możliwość osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej gminy. 

Zadania wyznaczone w Programie Ochrony Środowiska wskazują szereg działań jakie mają 
być podjęte dla rozwoju gospodarczego regionu przy jednoczesnym utrzymaniu dobrego stanu 
środowiska. Ocenia się, że podjęte działania w perspektywie długoterminowej będą miały 
korzystny wpływ na środowisko regionu.  

Ponadto projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany jest zgodny z Ustawą o 
ochronie przyrody dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2016 r., poz. 2134 - tekst jednolity ze zm.). 
Na terenie Gminy Łubniany ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 

- użytek ekologiczny „Jełowa” 
- obszar chronionego krajobrazu "Lasy Stobrawsko - Turawskie" 
- Stobrawski Park Krajobrazowy 
- pomniki przyrody 

Powierzchnia obszarów chronionych na terenie Gminy Łubniany stanowi ok. 28,3 % 
powierzchni gminy (GUS, 2017 r.).   
 
Cele wyznaczone w projekcie Programu Ochrony Środowiska uwzględniają cele ochrony 
i zakazy wyznaczone dla obszarów lub obiektów objętych ochroną w ramach aktów prawa 
miejscowego. Stopień zgodności zapisów projektu POŚ z zapisami aktów prawa miejscowego 
ustanawiających formy ochrony przyrody (w tym z ochroną gatunkową roślin, grzybów 
i zwierząt) określa się jako całkowity.  

5. OCENA STOPNIA REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ 
Z PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY 
ŁUBNIANY  
Przyjęty Program Ochrony Środowiska formułował zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne tak 
dla Gminy Łubniany, jak również dla szeregu instytucji i przedsiębiorstw uczestniczących 
w wywieraniu wpływu na stan środowiska na terenie gminy. Określenie stanu ich realizacji nie 
jest sprawą oczywistą i prostą ze względu na szereg elementów wpływających na realizację 
zadań, w tym m.in.: 
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- zmiany sytuacji ekonomiczno-gospodarczej kraju, województwa, powiatu i gminy, 
- zmiany priorytetów realizacyjnych w okresie obowiązywania programu, 

Edukacja ekologiczna: 
Zadania w dziedzinie edukacji ekologicznej traktowane są priorytetowo, ze względu na 
świadomość pokładania w tym elemencie ochrony środowiska znacznych nadziei 
i spodziewanych korzyści w długoterminowym horyzoncie czasu. Realizowane były głównie 
przez placówki oświatowe z terenu gminy, nadleśnictwa oraz przez organizacje pozarządowe. 
Do najważniejszych akcji i projektów zalicza się: 

- Sprzątanie Świata, 
- konkursy i akcje edukacyjne w placówkach oświatowych, 
- zbiórka zużytych baterii w budynku UG Łubniany. 

Prowadzono działania zmierzające do udostępniania informacji o środowisku i działaniach 
proekologicznych w gminie. Informacje o środowisku umieszczane są, zgodnie z ustawą z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
2016 poz. 353 tekst jednolity), na stronie internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na ogólnopolskiej stronie Centrum Informacji o Środowisku 
http://www.ekoportal.pl. 
Uzupełniano i sukcesywnie polepszano bazę turystyczną na terenie obszarowych form ochrony 
przyrody. Promowana była agroturystyka, organizowano szkolenia i pokazy praktyczne dla 
rolników i działkowców w zakresie gospodarki ekologicznej, Dobrej Praktyki Rolniczej, 
programów środowiskowych itp. 
Zarządzanie środowiskowe: 
Zgodnie z terminami określonymi w dokumentach nadrzędnych przygotowywane są 
odpowiednie dokumenty właściwe dla szczebla gminnego przez Urząd Gminy. 
Realizowane zadania przebiegały zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. W zarządzaniu 
środowiskiem wykorzystywane są: 

- Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, 
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łubniany, 
- Strategia rozwoju Gminy Łubniany na lata 2011-2020, 
- Program Ochrony Środowiska, 
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Łubniany. 

Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej, ochrona przyrody: 
Realizowane zadania dotyczyły głównie: 

- wzmocnienia roli rekreacyjnej zieleni, zachowanie istniejącej zieleni urządzonej, 
- urządzania i utrzymania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień, 
- realizacji zaleceń ochronnych dla obszarów chronionych i przyrodniczo cennych, 
- ochrony i zwiększania różnorodności biologicznej, 
- ochrony terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania, 
- zalesianiu gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej. 

Szereg działań realizowany był przez placówki oświatowe z terenu Gminy, organizacje 
pozarządowe oraz Nadleśnictwa.  
Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią: 
Prowadzono działania związane głównie z: 
- bieżącym utrzymaniem i konserwacją rowów przydrożnych, w tym: 

o remonty odwodnień, 
o czyszczenie separatorów, 
o remonty przepustów, 

- likwidacją zastoisk wody 
Ochrona powierzchni ziemi: 
Kontynuowano szkolenia dla rolników z zakresu Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych, 
promowano rolnictwo ekologiczne i agroturystykę. Zadania w zakresie ochrony powierzchni 
ziemi realizowane były także w ramach wprowadzania odpowiednich zapisów w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego, wprowadzając działania prewencyjne, m.in. 
dotyczące strefowania poszczególnych zamierzeń, stref ochronnych, granic obszarów. 
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Wykonano m.in. zadania związane z rekultywacją terenów zdegradowanych oraz likwidacją 
dzikich wysypisk.  
Ochrona powietrza atmosferycznego: 
Zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego oraz z poprawą jego jakości 
realizowane były w zakresie: 

- przeprowadzania szeregu działań termomodernizacyjnych obiektów na terenie gminy, 
- przeprowadzania szeregu działań termomodernizacyjnych obiektów użyteczności 

publicznej, w tym: 
w 2013 roku: 
a) Publiczna Szkoła Podstawowa w  Jełowej, (pow. użytkowa 1649,70 m2) – docieplenie 
ścian i stropodachu, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana instalacji C.O. oraz źródła 
ciepła (kocioł opalany peletem), 
b) Publiczna Szkoła Podstawowa w  Luboszycach, (pow. użytkowa 345,00 m2) – 
docieplenie ścian, stropodachu i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana 
instalacji C.O. oraz źródła ciepła (kocioł opalany peletem), 
c) Publiczna Szkoła Podstawowa w Łubnianach, (pow. użytkowa 1124,90 m2) – 
docieplenie ścian i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
d) Publiczne Przedszkole w Jełowej, (pow. użytkowa 635,50 m2) - docieplenie ścian 
i dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji C.O. oraz źródła 
ciepła (kocioł opalany peletem), montaż kolektorów słonecznych, 
e) Publiczne Przedszkole w Brynicy, (pow. użytkowa 250,34 m2) - docieplenie ścian 
i stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji C.O. oraz źródła 
ciepła (kocioł opalany peletem), montaż kolektorów słonecznych. 
w 2015 roku: 
a) wykonanie instalacji gazowej c.w.u. i c.o. wraz z montażem kotła gazowego 
w Publicznym Przedszkolu w Łubnianach, 

- edukacji ekologicznej młodzieży szkolnej, 
- opracowania i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, 
- przebudowy, modernizacji oraz poprawy stanu zaplanowanych odcinków dróg, 
- prowadzonych działań związanych z edukacją ekologiczną, 
- promocji czystych ekologicznie systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii, 

promocji oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii, 
- realizacją programu ochrony powietrza przez wyznaczone podmioty. 

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, gospodarka wodno-ściekowa: 
Realizowano zadania związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej i kolejnymi podłączeniami do 
sieci oraz wykonaniem zadań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 
Zadania związane z pomiarami i bieżącym monitoringiem wód realizowane były przez WIOŚ 
Opole. Prowadzono działania kontrolne, mające na celu przeciwdziałanie odprowadzaniu 
nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom 
w odprowadzaniu ścieków przemysłowych.  
Gospodarka odpadami: 
W ramach realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami wdrożono, a następnie usprawniano 
nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto wspierano działania z 
edukacji ekologicznej związane z właściwym gospodarowaniem odpadami. 
Ochrona przed hałasem: 
Zadania związane z ochroną przed hałasem dotyczyły głównie modernizacji dróg, zgodnie 
z wyznaczonym harmonogramem, realizowane były tak przez Gminę jak i przez zarządców 
dróg oraz związane były z: 

- budową ścieżek rowerowych, 
- przestrzeganiem zasad strefowania w planowaniu przestrzennym, 
- przebudową i modernizacją nawierzchni dróg, 
- wykonywaniem pomiarów emisji hałasu przez określonych prawem zarządców dróg 
i podmioty gospodarcze oraz przekazywaniem wyników pomiarów uprawnionym organom 
ochrony środowiska w formie ustalonej prawem, 



Prognoza oddziaływania na środowisko  „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany               na 
lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” 

11 
 

- uwzględnianiem kryterium hałasu na etapie wprowadzania zmian do studiów 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego (np. określenia wpływu lokalizacji przedsięwzięć 
uciążliwych dla środowiska w zakresie hałasu). 

6. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU 
ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNYCH ZMIAN TEGO 
STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI 
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

6.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY ŁUBNIANY 
Gmina Łubniany, której powierzchnia wynosi 12 541 ha, położona jest w centralnej części 
województwa opolskiego. Od zachodu graniczy z gminą Dobrzeń Wielki, od wschodu z gminami 
Turawa i Lasowice Wielkie, od północy z gminą Murów, a od południa z miastem Opole. Gminę 
Łubniany tworzy jedenaście sołectw i dwa przysiółki. Sołectwa wchodzące w skład gminy to: 
Kępa, Luboszyce, Kolanowice, Biadacz, Masów, Łubniany, Brynica, Dąbrówka Łubniańska, 
Jełowa, Grabie, Kobylno. Położenie gminy w regionie jest korzystne, wpływ na to mają 
szczególnie walory naturalne oraz usytuowanie w pobliżu miasta Opola, przez które przebiegają 
ważne szlaki transportowe: drogowe, kolejowe oraz wodne. 
Miejscowość Łubniany jest centralnym ośrodkiem gminy. Mają tu swą siedzibę nie tylko władze 
Gminy, ale także ośrodek kultury, bank spółdzielczy i szereg innych instytucji obejmujących 
swym zasięgiem całą gminę. 
 
Rysunek 1. Gmina Łubniany na tle podziału administracyjnego województwa opolskiego i 
Powiatu Opolskiego. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Źródło: www.gminy.pl 

 
 

Według danych pozyskanych z Urzędu Gminy - liczba mieszkańców w Gminie Łubniany 
na koniec 2016 r. wynosiła 9 572 osoby. W porównaniu z 2013 r. nastąpił wzrost liczby ludności 
o 232 osoby (ok. 2,5%). Średnia gęstość zaludnienia w Gminie Łubniany na koniec 2016 r. 
wyniosła ok. 76,3 osoby/km2. 
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Warunki klimatyczne  
Gmina Łubniany położona jest w stosunkowo najcieplejszej strefie klimatycznej Polski. Średnia 
temperatura roczna oscyluje wokół 8,2ºC. Średnia temperatura stycznia to -2,5ºC, a lipca 
18,3ºC. Bezzimie trwa tu powyżej 294 dni, lato 89-100 dni, a okres wegetacyjny około 227 dni. 
Roczna suma opadów wynosi około 622mm, a w okresie wegetacyjnym około 430 mm. 
Maksymalna ilość opadów przypada na miesiące letnie (VI-VIII). Częstym zjawiskiem 
meteorologicznym, szczególnie wiosną i jesienią, są mgły występujące w dolinach rzek. 
Agroklimat Gminy Łubniany należy do najkorzystniejszych w województwie. Teren Gminy, ze 
względu na niewielkie różnice wysokości i mało urozmaiconą rzeźbę posiada dość jednolite 
warunki klimatyczne. Mimo tego zaznaczają się pewne różnice wpływające na predyspozycję 
terenu. Najlepsze warunki klimatyczne posiadają najwyższe partie terenu charakteryzujące się 
niższą wilgotnością powietrza oraz położeniem poza zasięgiem występowania inwersji 
i zastoisk chłodnego, wilgotnego powietrza. Tereny płaskie z występującymi obniżeniami, 
rozcięte dużą ilością cieków, podmokłe są mało korzystne dla lokalizacji zabudowy. 
Niekorzystnymi warunkami klimatycznymi charakteryzują się obszary dolinne - występują tu 
niższe wartości temperatur, znaczna wilgotność względna powietrza, duża częstość 
występowania mgieł i przygruntowych przymrozków. Korzystne warunki klimatyczne 
przejawiające się m. in. długością trwania sezonu wegetacyjnego stwarzają bardzo dogodne 
warunki rozwojowe dla form roślinnych i zwierząt również dziko żyjących, zwłaszcza tych 
o długim okresie rozmnażania się i rozrodu. Szybsze rozpoczęcie sezonu wegetacyjnego 
i opóźnienie jego zakończenia sprawiają, że teren jest korzystnym miejscem przystankowym dla 
migrujących ptaków. 

Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia, geologia 
Budowa geologiczna terenu ma istotny wpływ na pozostałe komponenty środowiska. Od niej 
w znacznym stopniu zależy ukształtowanie terenu, rodzaj gleb i warunki wodne, a to z kolei 
wywiera wpływ na kształtowania się elementów przyrody ożywionej.  
Teren gminy Łubniany leży w zasięgu dwóch geologicznych jednostek strukturalnych:  

- Monokliny Przedsudeckiej, obejmującej większą część gminy oraz  
- Depresji Śląsko-Opolskiej, jej niewielki fragment występuje przy południowej granicy 
gminy (wieś Kępa).  

Głębokie podłoże obszaru Gminy budują skały paleozoiku. Sfałdowane utwory karbońskie 
(piaskowce, łupki) znajdują się na głębokości ok. 500-600 m. Nad nimi zalegają utwory triasu 
(Monoklina Przedsudecka) lub triasu i górnej kredy (Depresja Śląsko-Opolska). Utwory triasowe 
leżące najwyżej to osady triasu górnego powstałe w płytkich zbiornikach wodnych, okresowo 
łączących się z morzem. Utwory kajpru (iłowce, łupki, mułowce, wapienie i dolomity), występują 
miejscami razem z retykiem (czerwone i pstre iłowce z przewarstwieniami piaskowców, wapieni, 
margli i dolomitów). Zalegają one w obrębie Monokliny Przedsudeckiej na głębokości ok. 15-
60 m. Górną kredę reprezentują utwory geologiczne cenomanu (piaskowce, margle piaszczyste 
i wapienie piaszczyste). Starsze utwory zostały przykryte osadową pokrywą kenozoiczną. Na 
części terenu Gminy (okolice Luboszyc, Biadacza, Masowa, Łubnian i Kobylna) utwory 
czwartorzędowe zalegają bezpośrednio na utworach triasowych. Natomiast na pozostałym 
obszarze starsze utwory zostały przykryte osadami środkowego i górnego miocenu 
(trzeciorzęd), a dopiero później pokrywą czwartorzędową. Osady mioceńskie o miąższości 
kilkunastu metrów to głównie: iły zielone i brunatne, mułki i piaski, soczewki węgli brunatnych, 
a podrzędnie żwiry serii poznańskiej. 

Analiza zagospodarowania przestrzennego  
Biorąc pod uwagę strukturę funkcjonalno-przestrzenną Gmina Łubniany ma charakter leśno – 
rolniczy. Wiodące funkcje Gminy Łubniany to: rolnicza, usługowa i mieszkaniowa.  
Ośrodek gminy – wieś Łubniany pełni funkcje: usługową - mieszkaniową. Uzupełnieniem jest 
funkcja rolnicza. Koncentruje ona usługi podstawowe w zakresie obsługi ludności i rolnictwa 
w gminie. Stanowi główny ośrodek rozwojowy ludności i budownictwa mieszkaniowego 
w gminie. Staje się również ośrodkiem koncentracji działalności gospodarczej gminy. Turystyka 
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i rekreacja – stanowi obecnie jeszcze mały udział w gospodarce gminy, ale sukcesywnie się 
rozwija. Turystyka jest związana głównie z bogatą historią gminy zabytkowymi obiektami 
istniejącymi na jej obszarze. Dodatkowo rozwija się funkcja turystyczno - rekreacyjna związana 
z ustanowienia na obszarze gminy Stobrawskiego Parku Krajobrazowego i Obszaru 
Chronionego Krajobrazu ,,Lasy Stobrawsko – Turawskie” i rozwoju agroturystyki, a także 
turystyki pieszej i rowerowej. Na terenach związanych z wydobywaniem złóż kruszywa 
naturalnego rozwija się zarówno turystyka, jak i gospodarka rybacka (stawy hodowlane 
w Kępie).  
Charakter sieci osadniczej jest czytelny, poszczególne wsie są wyraźnie wyodrębnione 
w strukturze przestrzennej gminy. Głównym ośrodkiem układu osadniczego jest wieś Łubniany 
położona centralne na obszarze gminy, pełniąca funkcję ośrodka o znaczeniu lokalnym, 
obsługującego ludność gminy w zakresie:  

- administracji samorządowej,  
- oświaty - szkolnictwa podstawowego i ponadpodstawowego,  
- opieki zdrowotnej i społecznej, 
- kultury,  
- sportu i rekreacji.  

Wielkość jednostek wiejskich wg. liczby mieszkańców wykazuje niewielkie zróżnicowanie. 
Liczba ludności wsi kształtuje się w przedziałach dla wsi małych do 200 mieszkańców i średnich 
od 200 do 700 mieszkańców. Najmniejsze ludnościowo wsie to: Grabie, Kobylno, zaś 
największe to Jełowa i Łubniany. Jednostki wiejskie są równomiernie rozmieszczone na 
obszarze gminy. Powiązania wewnętrzne miejscowości są średnio zadawalające – wszystkie 
wsie mają połączenia drogowe z głównym ośrodkiem układu wsią gminną Łubniany, jednak nie 
wszystkie bezpośrednie. Ważniejsze obiekty infrastruktury społecznej i użyteczności publicznej 
położone są w Łubnianach, ale także we wsiach wspomagających ośrodek gminny jak: Jełowa, 
Kępa, Brynica. 

6.2. OCENA STANU ŚRODOWISKA 

Wody powierzchniowe 
Wody płynące 

Wody powierzchniowe - teren Gminy Łubniany położony jest w dorzeczu rzeki Odry. Głównymi 
ciekami przepływającymi przez obszar Gminy są Mała Panew - prawy dopływ Odry i Brynica,  
dopływ Stobrawy wpadającej bezpośrednio do rzeki Odry, Jemielnica oraz Swornica. Istniejąca 
sieć rzeczna na obszarze Gminy jest stosunkowo bogata. Oprócz wymienionych przez obszar 
Gminy przepływa szereg płytkich, ale rozległych bezimiennych potoków i strumieni wodnych 
tworzących w kilku miejscach podmokłe tereny, a także gęstą sieć odwadniających rowów 
melioracyjnych. Wszystkie rzeki płyną ze wschodu na zachód zgodnie z nachyleniem terenu. 
Uzupełnieniem sieci rzecznej są niewielkie sztuczne zbiorniki wodne utworzone na Brynicy i jej 
dopływach oraz małe zbiorniki na terenach leśnych pochodzenia antropogenicznego. 
Wymienione cieki posiadają szereg bezimiennych dopływów. Gmina Łubniany posiada także 
gęstą sieć odwadniających rowów melioracyjnych. Wszystkie rzeki płyną ze wschodu na 
zachód zgodnie z nachyleniem terenu. 

Mała Panew - jest największym ciekiem gminy, mającym znaczny wpływ na kształtowanie 
się warunków klimatycznych przyległych terenów. Przepływa ona przez południową część 
gminy w okolicach Kolanowic, Biadacza i Luboszyc, 
Swornica - niewielki jej odcinek stanowi południową granicę gminy koło Kępy, 
Jemielnica - jej krótki odcinek znajduje się w południowej części gminy pomiędzy Kępą 
i Luboszycami.  
Brynica - bierze swój początek na gruntach Gminy Turawa, a bieg kończy w wodach 
Stobrawy. Ciek ten wpływa na teren Gminy Łubniany w okolicach Jełowej i płynie 
w sąsiedztwie Dąbrówki Łubniańskiej i Brynicy.  
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Wody stojące 

Uzupełnieniem sieci rzecznej są niewielkie sztuczne zbiorniki wodne utworzone na Brynicy i jej 
dopływach oraz małe zbiorniki na terenach leśnych pochodzenia antropogenicznego. 
 
Rysunek 2. Jednolite Części Wód Powierzchniowych występujące na terenie Gminy Łubniany 

 
Żródło: http://www.kzgw.gov.pl/ 

Wody podziemne 
Na terenie gminy występuje czwartorzędowy, użytkowy poziom wodonośny. Składa się on z 2 
warstw: 

- pierwsza warstwa występuje w części przypowierzchniowej (0,7–10 m p.p.t), jest ona 
związana z utworami piaszczysto-żwirowymi pochodzenia rzecznego, wodnolodowcowego 
i lodowcowego, nie czerpana ze względu na niebezpieczeństwo zanieczyszczenia, 
- druga, występuje na głębokości 20–30 m p.p.t. związana jest głównie z obszarami dolin 
kopalnych (Małej Panwi, fragment zbiornika Knieja – Lasowice) poziom ten tworzą osady 
żwirowo-piaszczyste. 

Na obszarze Gminy Łubniany w jej południowych krańcach (okolice Biadacza, Luboszyc, Kępy) 
zalegają wody dwóch Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: GZWP 334, Dolina kopalna 
Małej Panwi oraz GZWP 336, Niecka Opolska. Oba obszary proponowane są do najwyższej 
ochrony. Ponadto południowa część całej gminy pokrywa się z obszarem Zbiornika Krapkowice 
– Strzelce Opolskie GZWP 335, zaliczanego do obszaru wysokiej ochrony. 
Nowy podział obszaru Polski na 176 części JCWPd wskazuje, że na terenie Gminy Łubniany 
znajdują się trzy JCWPd nr 97, 110 i 127. 
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Rysunek 3. Jednolite Części Wód Podziemnych występujące na terenie Gminy Łubniany. 

 
 
Żródło: http://www.kzgw.gov.pl/ 

Walory przyrodnicze gminy 

Lasy 
Na obszarze Gminy Łubniany, występuje większość zbiorowisk leśnych, charakterystycznych 
dla terenów nizinnych. W dolinie Małej Panwi i Brynicy występują miejscami lasy liściaste. 
Natomiast na pozostałym terenie dominują lasy iglaste, głównie bory sosnowe i mieszane.  

Wśród lasów liściastych najczęściej spotykane są grądy środkowopolskie Galio sylvatici-
Carpinetum betuli. W większości przypadków są to zbiorowiska powstałe w skutek sukcesji 
łęgów wywołanej zmianami stosunków wodnych w następstwie prac melioracyjnych i regulacji 
dolin rzecznych. Stopniowe odwadnianie tych terenów powoduje, że występuje tu szereg 
stadiów przejściowych od łęgu jesionowo-wiązowego do typowego grądu. Niewielkie kompleksy 
grądów występują m.in.: w dolinie Małej Panwi.  
Pozostałe typy lasów liściastych występują już na mniejszych powierzchniach. Należy do nich 
m. in. łęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum, którego niewielkie płaty obserwowano w dolinie 
Małej Panwi.  
Łęg wierzbowo-topolowy Salici-Populetum na badanym terenie występuje obecnie bardzo 
rzadko, a o jego dawnym liczniejszym tu występowaniu świadczą spotykane dosyć często 
pojedyncze topole białe Populus alba i wierzby: biała Salix alba i krucha S. fragilis.  
Ols porzeczkowy Ribeso nigri-Alnetum to rzadkie zbiorowisko leśne wykształcające się 
w miejscach zabagnionych, ze stagnacją wody, charakteryzujące się dominacją olszy czarnej 
Alnus glutinosa w drzewostanie i kępkową strukturą runa.  
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W okolicach Biadacza stwierdzono występowanie niewielkich płatów acidofilnej dąbrowy 
Calamagrostio arundinaceae-Quercetum petrae. 
Lasy o charakterze borów sosnowych i borów mieszanych zajmują na terenie badanej gminy 
największą powierzchnię. W szcvzególnosci dą dobrze reprezentowane w północnej części 
gminy Mają one poza wydmami niewielką wartość przyrodniczą, gdyż są to przeważnie 
zbiorowiska wtórne, ze sztucznie nasadzoną sosną na siedliskach grądowych. W bardzo 
ubogim pod względem florystycznym runie tych lasów dominują różne gatunki jeżyn Rubus sp. 
div. oraz trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos, szczególnie bujnie rozwijające się 
w partiach nadmiernie prześwietlonych.  
W wielu jednak miejscach, zwłaszcza w oddziałach leśnych ze starszym drzewostanem 
położonym na wydmach, występują dobrze wykształcone suboceaniczne bory świeże 
Leucobryo-Pinetum z licznymi gatunkami borowymi w runie (m. in. w na północ od Dąbrówki 
Łubiańskiej i na północ od Świerkli. W okolicach Świerkli stwierdzono występowanie rzadkiego 
na Śląsku subkontynentalnego boru świeżego Peucedano-Pinetum spotykanego na ubogich 
glebach bielicowych z niskim poziomem wód gruntowych.  
W zagłębieniach międzywydmowych lub wzdłuż cieków wodnych w północnej części gminy, 
a także na południu koło Świerkli stwierdzono występowanie fitocenoz nawiązujących składem 
florystycznym do wilgotnego boru trzęślicowego Molinio-Pinetum i sosnowego boru bagiennego 
Vaccinio uliginosi-Pinetum.  

Do zbiorowisk zaroślowych na omawianym terenie należy zespół Rhamno-Cornetum sanguinei 
występujący dosyć często na skrajach grądów, na miedzach i obrzeżach dróg polnych. 
Natomiast wzdłuż brzegów niemal wszystkich większych rzek występują fitocenozy należące do 
zespołu z dominacją krzewiastych wierzb Salicetum pentandro-cinereae, który jest znacznie 
rzadszym zbiorowiskiem zaroślowym niż wyżej opisany. Występuje na siedlisku łęgu 
topolowego Salici-Populetum. 

Obszary przyrodniczo cenne 
Na terenie Gminy Łubniany ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 

- Stobrawski Park Krajobrazowy, 
- obszar chronionego krajobrazu "Lasy Stobrawsko - Turawskie", 
- użytek ekologiczny „Jełowa”, 
- pomniki przyrody. 

Powierzchnia obszarów chronionych na terenie Gminy Łubniany stanowi ok. 28,3 % 
powierzchni gminy (GUS, 2017 r.).   
 
Stobrawski Park Krajobrazowy 
Park został powołany rozporządzeniem Wojewody Opolskiego w 1999 roku i zajmuje  
powierzchnię 52 636,5 ha. Obejmuje teren dwunastu gmin: Dobrzenia Wielkiego, Dąbrowy, 
Kluczborka, Lasowic Wielkich, Lewina Brzeskiego, Lubszy, Łubnian, Murowa, Pokoju, 
Popielowa, Świerczowa i Wołczyna. Na terenie gminy Łubniany park zajmuje jej północną, 
zalesioną część. Wśród gruntów innych niż leśne na terenie parku występują zabudowania 
i tereny rolne Kosowic. Ok. 25% terenu gminy znajduje się w granicach ochrony.  
Park krajobrazowy położony jest w dorzeczu Stobrawy, Budkowiczanki, Bogacicy, Brynicy 
i Smortawy. Na południu granica parku opiera się o rzekę Odrę, przecinając ją w okolicach 
Mikolina oraz Nysę Kłodzką. To właśnie w dolinach rzek znajdują się najcenniejsze 
przyrodniczo fragmenty parku. Są nimi położone wzdłuż Odry tereny lasów grądowych, 
łęgowych, podmokłych łąk oraz porośnięte roślinnością wodną i bagienną starorzecza. Cenne 
są również doliny pozostałych rzek będące mozaiką łąk, pól, zadrzewień, kęp krzewów oraz 
sieci kanałów melioracyjnych. Miejsca te razem z kompleksami stawów hodowlanych są ostoją 
dla wielu rzadkich gatunków zwierząt (głównie ptaków) i roślin.  
Na terenie Gminy Łubniany najcenniejszy jest kompleks borów wraz z jednym z cenniejszych 
na Dolnym Śląsku zespołów wydmowych. W obrębie tego zespołu występuje znaczne 
zróżnicowanie warunków wilgotnościowych, od suchych na wydmach do wilgotnych 
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w obniżeniach niecek deflacyjnych. To sprawia, ze występuje tu duża różnorodność nisz 
ekologicznych dla flory i fauny. Kompleks leśny ma ponadto charakter wieloprzestrzenny, 
sprzyjający występowaniu gatunków o najsłabszej zdolności adaptacyjnej dla synantropizacji. 
Dominującym typem zbiorowisk roślinnych na terenie parku są zbiorowiska leśne, z których 
największą powierzchnię zajmują bory sosnowe. Na licznych, sięgających 20 m wysokości 
wydmach występuje suboceaniczny bór świeży, natomiast wzdłuż cieków wodnych i na 
dawnych torfowiskach – niewielkie płaty wilgotnego boru trzęślicowego oraz kontynentalnego 
boru bagiennego. Choć znaczną powierzchnię parku zajmują monokultury sosnowe, trafiają się 
niewielkie fragmenty wiekowych, dochodzących do 200 lat starodrzewi. Lasy liściaste występują 
głównie w dolinie Odry, Stobrawy i Smortawy. Są to przede wszystkim grądy o charakterze 
przejściowym pomiędzy grądem środkowoeuropejskim a subkontynentalnym, a także łęgi: 
jesionowo – olszowe, jesionowo – wiązowe oraz bardzo rzadki i cenny przyrodniczo łęg 
wierzbowo – topolowy. Na podmokłych siedliskach dolin rzek, np. w okolicach Rybnej, 
Popielowa, Zieleńca i Pieczysk występuje ols, a w okolicach Lubszy żyzna buczyna niżowa. 
Bardzo ciekawe są również zbiorowiska wodne Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, spośród 
których najbardziej warte zachowania i przyrodniczo najcenniejsze są zbiorowiska z kotewką 
orzechem wodnym i salwinią pływającą.  
Na terenie parku stwierdzono występowanie 49 gatunków roślin prawnie chronionych, 16 
gatunków z Polskiej czerwonej listy oraz około 130 gatunków rzadkich. Do najciekawszych 
należą: długosz królewski, rosiczka okrągłolistna, wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, 
mysiurek maleńki, lindernia mułowa, 7 gatunków z rodziny storczykowatych (m. in. kukułka 
Fuchsa i kruszczyk siny) oraz rośliny wodne. W starorzeczach w dolinie Odry rośnie kotewka 
orzech wodny, której liście tworzą na powierzchni wody charakterystyczne rozety oraz wodna 
paproć – salwinia pływająca. Spośród roślin chronionych i rzadkich 13 gatunków znajduje się na 
„Liście roślin zagrożonych w Polsce”, a trzy z nich (salwinia pływająca, kotewka orzech wodny 
i lindernia mułowa) zostały umieszczone na liście roślin chronionych w Europie Konwencją 
Berneńską. Pięć gatunków znajduje się w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin.  
Teren parku krajobrazowego również pod względem faunistycznym zdecydowanie wyróżnia się 
spośród innych cennych przyrodniczo obszarów województwa opolskiego. Do rozrodu 
przystępuje tu około 250 chronionych gatunków zwierząt (w tym 165 gatunków ptaków). Wśród 
nich jest 47 gatunków z krajowych czerwonych list oraz 18 gatunków bliskich zagrożenia 
w swoim globalnym zasięgu. Duże znaczenie dla zachowania bogactwa fauny parku mają lasy 
liściaste położone na terenie doliny Odry i Nysy Kłodzkiej oraz w pobliżu stawów rybnych. Są 
one miejscem występowania wielu gatunków zwierząt, które gdzie indziej stają się coraz 
rzadsze. Należą do nich kania czarna i ruda (symbol parku), orlik krzykliwy, dzięcioł średni, 
muchołówka białoszyja i mała oraz koszatka.  
Stawy rybne są schronieniem dla dużej grupy ptaków wodnych, wśród których znajduje się bąk 
i zielonka. Przez cały rok nad Odrą i na stawach rybnych można obserwować polujące bieliki. 
W lasach parku gniazduje też bocian czarny, żuraw, samotnik oraz włochatka. W lasach 
Nadleśnictwa Brzeg spotykany jest łoś. Dużą wartość przyrodniczą, głównie ze względu na 
występujące tu rośliny, ale również zwierzęta, posiadają łąki w międzywalach Odry i Nysy 
Kłodzkiej. Występują tu rzadkie motyle – czerwończyk nieparek i modraszek nausitous. 
W starorzeczach spotyka się szczeżuję wielką, pijawkę lekarską oraz liczne płazy, w tym 
kumaka nizinnego. Interesujące są również doliny mniejszych rzek, takich jak Budkowiczanka, 
zamieszkana przez wydry, bobry i pliszki górskie. Na terenie Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego znajdują się obecnie cztery rezerwaty przyrody, 8 użytków ekologicznych, 
jeden zespół przyrodniczo-krajobrazowy oraz 53 pomniki przyrody.  
W ramach obszarów chronionych Natura 2000 wyznaczono Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków 
Grądy Odrzańskie oraz Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk Lasy Barucickie i Łąki w okolicach 
Karłowic nad Stobrawą. OSO Grądy Odrzańskie obejmuje dolinę Odry od Dobrzenia Małego po 
Wrocław. Znaczny fragment tej ostoi znajduje się w granicach Stobrawskiego Parku 
Krajobrazowego. Chroni populacje rzadkich gatunków ptaków takich jak kania czarna i ruda, 
muchołówka białoszyja, dzięcioł średni i zielonosiwy czy derkacz, a także ich siedliska, czyli 
występujące tutaj grądy, łęgi, zalewowe łąki i starorzecza. SOO Lasy Barucickie obejmuje 
kompleks bardzo dobrze zachowanych lasów liściastych zlokalizowanych w dolinie Smortawy. 
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Ma duże znaczenie dla zachowania chronionych gatunków chrząszczy: kozioroga dębosza, 
jelonka rogacza i pachnicy dębowej. SOO Łąki w okolicach Karłowic nad Stobrawą obejmuje 
kilkusethektarowy kompleks łąk zlokalizowany w dolinie Stobrawy. Powołany dla zachowania 
populacji występujących tu chronionych gatunków motyli: modraszka teleiusa, modraszka 
nausitousa i czerwończyka nieparka.  
Wszystkie istniejące rezerwaty przyrody Lubsza, Barucice, Leśna Woda znajdują się na terenie 
Nadleśnictwa Brzeg i gminy Lubsza.  
Park krajobrazowy to obszar interesujący nie tylko pod względem przyrodniczym. Na jego 
terenie położonych jest wiele miejscowości bogatych w zabytki kultury materialnej. Jedną 
z ciekawszych jest leżący w samym sercu parku Pokój założony w połowie XVIII wieku przez 
księcia wirtemberskiego Karola Krystiana Erdmanna. Początkowo był niewielką osadą leśną, 
szybko jednak przekształcił się w dobrze funkcjonujące miasteczko (jednak bez oficjalnych praw 
miejskich). Zbudowano tutaj murowany zamek, wokół którego założono ogród francuski, park 
angielski z kompleksem stawów oraz winnicę. Wiele elementów architektury z tamtych czasów 
zachowało się do dziś. W centrum możemy podziwiać cmentarz i kościół ewangelicki z drugiej 
połowy XVIII wieku oraz plebanię parafii ewangelicko-augsburskiej z drugiej połowy XIX wieku. 
W północnej części, na skraju lasu, położony jest tajemniczy, zarośnięty cmentarz żydowski.  
Ciekawa historia związana jest z kapliczką zwaną „Studzionką”, położoną w lesie na północ od 
Dąbrówki Łubniańskiej. Nazwa tego miejsca pochodzi od znajdującej się w kapliczce studzienki, 
której woda już od XVIII wieku słynie w okolicy ze swych cudownych leczniczych właściwości.  
Obecnie park funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie Wojewody Opolskiego. Nr 0151/P/19/06 
z dnia 08 maja 2006 w sprawie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj. Op. Nr 33 
z 2006 r.). Tekst rozporządzenia zamieszczono poniżej. Dla parku ustanowiono plan ochrony 
na mocy Rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr 0151/P/8/07 z dnia 19 stycznia 2007 r. (Dz. 
Urz. Woj. Op. 4 z 2007 r.). 
 

Obszar Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie 
Na obszarze gminy Łubniany mocy Uchwały WRN w Opolu z 26 maja 1988 r. ustanowiony 
został OChK Lasy Stobrawsko-Turawskie. Chroniony obszar zlokalizowany jest we wschodniej 
części gminy i obejmuje tereny leśne wsi Jełowa, Grabie, Kobylno. Granica obszaru przebiega 
ponadto po wschodniej granicy gminy, aż do wysokości Kolanowic na południu. W okolicach 
Kolanowic i Łubnian niektóre niewielkie kompleksy leśne zlokalizowane przy granicy gminy, ale 
na terenie Gminy Łubniany wchodzą w skład chronionego obszaru. Jego teren był do 1999 r. 
znacząco większy i obejmował całą północną część gminy. W 1999 r. znaczna część obszaru 
chronionego krajobrazu została włączona do Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Łącznie na 
terenie gminy obszar chronionego krajobrazu zajmuje ok. 15 % jej powierzchni.  
Obszary chronionego krajobrazu powołuje się w celu zachowania wyróżniających się 
krajobrazowo terenów o różnych typach ekosystemów. Zwyczajowo przyjęło się, że obszar 
chronionego krajobrazu obejmuje teren większy od parku krajobrazowego o krajobrazie 
charakterystycznym dla danego regionu. Działalność gospodarcza na takim obszarze nie ulega 
poważniejszym ograniczeniom, lecz powinna być prowadzona w sposób nienaruszający stanu 
względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych chronionego terenu. Reżim 
prawny obszaru chronionego krajobrazu powinien z jednej strony zapewnić ochronę przed 
uciążliwościami przemysłowymi, komunikacyjnymi, a z drugiej - wykorzystać te obszary dla 
celów agro- i ekoturystyki oraz produkcji zdrowej żywności. Obok funkcji ekologicznych obszary 
chronionego krajobrazu, spełniać powinny zatem funkcje gospodarcze, rekreacyjne, kulturowe 
oraz ekonomiczne, co jest zgodne z przyjętą przez rząd Polski koncepcją ekorozwoju.  
Na Opolszczyźnie obszary chronionego krajobrazu powołano jeszcze przed 
zinstytucjonalizowaniem się tej formy ochrony przyrody w ustawie o ochronie przyrody 
z 16.10.1991 r., bo w roku 1988. Uchwała Nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej 
z dnia 26.05.1988 r. w sprawie ochrony walorów krajobrazu ustanowiła siedem obszarów 
chronionego krajobrazu. Obecnie opolskie obszary chronionego krajobrazu obejmują 
191 402,7 ha, co stanowi około 20,3 % powierzchni województwa.  
Na najbliższe lata planuje się przebudowę systemu obszarów chronionych województwa w celu 
uzyskania układu zintegrowanego, w pełni spełniającego wymogi spójności i ciągłości 
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ekosystemów. Układ taki pozwoli na lepszą ochronę gatunków i siedlisk, ułatwi 
rozprzestrzenianie i migrację gatunków, co jest niezwykle istotne dla ochrony różnorodności 
genetycznej i dla przetrwania wielu populacji. Odpowiednie dopasowanie sieci wojewódzkiej do 
układów w województwach ościennych pozwoli na skuteczniejszą ochronę przyrody w kraju 
i w Europie i w efekcie zmniejszy tempo wymierania europejskich gatunków roślin i zwierząt. 
Nie bez znaczenia dla przebudowy systemu obszarów chronionych pozostało wyznaczenie 
w granicach województwa obszarów Natura 2000, których istnienie sankcjonują przepisy 
dyrektyw Unii Europejskiej. Lokalizacja obszarów chronionego krajobrazu pomiędzy 
wyznaczonymi obszarami Natura 2000 decydować będzie o ich włączaniu w sieć korytarzy 
ekologicznych europejskiego systemu obszarów cennych przyrodniczo.  
Na podstawie nowszej podstawy prawnej obszar chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko-
Turawskie ustanowiony został Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr P/14/2000 z dnia 17 
maja 2000 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2000 r., Nr 33, poz. 173), 
zastąpionym Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr 0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r. 
(Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2006 r., Nr 33, poz. 1133). Położony na terenie 
gmin: Chrzątowice, Domaszowice, Izbicko, Jemielnica, Kluczbork, Kolonowskie, Lasowice 
Wielkie, Lubsza, Łubniany, Namysłów, Ozimek, Pokój, Strzelce Opolskie, Świerczów, Tarnów 
Opolski, Turawa, Wołczyn, Zawadzkie i Zębowice, obejmuje obszar o powierzchni 118.367 ha, 
z którego wyłączone są tereny wybranych miejscowości.  
Główną cechą tego rozczłonkowanego, stanowiącego pozostałość po Puszczy Śląskiej 
obszaru, są dość dobrze zachowane, zróżnicowane gatunkowo i siedliskowo lasy. Występują tu 
siedliska boru mieszanego wilgotnego i świeżego, z dominacją drzewostanu sosnowego, 
natomiast w dolinach rzecznych, gdzie znajdują się ich najcenniejsze fragmenty, których 
unikatowość związana jest z okresowymi zalewami, zalegają grądy, łęgi i olsy, a poza nimi 
buczyny, dąbrowy i liściaste lasy mieszane. Walory te podkreślają: niezliczona ilość bogatych 
w ekosystemy łąkowe cieków, obfitość terenów zabagnionych i podmokłych, starorzecza, źródła 
i stawy, a także polodowcowe moreny i wydmy (głównie w dolinach Bogacicy, Budkowiczanki 
i Stobrawy). Wszystko to stanowi o wysokich walorach krajobrazowych i środowiskowych tego 
nieskażonego terenu, uznawanego za jeden z najcenniejszych obszarów Śląska Opolskiego. 
 
Użytek ekologiczny - Jełowa 
Na mocy Uchwały rady Gminy Łubniany nr VI/34/99 z 26 kwietnia 1999 r. na terenie gminy 
Łubniany ustanowiono Użytek ekologiczny Jełowa. Użytek zlokalizowany jest wśród zabudowań 
wsi przy drodze krajowej. Ma powierzchnię 2,82 ha. Przedmiotem ochrony jest stanowisko 
storczyka szerokolistnego i krwistego.  
Obecny stan użytku jest bardzo niezadowalający. Zaprzestanie stałego koszenia i wtórne 
zabagnienie spowodowało ekspansję trzciny i innych gatunków, które wypierają storczyki. 
 
Tabela 1. Użytki ekologiczne na terenie Gminy Łubniany. 

Numer 
obiektu 

w 
dokument. 
wojewody 

Forma ochrony 
(drzewo/głaz) 

Gmina Podstawa prawna 

Jełowa stanowisko storczyka krwistego i 
szerokolistnego 

Łubniany 
Uchwała Rady Gminy Łubniany Nr 

VI/34/99 z dnia 26 kwietnia 1999r. - nie 
publikowana w Dzienniku Urzędowym 

WWW. RDOŚ Opole, 2017 
 

Pomniki przyrody 
Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 r., poz. 2134 - 
tekst jednolity ze zm.) pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej 
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lub ich skupiska, o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub 
krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych 
tworów, okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, 

wodospady. Na terenie Gminy Łubniany znajdują się obecnie 2 pomniki przyrody. 

 
Tabela 2. Wykaz pomników przyrody na terenie Gminy Łubniany 

Lp 
Nr rejestru 
wojewódzki

ego 
Obiekt Obręb Podstawa prawna 

1. 
37a 

pojedynczy okaz z gatunkucis 
pospolity (Taxus baccata) 

Łubniany 
Dz. Urz.Woj.Opolskiego z 

dnia 7 listopada 
2005r. Nr 72, poz. 2231 

2. 
42 

grupa drzew z gatunku dąb 
szypułkowy (Quercus robur) - 2 szt 

Kały 
Dz. Urz.Woj.Opolskiego z 

dnia 7 listopada 
2005r. Nr 72, poz. 2231 

3. 
261 

pojedynczy okaz z gatunku sosna 
pospolita (Pinus sylvestris) 

Kolanowice 
Dz. Urz.Woj.Opolskiego z 

dnia 7 listopada 
2005r. Nr 72, poz. 2231 

4. 
264 

pojedynczy okaz z gatunku buk 
zwyczajny (Fagus sylvatica) 

Brynica 
Dz. Urz.Woj.Opolskiego z 

dnia 7 listopada 
2005r. Nr 72, poz. 2231 

5. 
435 

pojedynczy okaz z gatunku lipa 
szerokolistna (Tilia platyphollos 

Kolanowice 
Dz. Urz.Woj.Opolskiego z 

dnia 7 listopada 
2005r. Nr 72, poz. 2231 

6. 
520 

pojedynczy okaz z gatunku lipa 
drobnolistna (Tilia cordata) 

Dąbrówka 
Łubniańska 

Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 
dnia 7 listopada 2002r.Nr 

113, poz.1456 
www.opole.rdos.gov.pl, 2017 

Korytarze ekologiczne: 

- doliny Malej Panwi - Dolina Małej Panwi jest istotnym obszarem integralności sieci Natura 
2000 łączącym OSO Zbiornik Turawski z OSO Grądy Odrzańskie – korytarz ekologiczny rangi 
regionalnej. Jest obszarem problemowym wymagającym specjalnej polityki środowiskowej, w 
tym przestrzennej,  

- Korytarz GKPdC-6 Opole-Katowice wyznaczony w 2005 roku przez Polską Akademię Nauk – 
Zakład Badania Ssaków w Białowieży na zlecenie Ministerstwa Środowiska – jeden z głównych 
korytarzy ekologicznych na terenie raju wchodzący w skład Korytarza Południowo-Centralnego 
(KPdC), 

- Korytarz lokalny Dolina Brynicy wyznaczony w Planie Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Opolskiego na podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju. 
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Rysunek 4. Obszary chronione na terenie Gminy Łubniany 

 
Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, opracowanie własne. 

 
Projektowane formy ochrony przyrody  
Projektowanymi na terenie gminy Łubniany formami ochrony przyrody są:  
- użytki ekologiczne,  
-  zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.  
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Użytek ekologiczny Kały  
Proponuje się objęć ochroną kompleks starych wyrobisk poeksploatacyjnych (żwirowni) 
zarastających roślinnością wodną i szuwarową. Jest to miejsce występowania wielu rzadkich 
gatunków roślin i zwierząt, w tym turzycy pęcherzykowatej, turzycy siwej, turzycy 
gwiazdkowatej, turzycy dziobkowatej, wełnianki wąskolistnej, skrzypa błotnego. Występują tu 
liczne populacje płazów, w szczególności traszka zwyczajna, żaba wodna, żaba trawna, 
ropucha szara. Obszar zasługuje na ochronę ze względu na dużą bioróżnorodność florystyczną 
i faunistyczną  
Użytek ekologiczny Jełowa 1 
Proponuje się objąć ochroną fragment nieużytku podtorfionych łąk w niedalekiej odległości od 
istniejącego użytku ekologicznego Jełowa (po drugiej stronie drogi krajowej. W obrębie użytku 
występuje znaczna koncentracja biocenoz szuwarowych stanowiących ostoje licznych 
gatunków płazów.  
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Łąki w Dolinie Brynicy  
Proponuje się objąć ochroną duży kompleks łąk na glebach organicznych i organiczno-
mineralnych zlokalizowanych w dolinie Brynicy między wsią Brynica i Łubnianami. Jest to jeden 
z większych zachowanych obecnie w województwie wieloprzestrzennych kompleksów łąk, 
szuwarów właściwych i wielkoturzycowych z odpowiadającymi tym biocenozom znacznymi 
koncentracjami roślin chronionych i rzadkich, w tym kukułki szerokolistnej, siedmiopalecznika 
błotnego, wełnianki wąskolistnej. Występuję tu również znaczne koncentracje rzadkich 
i chronionych gatunków ptaków, w tym błotniaka stawowego, czajki oraz derkacza. Obszar jest 
unikatową ostoją zwierzyny łownej z bardzo dużymi koncentracjami w szczególności sarny 
i dzika. Ochrona powinna polegać na zachowaniu ekstensywnego użytkowania łąk. Obecnie 
znaczna część z nich nie jest koszona, co powoduje rozwój roślinności szuwarowej 
wypierającej roślinność łąk zmiennowilgotnych i wilgotnych, a także roślinność torfowiskową.  
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Przyleśne Uroczysko  
Proponuje się objąć ochroną duży kompleks łąk, szuwarów oraz zadrzewień występujący 
w dolinie Krynicy na południe od Łubnian. Kompleks ma bardzo wysokie walory fizjonomiczne 
krajobrazu ze względu również na sąsiedztwo z rozwiniętą granicą lasu. Dużym walorem terenu 
jest dobrze zachowana naturalnie ukształtowana strefa ekotonowa o bardzo dużym znaczeniu 
dla dużych ssaków łownych. Występują tu znaczne ilości sarny, dzika i jelenia. Stwierdzono 
występowania rzadkich i chronionych gatunków roślin, w tym kukułkę szerokolistną, bobrka 
trójlistkowego, siedmiopalecznika błotnego, ostrożenia łąkowego, wełniankę wąskolistną. 
Roślinność ma na części powierzchni charakter torfowiskowy. Podstawowym zagrożeniem dla 
terenu jest zaniechanie ekstensywnego użytkowania kośnego. Ochrona powinna polegać na 
zachowaniu struktury łąk i zadrzewień w warunkach prowadzenia kośnej gospodarki łąkowej.  
Zespół przyrodniczo-krajobrazowy Dolina Małej Panwi  
Proponuje się objąć ochroną odcinek doliny Małej Panwi występujący na całym terytorium 
gminy w zasięgu stępowania zadrzewień o charakterze grądowym i łęgowym. Dolina 
charakteryzuje się bardzo wysokimi walorami fizjonomicznymi krajobrazu. Występują w jej 
obrębie siedliska przyrodnicze chronione oraz znaczne koncentracje fauny wodno-błotnej. Jest 
to również korytarz ekologiczny rangi regionalnej, w tym mający znaczenie jako obszar 
podtrzymywania spójności sieci Natura 2000 (łącznikowa funkcja między OSO Zbiornik 
Turawski i OSO Grądy Odrzańskie).  

 
Gleby 
Gmina Łubniany należy do opolskiego regionu glebowo-rolniczego. Charakteryzuje się on 
dominacją gleb słabych wytworzonych z piasków pochodzenia aluwialnego, współczesnych 
i starych tras akumulacyjnych. Występują tu głównie utwory piaszczyste (86 %), a tylko 
nieznacznie gliniaste i organiczne. Z utworów tych wytworzyły się następujące typy gleb:  

- pseudobielicowe,  
- brunatne wyługowane i kwaśne,  
- czarne ziemie,  
- mady,  
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- hydrogeniczne torfowe. 
Największy udział w strukturze gleb użytków rolnych mają mady (46 %). Na znacznej 
powierzchni występują także gleby pseudobielicowe (24 %), a także czarne ziemie (13 %) oraz 
gleby brunatne (12 %). Najmniejszą powierzchnię zajmują gleby hydrogeniczne (4 %). 
Większość użytków rolnych (85 %) wykazuje odczyn kwaśny, w tym tylko 21 % gleb jest lekko 
kwaśna.  
Przeważają tu gleby lekkie (42 %) - zbyt przewiewane i przepuszczalne, łatwo wysychające 
i ubogie w składniki pokarmowe, następnie średnio ciężkie (31 %) oraz bardzo lekkie (22 %). 
Najmniejszą powierzchnię zajmują gleby ciężkie (4 %). Według bonitacji gruntów ornych 
przeważają tu gleby słabe (42 %), następnie najsłabsze (22,2 %) oraz średnie (14,6 %) 
i średnie gorsze (15,7 %). Najmniejszą powierzchnię zajmują gleby dobre (0,1 %) i średnio 
dobre (5,0 %). Na terenie gminy Łubniany nie występują gleby najlepsze i bardzo dobre. 
Najsłabsze gleby orne występują w: Biadaczu, Dąbrówce Łubniańskiej, Kolanowicach, Kępie, 
Luboszycach i Grabu. W Brynicy, obok gleb słabych, występują stosunkowo duże powierzchnie 
gleb klasy IIIb i IVa (około 44 %). Najlepsze gleby posiadają wsie: Masów, Łubniany, Kobylno 
i Jełowa. Pod względem przydatności terenów ze względów przyrodniczych dla produkcji rolnej 
dobre warunki posiadają Grabie, Kobylno i Masów, a najsłabsze Kolanowice i Luboszyce.  

Zasoby kopalin 
Złoża kopalin są naturalnym nagromadzeniem minerałów, skał oraz innych substancji, których 
wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą. Głównymi surowcami na terenie Gminy 
Łubniany są kruszywa naturalne i piaski kwarcowe. Występujące na obszarze Gminy Łubniany, 
udokumentowane w bazie PIG złoża surowców naturalnych, przedstawione zostały 
w tabeli poniżej:  
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Tabela 3. Zasoby geologiczne i przemysłowe złóż na terenie Gminy Łubniany znajdujące się w bazie zasobów geologicznych PIG. 
 

Lp. Nazwa złoża Rodzaj surowca 
Powierzchnia 

złoża [ha] 

Zagospodarowanie/ 
sposób eksploatacji/ 
system eksploatacji 

Zasoby 
geologiczne 
bilansowane 

[tys. m3] 

Zasoby 
przemysłowe 

[tys. m3] 

Wydobycie 
[tys. m3] 

1. Biadacz Kruszywa naturalne 31,40 złoże rozpoznane szczegółowo 4 163 3 081 - 

2. Brynica 1 Kruszywa naturalne 1,72 złoże rozpoznane szczegółowo 96 - - 

3. Brynica 2 Kruszywa naturalne 1,36 złoże rozpoznane szczegółowo 89 - - 

4. Jełowa 
Piaski kwarcowe D/P cegły 

wap-piaskowej 
54,6 

złoże zagospodarowane 
3 891,98 2 581,98 18,51 

5. Jełowa II 
Piaski kwarcowe D/P Cegły 

wap-piaskowej 
97,46 

złoże rozpoznane wstępnie 
6 952,00 - - 

6. Kępa 4 Kruszywa naturalne 1,67 złoże zagospodarowane 90 - - 

7. Zawada Kruszywa naturalne 23,60 
eksploatacja złoża zaniechana 

3 211 - - 

Źródło: www.pgi.gov.pl, Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2015 
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6.3. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 
BRAKU REALIZACJI PROJEKTU  
Wszystkie działania zaproponowane do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska 
mają z założenia na celu poprawę stanu środowiska na terenie gminy i tym samym pozytywnie 
wpływać będą na zdrowie i życie ludzi. W związku z rozwojem gospodarczym regionu, 
wzrostem inwestycji przemysłowych i poziomu konsumpcji, zwiększającą się presją na obszary 
cenne przyrodniczo i niezurbanizowane, zwiększeniem zapotrzebowania na surowce, brak 
realizacji zapisów Programu prowadzić będzie do znaczącego pogorszenia wszystkich 
elementów środowiska.  

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Programu Ochrony 
Środowiska:  
1. pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze zwiększonym 

wytwarzaniem ścieków,  
2. postępująca degradacja gleb i utrata ich dla rolnictwa,  
3. utrata różnorodności ekologicznej i cennych przyrodniczo terenów,  
4. degradacja walorów krajobrazu. 

W przypadku, gdy POŚ nie zostanie wdrożony, negatywne trendy będą się pogłębiać, 
a zanieczyszczenie środowiska wzrastać. Realizacja Programu jest więc konieczna.  

7. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA 
NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM 
ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM 
Znaczące oddziaływania związane z realizacją zapisów Programu Ochrony Środowiska mogą 
wystąpić w przypadku przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 
listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz.U. 2016, poz. 71). Potencjalne oddziaływania mogą mieć charakter liniowy, punktowy lub 
rozproszony i mogą wystąpić na obszarach, gdzie prowadzona będzie realizacja zadań 
inwestycyjnych. Należy jednak podkreślić, że zasięg oddziaływań jest trudny do określenia 
i wymaga indywidualnego podejścia dla każdej inwestycji.  
W związku z brakiem szczegółowych analiz środowiskowych dla terenów na których przewiduje 
się wystąpienie oddziaływań stan środowiska określa się dla obszaru gminy.  

7.1. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 

7.1.1. Wody powierzchniowe 
Obecnie klasyfikację wód powierzchniowych określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 
2016r. poz. 1187). 

Rozporządzenie to definiuje 5 klas stanu ekologicznego: 
- klasa I – stan bardzo dobry – dla wód o niezmienionych warunkach przyrodniczych lub 

zmienionych tylko w bardzo niewielkim stopniu, 
- klasa II – stan dobry – gdy zmiany warunków przyrodniczych w porównaniu do 

warunków niezakłóconych działalnością człowieka są niewielkie, 
- klasa III – stan umiarkowany – obejmujący wody przekształcone w średnim stopniu, 
- klasa IV – stan słaby – wody o znacznie zmienionych warunkach przyrodniczych 

(biologicznych, fizyko-chemicznych, morfologicznych), gdzie gatunki roślin i zwierząt 
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znacznie różnią się od tych, które zwykle towarzyszą danemu typowi jednolitej części 
wód, 

- klasa V – stan zły – wody o poważnie zmienionych warunkach przyrodniczych, w których 
nie występują typowe dla danego rodzaju wód gatunki. 

 
Ocenę jakości wód powierzchniowych na terenie Gminy Łubniany przeprowadza WIOŚ 
w Opolu. W 2015 roku przeprowadzone zostały badania jakości tzw. Jednolitych Części Wód 
(JCW) na terenie województwa opolskiego, w tym na obszarze czterech JCW na terenie Gminy 
Łubniany. 
Ocena wód powierzchniowych poprzez określenie ich stanu ekologicznego jest nowym 
podejściem zgodnym z założeniami Dyrektywy 2000/60/WE, zwanej Ramową Dyrektywą 
Wodną. Stan ekologiczny wód określany jest na podstawie elementów biologicznych 
(fitoplankton, fitobentos, makrolity, makrobezkręgowce bentosowe i ryby) oraz parametrów 
wspomagających (elementy fizykochemiczne).  
Stan ekologiczny/potencjał ekologiczny jest określeniem jakości struktury i funkcjonowania 
ekosystemu wód powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie wyników badań elementów 
biologicznych oraz wspierających je wskaźników fizykochemicznych i hydromorfologicznych. 
Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się poprzez nadanie 
jednolitej części wód jednej z pięciu klas jakości, przy czym klasa pierwsza oznacza bardzo 
dobry stan ekologiczny, klasa druga – dobry stan ekologiczny, zaś klasy trzecia, czwarta i piąta 
odpowiednio – stan ekologiczny umiarkowany, słaby i zły. 
 
Tabela 4. Wyniki oceny wykonanej dla JCW na terenie Gminy Łubniany w 2015 roku 

Nazwa JCW/nazwa 
punktu 

Silnie zmieniona 
lub sztuczna 

JCW (T/N) 

Stan/potencjał 
ekologiczny 

Ocena 
spełnienia 

wymagań dla 
obszarów 

chronionych 

Stan 
JCW 

Budkowiczanka od 
Wiszni do Stobrawy 
ppk Budkowiczanka-
Stare Kolnie 
PLRW60001913289 

N dobry T  

Brynica od dopł. spod 
Łubnian do ujścia 
ppk Brynica-poniżej 
Popielowa 
PLRW600019132889 

N umiarkowany N zły 

Mała Panew od zb. 
Turawa do Odry 
ppk Mała Panew-
Czarnowąsy 
PLRW60001911899 

T umiarkowany N zły 

Swornica 
ppk Swornica-
Krzanowice 

T umiarkowany T zły 

Źródło: Ocena wód powierzchniowych za 2015 rok w województwie opolskim., WIOS Opole 
Objaśnienia: JCW - Jednolite części wód zostały wyznaczone, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, która 
definiuje je jako: oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub 
kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych. 
 
Analiza parametrów wód dla badanych JCW wykazała w trzech przypadkach stan/potencjał 
ekologiczny umiarkowany oraz w jednym przypadku stan/potencjał ekologiczny dobry. Stan 
ogólny w badanych punktach został oceniony jako zły. 
 
Do degradacji wód powierzchniowych na obszarze gminy przyczyniają się zrzuty ścieków 
komunalnych i przemysłowych, jak również zanieczyszczenia tranzytowe dostarczane wodami 
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powierzchniowymi. Na obszarach pozbawionych infrastruktury komunalnej należy się 
spodziewać degradacji wód powierzchniowych przez niekontrolowane zrzuty ścieków z terenów 
zabudowanych, trafiające do gruntu, rowów melioracyjnych, bądź bezpośrednio do cieków. 
Powodują one z reguły lokalne zanieczyszczenie wód objawiające się wzrostem wartości BZT5, 
oraz zawartości sodu, potasu, azotanów i fosforanów, a także skażenie bakteriologiczne wody. 
Do zanieczyszczenia wód substancjami biogennymi (azotany, fosforany) przyczyniają się także 
spływy z pól uprawnych oraz nawożonych łąk i pastwisk. 

7.1.2. Wody podziemne 
 
Zakres dopuszczalnych wartości wskaźników jakości wody określają następujące akty prawne:  

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów                           
i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. 2016, poz. 85), 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015, poz. 1989). 

 
Ocenę jakości wód podziemnych przeprowadza WIOŚ w Opolu. Monitoring wód podziemnych 
obejmuje punkty pomiarowe, monitorujące wszystkie główne zbiorniki wód podziemnych 
(GZWP), użytkowe poziomy wodonośne, obszary zwiększonego drenażu oraz obszary 
szczególnie zagrożone przez przemysł. Uwzględnia warunki hydrogeologiczne w ujęciu 
regionalnym i lokalnym oraz występowanie potencjalnych ognisk zanieczyszczeń i zagrożeń 
wód podziemnych. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska oceny jakości elementów fizykochemicznych 
stanu wód podziemnych oraz oceny stanu chemicznego i stanu ilościowego wód podziemnych 
dokonuje się dla każdego okresu, do którego stosuje się plan gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza. Zarówno badania jak i oceny stanu wód podziemnych w zakresie 
elementów fizykochemicznych i ilościowych wykonuje państwowa służba hydrogeologiczna (art. 
155a ust. 5 ustawy – Prawo wodne, tj. (Dz.U. 2015 poz. 469 ze zm.). Przy określaniu klasy 
jakości wód podziemnych (I – V) w punkcie pomiarowym dopuszcza się przekroczenie 
elementów fizykochemicznych, gdy jest ono spowodowane przez naturalne procesy, 
z zastrzeżeniem, że to przekroczenie nie dotyczy elementów fizykochemicznych oznaczonych 
w załączniku symbolem „H” (substancje niebezpieczne) i mieści się w granicach przyjętych dla 
kolejnej niższej klasy jakości wody. W przypadku większej liczby badań monitoringowych 
w ciągu roku do porównań przyjmuje się wartość średniej arytmetycznej stężeń badanych 
elementów fizykochemicznych uzyskanych z rocznych wyników badań monitoringowych 
w punkcie pomiarowym. 
Klasy jakości wód podziemnych I, II, III oznaczają dobry stan chemiczny, a klasy jakości wód 
podziemnych IV, V oznaczają słaby stan chemiczny. 
 
Na terenie Gminy Łubniany nie były w ostatnich latach zlokalizowane punkty pomiarowe wód 
podziemnych WIOŚ. Wykonywano natomiast badania wód podziemnych i odciekowych 
w rejonie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Kępa. Wyniki 
przeprowadzonych badań zawarte zostały w opracowaniu p.t. „Raport roczny z badań 
monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w fazie 
poeksploatacyjnej w miejscowości Kępa za 2016 rok”. W zakresie badań wód podziemnych 
i odcieków wykonano: 

 pomiary ustalonego zwierciadła wody w piezometrach P-1, P-2 i P-3 (maj, listopad), 
 pobrano próbki wody podziemnej z piezometrów P-1, P-2 i P-3 (maj, listopad), 
 pobrano próbki wód odciekowych ze zbiornika na odcieki (maj, listopad), 
 wykonano analizy fizykochemiczne pobranych próbek wód podziemnych i odciekowych 

(maj, listopad). 
W próbkach wód podziemnych i odciekowych zbadano: odczyn (pH), przewodność 
elektrolityczną właściwą, ogólny węgiel organiczny (OWO), zawartość metali ciężkich (miedź, 
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cynk, ołów, kadm, chrom (VI), rtęć), sumę wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 
(WWA).  
Wodę podziemną ujmowaną wyszczególnionymi poniżej piezometrami, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów 
i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. 2016, poz. 85) w pierwszej 
serii badawczej sklasyfikowano jako: 

- dla piezometru P-1: wodę I (bardzo dobrej) klasy jakości, natomiast w drugiej serii 
badawczej z uwagi na wartość cynku i miedzi zaklasyfikowano jako wodę II (dobrej) klasy 
jakości. 
- dla piezometru P-2: jako wodę I (bardzo dobrej) klasy jakości, 
- dla piezometru P-3: jako wodę I (bardzo dobrej) klasy jakości. 

Na podstawie przeprowadzonych badań wód odciekowych stwierdzono ponadto, że wody 
odciekowe pobrane na terenie składowiska, spełniają warunki jakie należy spełnić przy 
wprowadzeniu ścieków do ziemi określonych w w/w rozporządzeniu.  
 

7.2. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 
Na terenie Gminy Łubniany Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu nie prowadzi 
bezpośredniego monitoringu jakości powietrza. 
Najbliższe pomiary wykonywane były w 2014, 2015 i 2016 roku w Dobrzeniu Wielkim i Ozimku, 
które wykazały: 
 
Tabela 5. Wyniki pomiarów w pobliżu Gminy Łubniany w 2014, 2015 i 2016 roku w zakresie 
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i benzenu. 

Punkt 
pomiarowy 

Dwutlenek siarki  
[μg/m3] 

Dwutlenek azotu 
[μg/m3] 

Benzen 
[μg/m3] 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

Dobrzeń Wielki,  
ul. Namysłowska 

4,2 3,5 8,3 16 14 18,5 1,5 1,2 1,5 

Ozimek, Plac 
Wolności 

3,8 3,6 4,1 17 15 16,4 - - - 

Źródło: Wyniki pomiarów uzyskanych w 2014, 2015 i 2016 roku na stacjach  monitoringu jakości powietrza 
w województwie opolskim. WIOŚ Opole 
 
Przeprowadzone w 2014, 2015 i 2016 roku pomiary nie wykazały przekroczeń wartości 
dopuszczalnych w Dobrzeniu Wielkim i Ozimku w zakresie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu 
i benzenu. W zakresie pozostałych zanieczyszczeń pomiary dokonywane były na stacjach 
pomiarowych w ramach strefy opolskiej, jednak już w dużym oddaleniu od Gminy Łubniany, ich 
wyniki mogą nie być jednoznaczne i miarodajne dla terenu Gminy. 

Klasyfikację stref za rok 2016 wykonano w oparciu o następujące założenia: 
- klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest 

wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza; 
- klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości 

dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń 
wartości dopuszczalnych, a także przyczyny ich występowania (dotyczy wyłącznie pyłu 
PM2,5); 

- klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość 
dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń 
oraz dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest opracowanie programu 
ochrony powietrza POP; 

- klasa D1 - poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego; nie 
jest wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza; 
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- klasa D2 - poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego; należy 
dążyć do osiągnięcia poziomi celu długoterminowego do roku 2020. 

 
Tabela 6. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2016. 

Strefa 

Ochrona zdrowia Ochrona roślin 

SO2 NO2 C6H6 CO O3 PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM 2,5 SO2 NOx O3 

Strefa 
opolska A A C A C C A A A A C C A A C 

Źródło: Ocena jakości powietrza za 2016 rok, WIOŚ Opole 
 
1) wg poziomu docelowego 
2) wg poziomu celu długoterminowego 

 
Na podstawie „Oceny jakości powietrza w województwie opolskim za 2016 r.” obszar Gminy 
Łubniany w ramach „strefy opolskiej” został zakwalifikowany: 

- wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom SO2, NO2, CO, Pb, As, 
Cd, Ni, do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji PM10, O3, 
B(a)P, PM2,5, C6H6, 
- wg kryterium ochrony roślin  do klasy A pod względem poziomu SO2, NO2, do klasy C ze 
względu na poziom O3. 

Dla zanieczyszczeń zaklasyfikowanych do klasy C wymagane jest opracowanie „Programu Ochrony 
Powietrza” dla obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych. 

 
Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519 z późn. zm.) dla 
stref, dla których poziom substancji w powietrzu przekracza poziom dopuszczalny marszałek 
województwa ma obowiązek przygotować projekt programu ochrony powietrza . 
Głównym celem opracowania naprawczego programu ochrony powietrza jest wskazanie 
niezbędnych działań w zakresie gospodarczym i urbanistycznym w strefie tak, aby możliwa była 
poprawa jakości powietrza oraz jakości życia mieszkańców. Podstawowym narzędziem polityki 
przestrzennej miast i gmin są plany zagospodarowania przestrzennego, które jako prawo 
miejscowe muszą być przestrzegane przez wszystkich użytkowników danego obszaru. 
Wszystkie działania, które bezpośrednio lub pośrednio mogą przyczynić się do poprawy sytuacji 
aerosanitarnej w gminach powinny być ujęte w planach zagospodarowania przestrzennego. 

7.3. ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU 
 
Skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk 
ekstremalnych, występujące w ostatnich kilku dekadach pogłębiają się i z tego względu stały się 
przedmiotem zainteresowania rządów i społeczności międzynarodowej. Wyniki badań 
naukowych jednoznacznie wskazują, że zjawiska powodowane przez zmiany klimatu stanowią 
zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, w tym także dla 
Polski. 
W Polsce przygotowano „Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na 
zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020) z myślą o zapewnieniu 
warunków stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu ryzyk, jakie niosą ze sobą 
zmiany klimatu, ale również z myślą o wykorzystaniu pozytywnego wpływu, jaki działania 
adaptacyjne mogą mieć nie tylko na stan polskiego środowiska, ale również wzrost 
gospodarczy. 
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7.4. HAŁAS 
 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672– 
tekst jednolity z późn. zm.) traktuje hałas jako zanieczyszczenie, wobec którego należy 
przyjmować takie same ogólne zasady postępowania, jak dla pozostałych zanieczyszczeń 
i związanych z nimi dziedzin ochrony środowiska.  
Wartości dopuszczalne poziomów hałasu określają:  

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 
112 – tekst jednolity) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu 
do środowiska (Dz. U. 2005 Nr 263, poz. 2202 z późn. zmianami),  

- wspólnotowe regulacje prawne, w tym Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 25.06.2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania 
poziomem hałasu w środowisku. 

Wyróżnia się trzy główne rodzaje hałasu, według źródła powstawania: 
- hałas przemysłowy powodowany przez urządzenia i maszyny w obiektach 

przemysłowych i usługowych, 
- hałas komunikacyjny pochodzący od środków transportu drogowego, kolejowego 

i lotniczego, 
- hałas komunalny (osiedlowy i mieszkaniowy) występujący w budynkach mieszkalnych, 

szczególnie wielorodzinnych i w obiektach użyteczności publicznej. 
 

7.5. PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE 
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed polami  
elektromagnetycznymi jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. 2016, poz. 672 tekst jednolity) – dział VI Ochrona przed polami elektromagnetycznymi. 
Ochrona przed polami polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez:  

- utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co 
najmniej na tych poziomach 

- zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy 
nie są one dotrzymane. 

7.6. ZASOBY PRZYRODNICZE 
Na terenie Gminy Łubniany ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 

- Stobrawski Park Krajobrazowy, 
- obszar chronionego krajobrazu "Lasy Stobrawsko - Turawskie", 
- użytek ekologiczny „Jełowa”, 
- pomniki przyrody. 

Tabela 7. Gatunki roślin i zwierząt objęte ochroną występujące na terenie Gminy Łubniany 
Rośliny1 

Objęte ochroną ścisłą 
Długosz królewski Osmunda regalis 
Fiołek mokradłowy Viola persicifolia 
Kotewka orzech wodny Trapa natans 
Kruszczyk siny Epipactis purpurata 
Lilia złotogłów Lilium martagon 

Lindernia mułowa Lindernia procumbens 
Nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum 
Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia 
Salwinia pływająca Salvinia natans 

Objęte ochroną częściową 
Bagno zwyczajne Ledum palustre 
Bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata 
Centuria pospolita Centaurium erythraea subsp. 

Naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora 
Orlik pospolity Aquilegia vulgaris 
Pływacz drobny Utricularia minor 
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Erythraea 
Czosnek niedźwiedzi Allium ursinum 
Dzięgiel litwor Angelica archangelica 
Gnieźnik leśny Neottia nidus-avis 
Grzybienie białe Nymphaea alba 
Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine 
Listera jajowata Listera opata 
Nadwodnik naprzeciwlistny Elatine hydropiper 
Nadwodnik sześciopręcikowy Elatine hexandra 
Nadwodnik trójpręcikowy Elatine triandra 

Podkolan biały Platanthera biforia 
Podrzeń żebrowiec Blechnum spirant 
Pomocnik baldaszkowy Chimaphila umbellata 
Śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis 
Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum 
Widłak goździsty Lycopodium calvatum 
Widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum 
Włosienicznik skąpopręcikowy Batrachium 
trichophyllum 
Zimowit jesienny Colchicum autumnale 

Tabela 8. Gatunki zwierząt objęte ochroną występujące na terenie Powiatu Opolskiego2 

Ochrona ścisła gatunkowa 
batalion Philomachus pugnax 
bączek zwyczajny Ixobrychus minutus 
bernikla białolica Branta leucopsis 
bernikla rdzawoszyja Branta ruficollis 
biegus zmienny Calidris alpina 
biegus krzywodzioby Calidris ferruginea 
biegus malutki Calidris minuta 
bielaczek Mergus albellus 
błotniak stawowy Circus aeruginosus 
błotniak zbożowy Circus cyaneus 
błotnik łąkowy Circus pygargus 
bocian biały Ciconia ciconia 
bocian czarny Ciconia nigra 
czapla purpurowa Ardea purpurea 
czapla biała Egretta alba 
czapla nadobna Egretta garzetta 
czerwończyk nieparek Lycaena dispar 
dzięcioł czarny Dryocopus martius 
dzięcioł średni Dendrocopos medius 
dzięcioł zielonosiwy Picus canus 
gąsiorek Lanius collurio 
gągoł Bucephala clangula 
jarzębatka Sylvia nisoria 
koza pospolita Cobitis taenia 
kumak nizinny Bombina bombina 
kropiatka Porzana porzana 
krwawodziób Tringa totanus 
kwokacz Tringa nebularia 
kania czarna Milvus migrans 
kania ruda Milvus milvus 
lerka Lullula arborea 
łabędź krzykliwy Cygnus cygnus 
łabędź czarnodzioby Cygnus Columbianus bewickii 
łęczak Tringa glareola 

mewa czarnogłowa Larus melanocephalus 
mewa mała Larus minutus 
mopek zachodni Barbastella barbastellus 
modraszek telejus Maculinea teleius 
modraszek nausitous Maculinea nausithous 
muchołówka białoszyja Ficedula albicollis 
muchołówka mała Ficedula parva 
nurogęś Mergus merganser                        
nocek łydkowy Myotis dasycneme 
nocek duży Myotis myotis 
nur czarnoszyi Gavia arctica 
nur rdzawoszyi Gavia stellata 
ortolan Emberiza hortulana 
perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena 
perkoz rogaty Podiceps auritus 
perkoz zausznik Podiceps nigricollis 
podróżniczek Luscinia svecica 
płatkonóg szydłodzioby Phalaropus lobatus 
rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus 
rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus 
rybitwa czarna Chlidonias niger  
rybitwa wielkodzioba Hydroprogne caspia 
rybitwa rzeczna Sterna hirundo 
rycyk Limosa limosa 
sokół wędrowny Falco peregrinus 
sieweczka rzeczna Charadrius dubius 
siewka złota Pluvialis apricaria 
terekia Xenus cinereus 
wydra europejska Lutra lutra 
zielonka Porzana parva 
zimorodek Alcedo atthis 
żółw błotny Emys orbicularis 

 
Oznaczenia: 
1 – wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony 
gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409) 
2 – wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 roku w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2014 r. poz. 1348) 

7.7. POWIERZCHNIA ZIEMI 
Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się: 

- nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz innych 
substancji chemicznych, np. ropopochodnych, 
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- zasolenie, 
- nadmierną alkalizację, 
- zakwaszenie przez związki siarki i azotu. 

 
Ostatnie badania gleb na terenie Powiatu Opolskiego zostały przeprowadzone w latach 2004-
2006 i objęły one wszystkie gminy. Na podstawie uzyskanych wówczas wyników badań 
stwierdzono, iż pośród powiatów województwa opolskiego Powiat charakteryzuje się względnie 
niskim zanieczyszczeniem gleb użytkowanych rolniczo cynkiem, ołowiem i miedzią, a średnie 
stężenia analizowanych pierwiastków śladowych w glebach Powiatu zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska były niższe niż wartości dopuszczalne stężeń metali 
ciężkich w glebie lub ziemi. 
Aktualnie obowiązujące kryteria oceny zawartości zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi 
zawarte są w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r.                       
w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 
1395). Rozpoznanie stanu gleb użytkowanych rolniczo pod względem zanieczyszczenia 
metalami ciężkimi jest istotne z uwagi na produkcję bezpiecznej żywności dla człowieka. 
Występowanie w glebach podwyższonych zawartości metali ciężkich będące następstwem 
działalności ludzkiej poprzez: emisje przemysłowe, motoryzację, nadmierną chemizację 
rolnictwa, powoduje degradację biologicznych właściwości gleb, skażenie wód gruntowych oraz 
przechodzenie zanieczyszczeń do łańcucha żywieniowego. 

7.8. GOSPODARKA ODPADAMI 
Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego (PGOWO), Gmina 
Łubniany weszła w skład Centralnego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi (RGOK). 
 
Tabela 9. Obszar Centralnego RGOK 

Gminy przyporządkowane do Centralnego RGOK 

Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Komprachcice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, 
Olszanka, Opole, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Turawa 

Źródło: PGOWO 
 
Instalacje funkcjonujące na terenie wspomnianego RGOK, mające status Regionalnych 
Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), posiadają wystarczające moce 
przerobowe do obsługi wyznaczonego w PGOWO obszaru. 
System zbierania i odbioru odpadów funkcjonujący na terenie Gminy Łubniany, jest  
dostosowany do rozwiązań technologicznych przyjętych w Regionie. 
 
Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Łubniany zorganizowana jest w oparciu 
o podział na następujące frakcje odpadów: 

 papier i tektura, 
 tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, 
 opakowania ze szkła, 
 odpady ulegające biodegradacji - kuchenne pochodzenia roślinnego i zielone, 
 popiół, 
 pozostałe (odpady zmieszane), 

ponadto zbierane są: 
 odpady wielkogabarytowe oraz opony - zbiórka w systemie akcyjnym w podanych 

do publicznej wiadomości terminach. 
 
Ponadto do czasu powstania stacjonarnego PSZOK, na obszarze Gminy Łubniany - będą 
funkcjonowały Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK), 
do których mieszkańcy mogą dostarczać następujące rodzaje odpadów: 

 przeterminowane leki, 
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 chemikalia, 
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
 zużyte baterie i akumulatory, 
 budowlane i rozbiórkowe. 

 
Poniżej przedstawiono ilości odpadów komunalnych, odebranych/zebranych z terenu Gminy 
Łubniany w latach 2013-2016. 
 
Tabela 10. Ilość odpadów komunalnych odebranych/zebranych z terenu Gminy Łubniany 
w latach 2013-2016 

Rok 
Masa zebranych 

odpadów komunalnych 
(ogółem) [Mg] 

Masa odpadów 
komunalnych 

zebranych selektywnie 
[Mg] 

Udział odpadów 
komunalnych 

zebranych selektywnie 
w ogólnej masie 

zebranych odpadów 
[%] 

2013 2 002,3 347,3 17,3 
2014 2 642,4 459,4 17,4 
2015 2 660,2 574,5 21,6 
2016 2 367,7 652,9 27,6 

Źródło: Opracowane na postawie rocznych Analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Łubniany 

 
Osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu odpadów komunalnych oraz redukcji masy 
odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 
 
Na gminy nałożono obowiązek składania rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi - marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu 
inspektorowi ochrony środowiska. 
Sprawozdania te zawierają m.in. informacje o osiągniętych przez Gminę w danym roku 
sprawozdawczym następujących poziomach: 

 poziom redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, 
 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, 
 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 
 
W poniższej tabeli zebrano informacje o osiągniętych przez Gminę Łubniany poziomach 
w latach 2013-2016. 
 
Tabela nr 11. Zestawienie osiągniętych przez Gminę Łubniany poziomów redukcji masy 
odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 
pochodzących z sektora komunalnego w latach 2013-2016 

Wskaźnik 
Osiągnięty poziom [%] 

Dopuszczalny/ 
wymagany poziom [%] 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 
poziom ograniczenia 
masy odpadów 
komunalnych 
ulegających 
biodegradacji 
przekazywanych 
do składowania 
w stosunku do 1995 r. 

37,1 10,6 48,3 10,0 
maks. 

50 
maks. 

50 
maks. 

50 
maks. 

45 
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Wskaźnik 
Osiągnięty poziom [%] 

Dopuszczalny/ 
wymagany poziom [%] 

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 
poziom recyklingu 
i przygotowania do 
ponownego użycia 
następujących frakcji 
odpadów komunalnych: 
papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła 

22,1 32,4 41,7 29,0 
min. 
12 

min. 
14 

min. 
16 

min. 
18 

poziom recyklingu, 
przygotowania do 
ponownego użycia 
i odzysku innymi 
metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów 
budowlanych 
i rozbiórkowych 

96,2 100 95,9 100 
min. 
36 

min. 
38 

min. 
40 

min. 
42 

Źródło: Opracowane na postawie rocznych Analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 
Łubniany 

 
Na koniec maja 2017 r. na terenie Gminy Łubniany występowało ok. 459,67 Mg 
(tj. ok. 35 358,90  m2) wyrobów azbestowych. 
 

8. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH 
PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH 
Z PUNKTU WIDZENIA PROGRAMU 

8.1. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 
Na stan czystości wód powierzchniowych największy wpływ wywierają wprowadzane do nich 
ścieki, zarówno komunalne, jak i przemysłowe, ścieki pochodzące z terenów rolniczych oraz 
spływy wód z terenów nawożonych pól uprawnych. Wody opadowe spływając po zetknięciu z 
powierzchnią ziemi, także stanowią źródło zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Spływ 
substancji z obszarów zlewni obciążonych działalnością człowieka, stanowi zanieczyszczenia 
obszarowe (główne źródło - mineralne nawożenie gleby, chemiczne środki ochrony roślin, 
składowanie odpadów). 
Zanieczyszczenia zawarte w wodach opadowych są zanieczyszczeniami pochodzącymi 
w głównej mierze z atmosfery oraz ze spłukania powierzchni utwardzonych, na których 
występują m.in. takie zanieczyszczenia jak: paliwa i smary, części ogumienia, odchody zwierząt 
domowych itp. 
Nadrzędnym celem ochrony wód podziemnych jest zahamowanie procesów ich 
zanieczyszczania, jak również przywrócenie oraz zachowanie ich naturalnej jakości dla 
obecnych i przyszłych użytkowników, a także zachowanie naturalnych funkcji tych wód 
w ekosystemach.  
Zagrożenia dla jakości wód podziemnych i gruntowych na obszarze miasta wynikają z: 

- spływów zanieczyszczeń z terenów komunikacyjnych,  
- niekontrolowanych wycieków ze źródeł lokalnych, w tym szczególnie wycieków ze 

zbiorników na nieczystości ciekłe na nieskanalizowanych obszarach miasta,  
- możliwej awaryjności systemu kanalizacyjnego, 
- spływów zanieczyszczeń z terenów rolniczych. 
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8.2. ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU I NADZWYCZAJNE 
ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA 

Adaptacja do zmian klimatu. 

Wyniki prognoz pokazują, że do roku 2030 zmiany klimatu będą miały dwojaki, pozytywny 
i negatywny wpływ na gospodarkę i społeczeństwo. 
Wzrost średniej temperatury powietrza będzie miał pozytywne skutki m.in. w postaci wydłużenia 
okresu wegetacyjnego, skrócenia okresu grzewczego oraz wydłużeniu sezonu letniego. 
Dominujące są jednak przewidywane negatywne konsekwencje zmian klimatu. Ze zmianami 
klimatycznymi wiążą się niekorzystne zmiany warunków hydrologicznych. Wprawdzie roczne 
sumy opadów nie ulegają zasadniczym zmianom, jednak ich charakter staje się bardziej losowy 
i nierównomierny, czego skutkiem są dłuższe okresy bezopadowe, przerywane gwałtownymi 
i nawalnymi opadami. Poziom wód gruntowych będzie się obniżał, co negatywnie wpłynie na 
różnorodność biologiczną i formy ochrony przyrody, w szczególności na zbiorniki wodne i tereny 
podmokłe. Zmiany będą do zaobserwowania również w porze zimowej, gdzie skróci się okres 
zalegania pokrywy śnieżnej i jej grubość. Jednocześnie efektem zmian klimatu będzie 
zwiększanie częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i katastrof, które 
będą miały istotny wpływ na obszary wrażliwe i gospodarkę kraju. Podstawowe znaczenie będą 
miały ulewne deszcze niosące ryzyko powodzi i podtopień, a także osuwisk – głównie na 
obszarach górskich i wyżynnych, ale również na zboczach dolin rzecznych. Coraz częściej 
będzie można zaobserwować silne wiatry, a nawet towarzyszące im incydentalnie trąby 
powietrzne i wyładowania atmosferyczne, które mogą znacząco wpłynąć m.in. na budownictwo 
oraz infrastrukturę energetyczną i transportową.  
Bezpośrednie negatywne skutki zmian klimatu to również nasilenie się zjawiska eutrofizacji wód 
śródlądowych, zwiększenie zagrożenia dla życia i zdrowia w wyniku stresu termicznego 
i wzrostu zanieczyszczeń powietrza, większe zapotrzebowanie na energię elektryczną w porze 
letniej, zmniejszenie potencjału chłodniczego elektrowni czego skutkiem będzie spadek mocy 
produkcyjnej i wiele innych. 
 
Zagrożenie powodziowe 
W 1997 roku na obszarze Gminy Łubniany i gmin sąsiednich miało miejsce stosunkowo duże 
zagrożenie powodziowe w związku z wystąpieniem bardzo dużych opadów atmosferycznych. 
Spiętrzenie wody w Odrze, Małej Panwi, Swornicy i Jemielnicy spowodowało podtopienie 
terenów w ich otoczeniu oraz znaczące podniesienie zwierciadła wód podziemnych na terenach 
Międzyrzecza. Ogółem powódź objęła w gminie ok. 800 ha, co stanowiło ok. 7 % jej 
powierzchni. Powódź zalała częściowo miejscowości Luboszyce i Kępę oraz podtopiła 
Kolanowice i Brynicę. Uszkodzone zostały istniejące wały przeciwpowodziowe na rzece Mała 
Panew na prawym brzegu rzeki w Biadaczu i Luboszycach. Podtopienia wystąpiły także 
w okresie wzmożonych opadów atmosferycznych w roku 2010.  
Na gromadzenie się wód opadowych na powierzchni oprócz braku głębokich i rozległych koryt 
rzecznych ma wpływ podłoże geologiczne i zaleganie warstw geologicznych (glin, iłów) trudno 
przepuszczalnych. Zasięg powodziowy został udokumentowany przez gminę, został 
uwzględniony w studium i powinien być uwzględniany przy sporządzaniu planów miejscowych. 
 
Zagrożenie suszą 
Województwo opolskie na tle innych regionów Polski nie jest narażone na susze w szczególny 
sposób. Obszarami Polski narażonymi na susze są przede wszystkim Wielkopolska i wschodnia 
część Mazowsza.  
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, 
zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości 
klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (3 064 gmin) oraz w oparciu 
o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla 
następujących upraw: kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, 
tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych oraz roślin strączkowych. Aktualna 



Prognoza oddziaływania na środowisko  „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany  
na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” 

 

36 

informacja w odniesieniu do poszczególnych gmin dostępna jest na stronie internetowej 
www.susza.iung.pulawy.pl. 
Obecnie, realizując postanowienia ustawy — Prawo wodne, dyrektorzy regionalnych zarządów 
gospodarki wodnej przystąpili do sporządzania planów przeciwdziałania skutkom suszy. 
Dokumenty te powinny zawierać:  
- analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;  
- propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;  
- propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian 
naturalnej i sztucznej retencji.  
Plany przeciwdziałania skutkom suszy będą zawierały także katalog działań służących 
ograniczeniu skutków suszy. 
Dnia 11 sierpnia 2016 r. na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), 
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej przystąpił do konsultacji społecznych projektu 
harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania 
skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Uwagi i wnioski można było składać do Prezesa 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w terminie od dnia 12 sierpnia 2016 r. do dnia 12 
lutego 2017 r. 

8.3. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 
Na stan jakości powietrza w Gminie Łubniany wpływa emisja z różnego rodzaju źródeł. 
Wyróżnić należy: 

- źródła punktowe, 
- źródła liniowe (transport, przede wszystkim komunikacja samochodowa), 
- źródła powierzchniowe, tzw. „emisja niska”, związane ze spalaniem paliw do celów 

grzewczych (kotłownie lokalne i paleniska indywidualne). 
 
Źródła punktowe: 
Zanieczyszczenia emitowane ze źródeł punktowych postają w wyniku spalania paliw oraz  
w wyniku prowadzenia procesów technologicznych w zakładach przemysłowych. W wyniku 
energetycznego spalania paliw powstają następujące zanieczyszczenia: dwutlenek siarki (SO2), 
tlenki azotu (NOX), pył, tlenek węgla (CO) i dwutlenek węgla (CO2). Tego rodzaju źródła, ze 
względu na sposób wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza (wysokość emitora oraz 
prędkość wylotowa gazów), oddziaływają na stan jakości powietrza zwykle w mniejszym stopniu 
niż spalanie paliw w indywidualnych systemach grzewczych. Ze względu na charakter Gminy, 
nie występują na jej terenie duże zakłady przemysłowe z procesami technologicznymi 
mogącymi emitować znaczne ilości substancji do powietrza atmosferycznego. 
Teren Gminy Łubniany charakteryzuje się brakiem zorganizowanego systemu zaopatrzenia 
w ciepło, nie występują również duże kotłownie grzewcze lub technologiczne, zlokalizowane 
zazwyczaj przy  dużych zakładach przemysłowych. Brak jest także lokalnych kotłowni o dużej 
mocy cieplnej. W przewadze są indywidualne systemy zasilania budynków. Większość z nich 
to małe kotłownie lokalne oraz ogrzewanie piecowe. Część obiektów użyteczności publicznej, 
usługowych i zakładów produkcyjnych posiada własne nowoczesne kotłownie olejowe bądź 
gazowe – przyjazne dla środowiska naturalnego.  
 
 
Źródła liniowe: 
Transport drogowy 
W przypadku źródeł liniowych, rozumie się przez nie głównie ciągi komunikacyjne (drogowe 
i kolejowe), gdzie zanieczyszczenia pochodzą ze spalania paliw (benzyny lub oleju 
napędowego) w silnikach samochodów. Emitowane są przede wszystkim tlenek węgla (CO), 
dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu (NOX) oraz węglowodory. Dodatkowym problemem jest 
emisja zanieczyszczeń pyłowych pochodzących głównie za ścierania opon, hamulców oraz 
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nawierzchni dróg. Pyły te często zawierają metale ciężkie tj. ołów, nikiel, kadm i miedź. 
W czasie ruchu pojazdów na drodze dochodzi również do tzw. wtórnego pylenia, czyli 
ponownego unoszenia pyłu znajdującego się na drodze. Na wielkość emisji zanieczyszczeń ze 
źródeł liniowych ma wpływ cały szereg czynników, w tym struktura i natężenie ruchu pojazdów, 
organizacja ruchu samochodowego, płynność ruchu pojazdów na drodze oraz stan techniczny 
dróg i pojazdów. 
Z punktu widzenia oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska najistotniejsze 
znaczenie mają przebiegająca przez teren Gminy droga krajowa DK45.  
Głównymi elementami układu komunikacyjnego są: 

 droga krajowa - nr 45, Opole – Łódź, o znaczeniu międzyregionalnym, 
 droga wojewódzka - nr 461 Kup – Jełowa, 
 drogi powiatowe: 

- nr 27 333 Jełowa - Tuły; 
- nr 27 702 Brynica - Czarnowąsy; 
- nr 27 703 Opole - Łubniany; 
- nr 27 722 Dąbrówka Łubn. - Zagwiździe; 
- nr 27 725 Masów - Świerkle - Dobrzeń Wielki.; 
- nr 27 726 Turawa - Łubniany; 
- nr 27 727 Kolanowice - Łubniany; 
- nr 27 728 Kolanowice - Luboszyce; 
- nr 27 743 Grabie - Kobylno; 
- nr 27 765 Biadacz - Czarnowąsy; 

 drogi gminne o długości ok. 121 km; 
Wykonywany w okresach 5 letnich Generalny Pomiar Ruchu (GPR) w obrębie Gminy - na   
drodze krajowej DK45 wykazuje duże natężenie ruchu komunikacyjnego. Wyniki pomiarów 
wykonywanych na drogach w 2000, 2005, 2010 i 2015 roku  przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 12. Średni dobowy ruch (SDR) na drogach w obrębie Gminy Łubniany. 

Nr 
drogi 

Odcinek 
Rok  Wzrost natężenia 

ruchu  
[%] 2000 2005 2010 2015 

45 Zawada - Bierdzany 4 780 6 049 8 171 7 921 65,7/30,9/-3,0 

461 Kup - Jełowa 806 934 1 878 1 354 68/45/-27,9 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GPR 2000, 2005, 2010 i 2015 GDDKiA 
 
Wzrastająca liczba pojazdów oraz duży ruch komunikacyjny na drogach w obrębie Gminy 
pociąga za sobą zwiększoną emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych. 
 
Transport kolejowy 
Przez obszar gminy przebiegają:  

- linia kolejowa drugorzędna nr 293 relacji Opole - Jełowa – Kluczbork,  
- linia kolejowa drugorzędna nr 301 relacji Opole – Jełowa – Namysłów (nieczynna).  

Obie linie wymagają modernizacji. Nie są wykorzystywane w stopniu dostatecznym. 
 
Źródła powierzchniowe: 
Źródła powierzchniowe (rozproszone), czyli tzw. „niska emisja”, to zanieczyszczenia powstające 
głównie w wyniku indywidualnego ogrzewania domów i mieszkań, zarówno w lokalnych 
kotłowniach, jak i w indywidualnych paleniskach domowych. Zasięg oddziaływania tego rodzaju 
źródeł ma charakter lokalny, jednak ze względu na powszechność stosowania paliw 
konwencjonalnych do ogrzewania są one szczególnie uciążliwe i przyczyniają się znacząco do 
pogorszenia stanu jakości powietrza. Emisja niska odpowiedzialna jest głównie za wzrost 
stężeń pyłu, dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX), tlenku węgla (CO). 
Ogrzewanie budynków mieszkalnych indywidualnych na terenie Gminy.  
Odbiorcy indywidualni wykorzystują do ogrzewania obiektów kotły lub paleniska indywidualne.  
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Dominuje ogrzewanie paliwami stałymi (węglem kamiennym, koksem), pozostałe paliwa 
w mniejszym stopniu. Ogrzewanie elektryczne stosowane jest sporadycznie ze względu na 
wysokie koszty eksploatacyjne.  
Teren Gminy Łubniany charakteryzuje się brakiem zorganizowanego systemu zaopatrzenia 
w ciepło, nie występują również duże kotłownie grzewcze lub technologiczne, zlokalizowane 
zazwyczaj przy  dużych zakładach przemysłowych. Brak jest także lokalnych kotłowni o dużej 
mocy cieplnej.  
W przewadze są indywidualne systemy zasilania budynków. Większość z nich to małe 
kotłownie lokalne oraz ogrzewanie piecowe. Część obiektów użyteczności publicznej, 
usługowych i zakładów produkcyjnych posiada własne nowoczesne kotłownie olejowe bądź 
gazowe – przyjazne dla środowiska naturalnego.  
 
Prowadzenie prac termomodernizacyjnych: 
W związku z przeprowadzaniem prac termomodernizacyjnych budynków może dochodzić do 
powstawania kolizji na drodze „siedliska gatunków chronionych”, a „remonty budynku”, 
w wyniku których zamieszkujące je zwierzęta mogą utracić bezpowrotnie miejsca schronienia 
bądź gniazdowania (rozrodu), przez co w widoczny sposób zmniejsza się ich populacja 
(w konsekwencji może dojść do jej całkowitego zaniku).  
W związku z powyższym koniecznym jest właściwe planowanie i prowadzenie tego typu robót. 
W przypadku nieodpowiedniego ich wykonywania może dochodzić do naruszania zakazów 
wymienionych w § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. 
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. Nr 237 poz. 1419), m.in. zabijania i okaleczania 
ptaków lub nietoperzy, niszczenie ich jaj i postaci młodocianych oraz ich siedlisk, miejsc 
gniazdowania, lęgu lub schronień (zakazy). Także umyślne płoszenie i niepokojenie ww. 
gatunków jest dla nich zagrożeniem, gdyż prowadzić może, m.in. do porzucenia lęgów przez 
osobniki rodzicielskie. Dodatkowo przeprowadzone zamierzenia remontowe mogą uniemożliwić 
w przyszłości zakładanie gniazd przez bytujące tam wcześniej gatunki ptaków (np. poprzez 
montaż podbitek i uszczelnienie wszelkich szpar i nieciągłości elewacji wykorzystywanych 
wcześniej przez ptaki) lub też sprawić, że dane obiekty nie będą nadawały się w przyszłości do 
wykorzystania jako miejsca odpoczynku przez występujące tam wcześniej nietoperze (np. 
poprzez zagrodzenie dostępu do pomieszczeń wcześniej przez nie wykorzystywanych). 
Negatywne oddziaływanie można zminimalizować poprzez dostosowanie terminów prac do 
terminów rozrodu zwierząt zgodnie z art. 52 ust.1 pkt 4 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 
kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2016 r., poz. 2134 - tekst jednolity ze zm.) w stosunku do gatunków 
dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową obowiązuje zakaz niszczenia ich 
siedlisk i ostoi. W związku powyższym przed wykonaniem prac związanych m.in. 
z termomodernizacją budynków lub usuwaniem azbestu należy przeprowadzić ich 
inwentaryzację pod kątem występowania ptaków, w szczególności jerzyka (Apus apus) i wróbla 
(Passer domesticus) i nietoperzy; w razie stwierdzenia występowania ww. gatunków, termin 
i sposób wykonania prac należy dostosować do ich okresów lęgowych). 
Najdogodniejszym terminem prowadzenia termomodernizacji obiektów budowlanych jest okres 
od 16 października do 28 lutego, przypadający poza okresem rozrodu większości gatunków 
zwierząt. W tym czasie wykonawca prac może, bez zezwolenia, zabezpieczyć wszelkie 
szczeliny i otwory wentylacyjne budynku przed zajęciem ich przez zwierzęta i nie dopuścić do 
założenia gniazd i przeprowadzenia lęgów przez ptaki w następnym sezonie. 
Natomiast przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotowych prac w terminie od 1 marca 
do 15 października należy bezwzględnie:  

- upewnić się, czy w obrębie remontowanych budynków nie występują miejsca lęgowe 
ptaków lub rozrodu nietoperzy - obserwacje dotyczące zasiedlenia budynku powinny zostać 
przeprowadzone przez eksperta ornitologa i chiropterologa w okresie możliwie najkrótszym 
poprzedzającym planowaną inwestycję, tak aby uniknąć przykrych konsekwencji 
wstrzymania prac,  
- w przypadku stwierdzenia zasiedlenia budynku przez chronione gatunki ptaków lub 
nietoperzy ekspert powinien wskazać dokładne miejsca ich przebywania tak, aby przed 
okresem lęgowym tych gatunków można było zamknąć nisze, szczeliny i dostępy do 
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stropodachu wykorzystywane przez te zwierzęta. W momencie gdy planowane działania 
będą się wiązać z koniecznością realizacji czynności zakazanych w stosunku do nich, tj. 
z niszczeniem gniazd, jaj, czy też postaci młodocianych, inwestor zobowiązany jest do 
uzyskania, przed przystąpieniem do prac, zezwolenia właściwego organu ochrony przyrody, 
wydawanego w trybie art. 56 ustawy. Jednakże przypadki takie należy traktować jako 
wyjątkowe, nie zaś jako zasadę w procesie inwestycyjnym. Uzyskanie ww. zezwolenia nie 
jest wymagane w przypadku usuwania, w okresie od dnia 16 października do końca lutego, 
gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy 
bezpieczeństwa lub sanitarne, jednak pod warunkiem, iż dla planowanych czynności brak 
rozwiązań alternatywnych oraz gdy nie będzie to szkodliwe dla zachowania we właściwym 
stanie ochrony populacji tych gatunków i ich siedlisk (§ 8 ust. 2 rozporządzenia). Powyższe 
zezwolenie może być wydane jedynie w przypadku wystąpienia łącznie trzech warunków, tj.: 
braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli czynności te nie są szkodliwe dla zachowania we 
właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków roślin, 
zwierząt lub grzybów oraz gdy zachodzi jedna z przesłanek wymieniona w art. 56 ust. 4 pkt 
od 1 do 7 ustawy. Brak spełnienia jednego z ww. warunków skutkuje odmową wydania 
zezwolenia, 
- po przeprowadzeniu prac remontowych należy, w miarę możliwości, umożliwić ptakom 
i nietoperzom dalsze występowanie w obiektach budowlanych, poprzez stworzenie na 
remontowanych budynkach siedlisk zastępczych w postaci, np. budek lęgowych. Ich 
charakter, lokalizacja, parametry techniczne i zagęszczenie powinny być dobrane przez 
specjalistę ornitologa i chiropterologa odpowiednio do preferencji gatunków, które 
występowały tam wcześniej, 
- w przypadkach, gdy obiekt budowlany wykorzystywany był przez jerzyki Apus apus, 
a w ramach remontu stropodach budynku ocieplono materiałami sypkimi (np. przy użyciu 
granulatu wełny mineralnej, granulatu styropianu fibry celulozowej), należy całkowicie 
zrezygnować z pozostawiania otwartych otworów do stropodachów, gdyż materiały użyte do 
izolacji są niebezpieczne dla tego gatunku.  

8.4. HAŁAS 
Hałas przemysłowy 
Problemy z hałasem przemysłowym mogą wystąpić w otoczeniu dużych zakładów, lub skupisk 
zakładów. Wytypowanie zakładów niekorzystnie oddziaływujących na klimat akustyczny należy 
do zadań WIOŚ. Zakres planowanych kontroli oraz wyniki przeprowadzonych kontroli są 
zawarte w raportach WIOŚ. 
Hałas przemysłowy w Gminie stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, występuje głównie 
na terenach przemysłowych i terenach sąsiadujących z zakładami przemysłowymi. Hałas 
przemysłowy stanowią tak źródła znajdujące się na otwartej przestrzeni (punktowe źródła 
hałasu np. wentylatory, czerpnie, sprężarki itp. usytuowane na zewnątrz budynków), jak 
i w budynkach (wtórne źródła hałasu - od pracy maszyn i urządzeń), emitowany do środowiska 
przez ściany, strop, okna i drzwi. Dodatkowe źródło hałasu stanowią ponadto prace dorywcze 
wykonywane poza budynkami produkcyjnymi jak np. ciecie, kucie, a także obsługa zakładów 
przez transport kołowy.  
Uciążliwość hałasu emitowana z tych obiektów zależy między innymi od ilości źródeł hałasu, 
czasu ich pracy czy odległości od terenów podlegających ochronie akustycznej.  
 
Hałas komunikacyjny 
 
Klimat akustyczny na terenie Gminy kształtuje w znacznej mierze ruch komunikacyjny,  
 

 hałas komunikacyjny drogowy: 
Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu 
poruszających się po wszelkiego rodzaju drogach nie będących drogami kolejowymi. Jest to 
hałas typu liniowego.  
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Na poziom hałasu drogowego mają wpływ przede wszystkim: 
- natężenie ruchu komunikacyjnego, 
- udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu, 
- prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie), 
- typ i stan techniczny pojazdów, 
- nachylenie drogi, 
- stan nawierzchni oraz płynność ruchu. 

Staraniem Marszałka województwa opolskiego opracowany został „Program Ochrony 
Środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg 
o natężeniu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i linii kolejowych o natężeniu większym niż 
30 000 przejazdów rocznie dla województwa opolskiego na lata 2014-2019”, uchwalony 
uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego nr IV/60/2015 z dn. 24 lutego 2015 r. 
Program stanowi kontynuację działań podjętych przez Urząd Marszałkowski w poprzednim 
Programie ochrony środowiska przed hałasem. Podstawowym celem realizacji kierunków 
i działań zapisanych w Programie jest ograniczenie wpływu hałasu na zdrowie oraz dobrostan 
ludzi poprzez ograniczenie imisji hałasu w środowisku do poziomów dopuszczalnych.  
Materiałem wejściowym do opracowanego Programu były sporządzone przez zarządców dróg 
i linii kolejowych mapy akustyczne z 2012 roku., w ramach których określone zostały obszary 
naruszeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 
Podstawowymi kierunkami określonymi w dokumencie, umożliwiającymi redukcję hałasu, 
powinny być:  

- możliwie największe zmniejszenie obszarów z przekroczonym poziomem dopuszczalnym 
hałasu,  
- znacząca redukcja wskaźnika M, stanowiącego powiązanie przekroczenia z liczbą 
mieszkańców,  
- dążenie do niepogarszania stanu klimatu akustycznego wokół istniejącej sieci 
transportowej,  
- wyprowadzanie ruchu tranzytowego poza obszary zurbanizowane  
- prowadzenie szerokiej edukacji społecznej,  
- tworzenie „dobrego” prawa lokalnego, które nie generuje nowych obszarów konfliktowych.  

Jednym z kierunków działań przewidywanych w ramach Programu jest realizacja przeglądów 
ekologicznych na odcinkach dróg i linii kolejowych, na których w oparciu o mapę akustyczną 
stwierdzono możliwość występowanie przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu 
wyrażonych wskaźnikami LDWN i LN. Realizacja przeglądu umożliwia stwierdzenie stanu 
faktycznego oddziaływania oraz określenie celowych środków ochrony przed hałasem, 
a w przypadku niemożności ich zastosowania lub wyczerpania ich możliwości ochronnych 
określenie zasięgu obszaru ograniczonego użytkowania wraz ze sprecyzowaniem ograniczeń 
dla sposobu użytkowania terenu. 
 
8.5. PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE  
Wpływ stacji bazowych i przekaźników sieci GSM na stan środowiska przyrodniczego według 
wyników badań wykonywanych na potrzeby inwestorów określany jest jako nieistotny.  
Dla ochrony mieszkańców gminy przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym 
ogranicza się inwestowanie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących linii 
elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć. Wymaga się okresowego wykonywania 
stosownych pomiarów - wg przepisów prawa powszechnego - dla wyznaczania rzeczywistych 
zasięgów stref oddziaływania linii i urządzeń oraz ew. ustalenia stref ograniczonego 
użytkowania. Należy dążyć do stopniowego zastępowania ograniczeń w zagospodarowywaniu 
terenów wzdłuż linii zmniejszaniem zasięgu ich oddziaływania osiąganym środkami 
technicznymi. Przy zbliżeniach linii do budynków mieszkalnych po stwierdzeniu przekroczenia 
dopuszczalnego rzeczywistego natężenia pola elektromagnetycznego wymaga się ekranowania 
linii. 
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8.6. ZASOBY PRZYRODNICZE 
Do czynników stanowiących zagrożenie dla środowiska przyrodniczego należą  

 zagrożenia abiotyczne: susze i okresy wysokich temperatur w okresie wegetacyjnym, 
gwałtowne silne wiatry, okiść i szadź, przymrozki wiosenne, powodzie, długotrwałe i 
obfite opady deszczu w okresie wczesnego lata powodujące erozję gleb i niszczące 
drogi, erozja gleby i osuwiska,  

 zagrożenia biotyczne: szkodniki owadzie, występowanie grzybów pasożytniczych, 
szkody od zwierzyny roślinożernej i gryzoni,  

 zagrożenia antropogeniczne: zanieczyszczenie powietrza, zagrożenia wynikające 
z urbanizacji terenu, intensywna penetracja terenów leśnych przez turystów i zbieraczy 
grzybów i owoców leśnych, zagrożenia pożarami.  

 prace termomodernizacyjne budynków, niejednokrotnie połączone z usuwaniem 
wyrobów zawierających azbest. W wyniku prowadzenia tych robót może dochodzić do 
powstawania kolizji na drodze „siedliska gatunków chronionych”, a „remonty budynku” w 
wyniku, których zamieszkujące je zwierzęta mogą utracić bezpowrotnie miejsca 
schronienia bądź gniazdowania (rozrodu), przez co w widoczny sposób zmniejsza się 
ich populacja (w konsekwencji może dojść do jej całkowitego zaniku). 

 

8.7. POWIERZCHNIA ZIEMI 
Gleba stanowi podstawowy, nieodnawialny element środowiska przyrodniczego. Jej 
właściwości decydujące o przydatności rolniczej, muszą być dobrze poznane i monitorowane, a 
istniejące zasoby szczególnie chronione. Jakość środowiska glebowego i ochrona przed 
zanieczyszczeniami jest istotna z punktu widzenia obszarów chronionych.  
 
Nadmierna zawartość metali ciężkich degraduje biologiczne właściwości gleb, powoduje 
zanieczyszczenie łańcucha żywieniowego i wód gruntowych. Szczególne zagrożenie stwarzają 
one w glebach kwaśnych, przechodzą bowiem w formy łatwo dostępne dla roślin. 

 
Aktualnie obowiązujące kryteria oceny zawartości zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi 
zawarte są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. 
w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. 2002 Nr 165, poz. 
1359). Rozpoznanie stanu gleb użytkowanych rolniczo pod względem zanieczyszczenia 
metalami ciężkimi jest istotne z uwagi na produkcję bezpiecznej żywności dla człowieka. 
Występowanie w glebach podwyższonych zawartości metali ciężkich będące następstwem 
działalności ludzkiej poprzez: emisje przemysłowe, motoryzację, nadmierną chemizację 
rolnictwa, powoduje degradację biologicznych właściwości gleb, skażenie wód gruntowych oraz 
przechodzenie zanieczyszczeń do łańcucha żywieniowego. 
Nadmierna zawartość metali ciężkich degraduje biologiczne właściwości gleb, powoduje 
zanieczyszczenie łańcucha żywieniowego i wód gruntowych. Szczególne zagrożenie stwarzają 
one w glebach kwaśnych, przechodzą bowiem w formy łatwo dostępne dla roślin. 
 

8.8. GOSPODARKA ODPADAMI 
Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: 

 selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów 
komunalnych na terenie poszczególnych gmin, nie pozwala w chwili obecnej ograniczyć 
w zadowalającym stopniu ich unieszkodliwiania poprzez składowanie, 

 niedostateczna świadomość ekologiczna społeczeństwa, 
 spalanie odpadów w paleniskach domowych, 
 deponowanie odpadów na tzw. „dzikich wysypiskach”. 
 

Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami innymi niż komunalne: 
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 bariera kapitałowa przy wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych 
(niewielkie wykorzystanie nowoczesnych technologii), 

 niewystarczający monitoring gospodarki odpadami w odniesieniu do sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw, 

 niska świadomość ekologiczna wytwórców odpadów, szczególnie małych i średnich 
podmiotów gospodarczych, 

 niewystarczająca znajomość zmieniających się przepisów prawnych wśród wytwórców 
i innych posiadaczy odpadów, 

 brak w WSO pełnych danych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 
 
Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarowania wyrobami zawierającymi 
azbest: 

 niska świadomość ekologiczna społeczeństwa w przedmiotowym zakresie, 
 nieznajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązków posiadaczy wyrobów 

azbestowych, 
 wysokie koszty nowych pokryć dachowych. 

9. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY 
ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU 
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, 
ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROGRAMU OCHRONY 
ŚRODOWISKA, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE 
PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE 
PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 

Analizując cele sformułowane w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany oprócz 
analizy ich wpływu na środowisko, należy dokonać odniesienia tych celów do kierunków działań 
określonych w dokumentach nadrzędnych oraz równoległych, określonych na szczeblu regionu. 
Od komplementarności i zharmonizowania tych celów w znacznym stopniu zależy możliwość 
osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej gminy. 

9.1. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA OKREŚLONE W PROGRAMIE 
OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁUBNIANY 

9.1.1. Cele wynikające z polityki unijnej 
Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii 
Europejskiej jest VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. VI EAP 
ustanawia wspólnotowe ramy polityki ochrony środowiska. Stanowi on środowiskowy wymiar 
wspólnotowej strategii zrównoważonego rozwoju i wytycza priorytety w dziedzinie ochrony 
środowiska, w szczególności:  

1. zmiany klimatu;  
2. przyrodę i różnorodność biologiczną;  
3. zdrowie i jakość życia;  
4. zasoby naturalne i odpady. 
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Tabela 13. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany 
z VI Wspólnotowym Programem Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego 

L.p. 
VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie 

Środowiska Naturalnego 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany 

Określenie 
zgodności 

Cele działań Kierunki działań Obszar interwencji Kierunek interwencji 

1. Zmiany klimatu 

Ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych o przynajmniej 
20 % do roku 2020. Częścią 

pakietu są zobowiązania 
dotyczące 2020 roku: 20 % udział 

energii odnawialnej w ogólnej 
produkcji energii i 10 % udział 

biopaliw. 

Ochrona klimatu i jakości 
powietrza 

Opracowanie i monitoring realizacji obecnych 
programów ochrony powietrza dla strefy opolskiej 

Całkowita 
zgodność 

Wymiana/modernizacja systemów ogrzewania 

Zgodnie z treścią PGN dla Gminy Łubniany  

Zwiększenie świadomości społeczeństwa w 
zakresie potrzeb i możliwości ochrony powietrza, 
w tym oszczędności energii i stosowania 
odnawialnych źródeł energii oraz szkodliwości 
spalania odpadów w gospodarstwach domowych 
Wspieranie  projektów  w  zakresie  budowy  
urządzeń  i  instalacji  do  produkcji  i transportu 
energii odnawialnej 
Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych 
źródeł energii oraz technologii zwiększających 
efektywne wykorzystanie energii i zmniejszających 
materiałochłonność gospodarki 

 
2. 

Przyroda 
i różnorodność 
biologiczna 

Zwiększenie ochrony obszarów o 
znaczeniu wspólnotowym i 

włączanie cennych obszarów do 
europejskiej sieci Natura 2000. 

Zasoby przyrodnicze 

Ochrona zagrożonych siedlisk przyrodniczych, w 
tym: sporządzenie planów ochrony dla rezerwatów 
przyrody, usuwanie gatunków inwazyjnych w 
rezerwatach przyrody 

Całkowita 
zgodność 

Ochrona  dolin  rzecznych  oraz  innych  korytarzy  
ekologicznych,  a  także obszarów wodno-błotnych 
Prowadzenie  ochrony  czynnej  siedlisk  
chronionych,  w  szczególności  muraw 
kserotermicznych i łąk wilgotnych, a także 
restytucja, translokacja, ochrona exsitu, 
eksterminacja gatunków obcego pochodzenia 
Objęcie ochroną prawną nowych obiektów i 
obszarów cennych przyrodniczo o znaczeniu 
regionalnym i lokalnym 
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L.p. 
VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie 

Środowiska Naturalnego 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany 

Określenie 
zgodności 

Cele działań Kierunki działań Obszar interwencji Kierunek interwencji 

3. 
Zdrowie i jakość 

życia 
 

Zapewnienie poprawy jakości 
zasobów wód powierzchniowych i 
podziemnych oraz ekosystemów 

od wody zależnych. 

Gospodarowanie wodami  

Kontynuacja  działań  związanych  z  realizacją  
inwestycji wskazanych  w  Krajowym  Programie  
Oczyszczania  Ścieków  Komunalnych,  w  ramach 
wyznaczonych aglomeracji 

Całkowita 
zgodność 

Obniżenie  ładunków  zanieczyszczeń  (w  
szczególności  w  zakresie  substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego)  ze ścieków 
przemysłowych 
Budowa szczelnych zbiorników na gnojowicę i/lub 
gnojówkę oraz płyt obornikowych 
w gospodarstwach rolnych prowadzących hodowlę 
i chów zwierząt 
Współpraca ze środowiskami rolniczymi w 
zakresie wdrażania dobrych praktyk rolniczych, 
niezbędnych dla skutecznej ochrony wód przed 
zanieczyszczeniem obszarowym 

4. 
Zasoby naturalne i 

odpady 

Stworzenie możliwości mających 
na celu zmniejszenie 

marnotrawstwa i szkodliwego dla 
zdrowia wpływu odpadów. 

Recykling, utylizacja odpadów 
winny zostać usprawnione, 
uwzględniając w większym 

stopniu cykl życia materiałów. 

Gospodarka odpadami i 
zapobieganie powstawaniu 

odpadów 

Minimalizacja składowanych odpadów poprzez: 
- rozbudowę infrastruktury do selektywnego 

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

Całkowita 
zgodność 

Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne 



Prognoza oddziaływania na środowisko  „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany  
na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” 

 

45 

9.1.2. Cele wynikające Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne 
i Środowisko 
 
Pogodzenie wzrostu gospodarczego z dbałością o środowisko to obecnie jedno z największych 
wyzwań, przed którymi stoi Polska. Jest to szczególnie istotne w kontekście zmian 
zachodzących w światowej gospodarce związanych z dążeniem do wzrostu poziomu życia 
obywateli, koniecznością efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz potrzebą zmian 
wzorców produkcji i konsumpcji. 
Podstawowym warunkiem zrównoważonego rozwoju jest zagwarantowanie wysokiej jakości 
życia obecnym i przyszłym pokoleniom, przy racjonalnym korzystaniu z dostępnych zasobów. 
Podejście to ma charakter dominujący w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, a w 
ostatnich latach koncentruje się na konieczności transformacji systemów społeczno-
gospodarczych w kierunku tzw. zielonej gospodarki. 
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko (BEiŚ) obejmuje dwa niezwykle istotne 
obszary: energetykę i środowisko, wskazując m.in. kluczowe reformy i niezbędne działania, 
które powinny zostać podjęte w perspektywie do 2020 roku.  
W dokumencie zostały wyznaczone trzy główne cele rozwojowe dla których określono kierunki 
interwencji: 
CEL 1. ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI ŚRODOWISKA  
- Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin  
- Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody  
- Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka leśna  
- Uporządkowanie zarządzania przestrzenią  
CEL 2. ZAPEWNIENIE GOSPODARCE KRAJOWEJ BEZPIECZNEGO I 
KONKURENCYJNEGO ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ  
- Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii  
- Poprawa efektywności energetycznej 
- Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw importowanych surowców energetycznych  
- Modernizacja sektora elektroenergetyki zawodowej, w tym przygotowania do wprowadzenia 
energetyki jądrowej  
- Rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii oraz umacnianie pozycji odbiorcy  
- Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii  
- Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich  
- Rozwój systemu zaopatrywania nowej generacji pojazdów wykorzystujących paliwa 
alternatywne  
CEL 3. POPRAWA STANU ŚRODOWISKA 
- Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki  
- Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne 
- Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki  
- Wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i środowiskowych  
- Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do powstawania zielonych 
miejsc pracy  
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Tabela 14. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany ze Strategią 
Bezpieczeństwa Energetycznego i Środowiska 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko Projekt „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany” Określenie 
zgodności Cel Kierunki interwencji Obszar interwencji Kierunek interwencji 

ZRÓWNOWAŻONE 
GOSPODAROWANIE 
ZASOBAMI 
ŚRODOWISKA 

Racjonalne i efektywne 
gospodarowanie zasobami kopalin 

Zasoby geologiczne 

Uwzględnianie w planach zagospodarowania prze-
strzennego i w innych dokumentach planistycznych 
wszystkich udokumentowanych złóż wraz z zapisami 
uniemożliwiającymi ich trwałe zainwestowanie 

Całkowita 
zgodność 

Wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i 
zagospodarowania gruntów na cele rolnicze i inne, 
określających stopień ograniczenia lub utraty wartości 
użytkowej gruntów, zdewastowanych lub 
zdegradowanych przez nie ustalone osoby lub w wyniku 
klęsk żywiołowych 

Gospodarowanie wodami dla 
ochrony przed powodzią, suszą i 
deficytem wody 

Gospodarowanie wodami 
Bieżąca konserwacja rowów melioracyjnych. Całkowita 

zgodność Bieżąca konserwacja i monitoring cieków wodnych 

Zachowanie bogactwa 
różnorodności biologicznej, w tym 
wielofunkcyjna gospodarka leśna 

Zasoby przyrodnicze 

Realizacja Wojewódzkiego Programu Zwiększania Lesi-
stości 

Całkowita 
zgodność 

Wprowadzenie lub aktualizacja granicy polno-leśnej w 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzen-
nego 
Przebudowa drzewostanów uszkodzonych przez emisje 
przemysłowe oraz dostosowanie do warunków 
siedliskowych 

Uporządkowanie zarządzania 
przestrzenią 

Działalność edukacyjna 
Informowanie o prowadzonych postępowaniach 
wymagających udziału społeczeństwa 

Całkowita 
zgodność 

Zapewnienie dostępu do czystej 
wody dla społeczeństwa i 
gospodarki 

Gospodarowanie wodami 

Kontynuacja  działań  związanych  z  realizacją  
inwestycji wskazanych  w  Krajowym  Programie  
Oczyszczania  Ścieków  Komunalnych,  w ramach 
wyznaczonych aglomeracji Całkowita 

zgodność Obniżenie  ładunków  zanieczyszczeń  (w  
szczególności  w  zakresie  substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego)  ze ścieków 
przemysłowych 
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Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko Projekt „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany” Określenie 
zgodności Cel Kierunki interwencji Obszar interwencji Kierunek interwencji 

ZRÓWNOWAŻONE 
GOSPODAROWANIE 
ZASOBAMI 
ŚRODOWISKA c.d. 
 

Zapewnienie dostępu do czystej 
wody dla społeczeństwa i 
gospodarki c.d. 

Gospodarowanie wodami 

Budowa szczelnych zbiorników na gnojowicę i/lub 
gnojówkę oraz płyt obornikowych w gospodarstwach 
rolnych prowadzących hodowlę i chów zwierząt 

Całkowita 
zgodność Współpraca ze środowiskami rolniczymi w zakresie 

wdrażania dobrych praktyk rolniczych, niezbędnych dla 
skutecznej ochrony wód przed zanieczyszczeniem 
obszarowym 

Racjonalne gospodarowanie 
odpadami, w tym wykorzystanie 
ich na cele energetyczne 

Gospodarka odpadami i 
zapobieganie powstawaniu 
odpadów 

Minimalizacja składowanych odpadów poprzez: 
- rozbudowę infrastruktury do selektywnego zbierania 

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

Całkowita 
zgodność 

Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne 

Ochrona powietrza, w tym 
ograniczenie oddziaływania 
energetyki 

Ochrona klimatu i jakości 
powietrza 

Wymiana/modernizacja systemów ogrzewania 
Całkowita 
zgodność 

Poprawa jakości powietrza c.d. 

Termomodernizacja budynków 

Całkowita 
zgodność 

Zgodnie z treścią PGN dla Gminy Łubniany  
Prowadzenie interwencji w ramach kompetencji organów 
i inspekcji ochrony środowiska w związku z 
uciążliwościami zgłaszanymi przez społeczeństwo 
dotyczącymi emisji gazów i pyłów do powietrza oraz 
emisji uciążliwych zapachów 
Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie 
potrzeb i możliwości ochrony powietrza, w tym 
oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł 
energii oraz szkodliwości spalania odpadów w 
gospodarstwach domowych 

Wspieranie  projektów  w  zakresie  budowy  urządzeń  i  
instalacji  do  produkcji  i transportu energii odnawialnej 

Całkowita 
zgodność 
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Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko Projekt „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany” Określenie 
zgodności Cel Kierunki interwencji Obszar interwencji Kierunek interwencji 

ZRÓWNOWAŻONE 
GOSPODAROWANIE 
ZASOBAMI 
ŚRODOWISKA c.d. 

Ochrona powietrza, w tym 
ograniczenie oddziaływania 
energetyki c.d. 

Promocja i wspieranie 
wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych 

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

Całkowita 
zgodność 
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9.1.3. Zgodność celów projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Łubniany z zapisami Ustawy o ochronie przyrody 
W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 r., poz. 2134 - tekst 
jednolity ze zm.) zapisano m.in.: 

1.  Gospodarowanie zasobami dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz 
zasobami genetycznymi roślin, zwierząt i grzybów użytkowanymi przez człowieka 
powinno zapewniać ich trwałość, optymalną liczebność i ochronę różnorodności 
genetycznej, w szczególności przez: 
- ochronę, utrzymanie lub racjonalne zagospodarowanie naturalnych i półnaturalnych 
ekosystemów, w tym lasów, torfowisk, bagien, muraw, solnisk, klifów nadmorskich i 
wydm, linii brzegów wód, dolin rzecznych, źródeł i źródlisk, a także rzek, jezior i 
obszarów morskich oraz siedlisk i ostoi roślin, zwierząt lub grzybów; 
- stworzenie warunków do rozmnażania i rozprzestrzeniania zagrożonych wyginięciem 
roślin, zwierząt i grzybów oraz ochronę i odtwarzanie ich siedlisk i ostoi, a także ochronę 
tras migracyjnych zwierząt. 

2. Gospodarowanie zasobami przyrody nieożywionej powinno być prowadzone w sposób 
zapewniający ochronę innych zasobów, tworów i składników przyrody, oszczędne 
użytkowanie przestrzeni oraz zachowanie szczególnie cennych tworów i składników 
przyrody nieożywionej, w tym profili geologicznych i glebowych, jaskiń, turni, skałek, 
głazów narzutowych, naturalnych zbiorników i cieków wodnych, źródeł i wodospadów, 
elementów dna morza, wydm i glebowych powierzchni wzorcowych, a także miejsc 
występowania kopalnych szczątków roślin i zwierząt. 

3. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków 
kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. 

4. Zabrania się wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania w tym 
środowisku roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych. 

W projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany uwzględniono zapisy ustawy 
„O ochronie przyrody”. Wyznaczono następujące kierunki interwencji: 

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

 Obejmowanie ochroną nowych obszarów cennych przyrodniczo  
 Utrzymanie terenów zieleni  
 Gromadzenie informacji o środowisku i poprawa procesu udostępniania informacji o 

środowisku 
 Zwiększanie lesistości gminy  
 Poprawa zdrowotności i odporności drzewostanów  
 Ochrona i renaturalizacja obszarów leśnych  

9.1.4. Zgodność celów projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Łubniany z zapisami KPGO 2022 oraz PGOWO (2012-2017) 
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany w zakresie dotyczącym gospodarki 
odpadami jest zgodny z zapisami Ustawy o odpadach, jak również uwzględnia cele 
wyznaczone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO 2022) oraz w Planie Gospodarki 
Odpadami Województwa Opolskiego (PGOWO 2012- 2017). 
W obszarze interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu 
odpadów przyjęto następujące kierunki interwencji: 
Minimalizacja składowanych odpadów poprzez: 
- rozbudowę infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

 budowę nowych oraz rozbudowę instalacji służących do odzysku (w tym recyklingu), 
termicznego przekształcania z odzyskiem energii oraz instalacji unieszkodliwiania 
odpadów, udoskonalanie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
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- Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne 
 

10. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH 
ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W TYM 
ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, 
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMI-
NOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ 
POZYTYWNE I NEGATYWNE 
Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano zadania ujęte do realizacji w ramach 
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany.  
Stopień i zakres oddziaływania zależeć będzie przede wszystkim od lokalizacji danego 
przedsięwzięcia, czy będzie ono realizowane na terenach zurbanizowanych, przekształconych 
antropogenicznie czy obszarach użytkowanych rolniczo lub też na obszarach cennych 
przyrodniczo i chronionych, gdzie negatywny zakres oddziaływania może być największy.  
Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem w odniesieniu do zadań zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska dla 
Gminy Łubniany przy braku informacji o sposobie i dokładnych miejscach realizacji 
poszczególnych przedsięwzięć jest bardzo trudne. Biorąc jednak pod uwagę, że większość 
z zamierzeń inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w ramach Programu Ochrony 
Środowiska wymagać będzie przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko w odniesieniu do konkretnych warunków środowiskowych przyjęto, że na tym etapie 
wystarczające będzie omówienie typowych oddziaływań i ich potencjalnych skutków 
środowiskowych. W niektórych przypadkach oddziaływanie, w zależności od aspektu jaki się 
rozważa, może mieć jednocześnie negatywny lub pozytywny wpływ na dany element 
środowiska.  
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych 
niekorzystnych skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. 
Ponadto ocenę tę dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie 
eksploatacji inwestycji, zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają 
charakter przejściowy.  
 
Oznaczenia: 
(+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia  
(-) - realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia  
(0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie 
(+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania 

i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia 
(N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków, są 

one zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do 
przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań. 
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Tabela 15. Przewidywane znaczące oddziaływania na poszczególne aspekty środowiska. 
 

L.p. 
 

Cele i kierunki działania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące 
zagadnienia i aspekty środowiska: 
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1. Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 

2. Cel: Poprawa jakości powietrza na terenie gminy w stosunku do roku bazowego 

3. 
Kierunek interwencji: Zarządzanie regionalne ochroną powietrza. 
Monitoring realizacji programów ochrony powietrza 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0 + 0/+ 0 + 0 0/+ 0 

4. 
Kierunek interwencji: Realizacja zadań wskazanych w programach 
ochrony powietrza (POP) 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0 + 0/+ 0 + 0 0/+ 0 

5. 
Kierunek interwencji: Realizacja zadań obowiązującego Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej  

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0 + 0/+ 0 + 0 0/+ 0 

6. 
Kierunek interwencji: Poprawa jakości powietrza w Gminie 
Łubniany 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0 + 0/+ 0 + 0 0/+ 0 

7. Kierunek interwencji: Rozwój infrastruktury rowerowej 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0 + 0/+ 0 + 0 0/+ + 

8. Kierunek interwencji: Ograniczanie emisji komunikacyjnej 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0 + 0/+ 0 + 0 0/+ + 

9. Kierunek interwencji: Rozwój energetyki odnawialnej 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0 + 0/+ 0 + 0 0/+ + 

10. Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem 

11. Cel: Poprawa stanu klimatu akustycznego na terenie gminy 

12. 
Kierunek interwencji: Realizacja działań ochrony środowiska przed 
hałasem 

0 0 + 0/+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. Kierunek interwencji: Monitorowanie stanu środowiska w zakresie 0 0 0/+ 0/+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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L.p. 
 

Cele i kierunki działania 

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

14. 
Kierunek interwencji: Realizacja działań zapobiegających 
powstania sytuacji konfliktowych w zakresie oddziaływania 
akustycznego 

0 0 0/+ 0/+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne 

16. Cel: Utrzymanie poziomu PEM na obecnym poziomie 

17. 
Kierunek interwencji: Monitoring stanu środowiska w zakresie 
PEM 

0 0 + 0/+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18. 
Kierunek interwencji: Działania w zakresie kontroli i planowania 
przestrzennego 

0 0 + 0/+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19. Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami 

20. Cel: Niepogarszanie stanu wód 

21. 
Kierunek interwencji: Monitoring stanu środowiska w zakresie 
jakości wód powierzchniowych 

0 0 + 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 

22. 
Kierunek interwencji: Rozbudowa infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej 

0 0 + 0/+ 0/+ + 0 0/+ 0 0 0 0 + 

23. Kierunek interwencji: Poprawa jakości wód 0 0 + 0/+ 0/+ + 0 0/+ 0 0 0 0 + 

24. Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego 
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L.p. 
 

Cele i kierunki działania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące 
zagadnienia i aspekty środowiska: 
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25. Kierunek interwencji: Ograniczenie zasięgu i skutków powodzi 0 0 + 0/+ 0/+ + 0 0/+ 0 0 0 0 + 

26. Cel: Regulacja cieków 

27. 
Kierunek interwencji: Kształtowanie i racjonalizacja wykorzystania 
zasobów wodnych 

0 0 + 0 0 + 0 0 0 0 0 0 + 

28. Obszar interwencji: Zasoby geologiczne 

29. Cel: Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin 

30. 
Kierunek interwencji: Poprawa dostosowania działań w zakresie 
planowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji do potrzeb 
ochrony kopalin, również w obrębie złóż nieeksploatowanych 

0 0 0 0 0 0 0 + + 0 0 0 + 

31. Kierunek interwencji: Monitoring i rekultywacja 0 0 0 0 0 0 0 + + 0 0 0 + 

32. Obszar interwencji: Gleby 

33. 
Cel: Ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb z dostosowaniem formy zagospodarowania oraz kierunków i intensywności 
produkcji do ich naturalnego potencjału przyrodniczego 

34. 

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

0 0/+ 0/+ 0/+ + 0/+ 0 0 0 0 0 0 + 

35. 
Kierunek interwencji: Ochrona gleb o najlepszych walorach 
użytkowych i wartościowych z punktu widzenia przyrody 

0 0/+ 0/+ 0/+ + 0/+ 0 0 0 0 0 0 + 

36. Kierunek interwencji: Ochrona gleb przed erozją wodną i wietrzną 0 0/+ 0/+ 0/+ + 0/+ 0 0 0 0 0 0 + 
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L.p. 
 

Cele i kierunki działania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące 
zagadnienia i aspekty środowiska: 
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37. 
Cel: Ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na powierzchnię ziemi (zwłaszcza zmniejszanie 
udziału terenów oprzekształconej o zanieczyszczonej powierzchni ziemi 

38. 
Kierunek interwencji: Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i 
remediacja zanieczyszczonych terenów poprzemysłowych 

0 0/+ 0/+ 0/+ + 0/+ 0 0 0 0 0 0 + 

39. Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

40. 
Cel: Zbudowanie systemu zgodnego z hierarchią postępowania z odpadami, w której priorytetem jest zapobieganie 
powstawaniu odpadów oraz stworzenie niezbędnej infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów u źródła, tak aby 
zapewnić ich efektywny recykling 

41. 

Kierunek interwencji: Minimalizacja składowanych odpadów 
poprzez: 
- rozbudowę infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, 
- budowę nowych oraz rozbudowę instalacji służących do odzysku 

(w tym recyklingu), termicznego przekształcania z odzyskiem 
energii oraz instalacji unieszkodliwiania odpadów, udoskonalanie 
systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ + 0/+ + + 0/+ 0/+ 0 0 

42. 
Kierunek interwencji: Gospodarowanie odpadami innymi 
niż komunalne 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ + 0/+ + + 0/+ 0/+ 0 0 

43. Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze 

44. Cel: Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i różnorodności biologicznej 

45. 

Kierunek interwencji: Ochrona i wzmocnienie ochrony form 
ochrony przyrody, w tym przywrócenie lub utrzymanie właściwego 
stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków w ramach  
innych form ochrony przyrody 

+ + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 

46. 
Kierunek interwencji: Obejmowanie ochroną nowych obszarów 
cennych przyrodniczo 

+ + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 
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L.p. 
 

Cele i kierunki działania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące 
zagadnienia i aspekty środowiska: 
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47. Cel: Tereny zieleni 
48. Kierunek interwencji: Utrzymanie terenów zieleni + + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 
49. Cel: Polepszenie wiedzy o stanie środowiska przyrodniczego regionu w celu wzmocnienia jego ochrony 

50. 
Kierunek interwencji: Gromadzenie informacji o środowisku i 
poprawa procesu udostępniania informacji o środowisku 

+ + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 

51. Cel: Zwiększanie lesistości i zrównoważona gospodarka leśna 
52. Kierunek interwencji: Zwiększanie lesistości gminy + + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 

53. 
Kierunek interwencji: Poprawa zdrowotności i odporności 
drzewostanów 

+ + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 

54. Kierunek interwencji: Ochrona i renaturalizacja obszarów leśnych + + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 
55. Obszar interwencji: Zagrożenie poważnymi awariami 
56. Cel: Zapobieganie wystąpieniu awarii oraz eliminacja i minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia 

57. 
Kierunek interwencji: Nadzór nad zakładami dużego i 
zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii 

+ + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 

58. 
Kierunek interwencji: Monitoring zagrożeń związanych z transpor-
tem substancji niebezpiecznych 

+ + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 

59. 
Kierunek interwencji: Wzmocnienie skuteczności działań służb 
reagujących w przypadku wystąpienia awarii 

+ + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 

60. Obszar interwencji: Działalność edukacyjna 

61. Cel: Podnoszenie świadomości ekologicznej, zmiana postaw i zachowań społeczeństwa, w tym dzieci i  młodzieży, firm. 

62. 
Kierunek interwencji: Kształtowanie postaw społeczeństwa z 
wykorzystaniem mediów tradycyjnych i internetu, aktywizacja 
społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju 

+ + + + + + + + + + + + + 

63. 
Kierunek interwencji: Zapewnienie szerokiego udziału 
społecznego przy podejmowaniu decyzji mogących mieć wpływ na 

+ + + + + + + + + + + + + 
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L.p. 
 

Cele i kierunki działania 

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

64. 
Kierunek interwencji: Budowa, rozbudowa, adaptacja, remont, 
wyposażenie i doposażenie obiektów infrastruktury służącej 
edukacji ekologicznej 

+ + + + + + + + + + + + + 

65. 
Kierunek interwencji: Kształcenie i wymiana najnowszej wiedzy 
oraz wsparcie systemu edukacji w obszarze ochrony środowiska i 
zrównoważonego rozwoju 

+ + + + + + + + + + + + + 

66. 
Kierunek interwencji: Upowszechnianie systemów zarządzania 
środowiskiem 

+ + + + + + + + + + + + + 
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10.1. PODSUMOWANIE PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 
POSZCZEGÓLNE ASPEKTY ŚRODOWISKA, W 
SZCZEGÓLNOŚCI NA OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ 

10.1.1. Oddziaływanie na obszary ochronione, bioróżnorodność 
biologiczną, rośliny i zwierzęta 

Wpływ działań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany na 
obszary objęte ochroną i projektowane na podstawie Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 
kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2016 r., poz. 2134 - tekst jednolity ze zm.) będą oceniane w oparciu o 
procedurę ocen oddziaływania na środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach określonych w Ustawie 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
2016 poz. 353 – tekst jednolity). 
Program Ochrony Środowiska jest zgodny z zapisami Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 
kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2016 r., poz. 2134 - tekst jednolity ze zm.) oraz Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1409), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 
roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2014 r. poz. 1348) jak również 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony 
gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1408). 

Zadania w ramach obszaru interwencji Zasoby przyrodnicze mają na celu poprawę stanu 
przyrody na terenie Gminy Łubniany, biorąc pod uwagę ochronę zasobów przyrodniczych, w 
szczególności obszarów cennych przyrodniczo. W efekcie korzystnie wpłyną na stan przyrody 
w gminie. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Regionalna Rada Ochrony Przyrody w 
Opolu zajęła stanowisko w sprawie ochrony siedlisk ptaków i nietoperzy na obiektach 
budowlanych. W związku z przeprowadzaniem prac termo modernizacyjnych budynków może 
dochodzić do powstawania kolizji na drodze „siedliska gatunków chronionych”, a „remonty 
budynku” w wyniku, których zamieszkujące je zwierzęta mogą utracić bezpowrotnie miejsca 
schronienia bądź gniazdowania (rozrodu), przez co w widoczny sposób zmniejsza się ich 
populacja(w konsekwencji może dojść do jej całkowitego zaniku).  
W związku z powyższym koniecznym jest właściwe planowanie i prowadzenie tego typu robót. 
W przypadku nieodpowiedniego ich wykonywania może dochodzić do naruszania zakazów 
wymienionych w § 7 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 r. w 
sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2014, poz. 1348), m.in. zabijania i okaleczania 
ptaków lub nietoperzy, niszczenie ich jaj i postaci młodocianych oraz ich siedlisk, miejsc 
gniazdowania, lęgu lub schronień (zakazy). Także umyślne płoszenie i niepokojenie ww. 
gatunków jest dla nich zagrożeniem, gdyż prowadzić może, m.in. do porzucenia lęgów przez 
osobniki rodzicielskie. Dodatkowo przeprowadzone zamierzenia remontowe mogą uniemożliwić 
w przyszłości zakładanie gniazd przez bytujące tam wcześniej gatunki ptaków (np. poprzez 
montaż podbitek i uszczelnienie wszelkich szpar i nieciągłości elewacji wykorzystywanych 
wcześniej przez ptaki) lub też sprawić, że dane obiekty nie będą nadawały się w przyszłości do 
wykorzystania jako miejsca odpoczynku przez występujące tam wcześniej nietoperze (np. 
poprzez zagrodzenie dostępu do pomieszczeń wcześniej przez nie wykorzystywanych). 

10.1.2. Oddziaływanie na wody 
Realizacja zadań w ramach założonego obszaru interwencji: Gospodarowanie wodami ma w 
efekcie doprowadzić do racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, jednocześnie 
chroniąc środowisko wodne przed zanieczyszczeniami.  
Wpływ działań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany na wody 
powierzchniowe i podziemne będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na 
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środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 – tekst 
jednolity). 
Inwestycje w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji sieci wodociągowej, budowy lub 
modernizacji ujęć wód podziemnych i budowy lub modernizacji stacji uzdatniania wody nie będą 
negatywnie oddziaływać na środowisko wodne w gminie. Zauważalny jest aspekt społeczny. 
Gospodarstwa domowe podłączone zostaną do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co 
podwyższy standard życia mieszkańców. Ponadto budowa, rozbudowa lub modernizacja ujęć 
wody i stacji uzdatniania pozwoli na dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia spełniającej 
wymagania stawanie przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. 
rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 
poz. 1989). 
Zadania ukierunkowane na poprawę jakości wód podziemnych i powierzchniowych poprzez 
uporządkowanie gospodarki ściekowej (budowa lub modernizacja sieci kanalizacyjnych, 
budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków, systemów podczyszczania 
ścieków przemysłowych, budowa szczelnych zbiorników na ścieki) wpłyną pozytywnie na stan 
środowiska wodnego na terenie gminy. Skutkiem utworzenia sprawnego systemu 
odprowadzania ścieków komunalnych, przemysłowych i rolnych jest zmniejszenie ilości ścieków 
nieoczyszczonych odprowadzanych do środowiska. W celu ochrony środowiska wodnego przed 
zanieczyszczeniami ze źródeł komunalnych, przemysłowych i rolniczych stosuje się przepisy 
m.in. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800), rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych 
na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093), 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie dopuszczalnych mas 
substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz.U. 2015 poz. 521). 
Systemy kanalizacyjne nie stwarzają podczas normalnej eksploatacji znaczących zagrożeń dla 
środowiska. Z uwagi jednak na znaczące oddziaływania w przypadku awarii lub wypadku 
wskazana jest stała kontrola stanu technicznego tych instalacji, jak również opracowanie 
szczegółowych planów usuwania skutków awarii. 

Zadania związane z poprawą nawierzchni dróg, budową i przebudową dróg, budową parkingów 
wiązać się będą z zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni 
utwardzonych – do systemu kanalizacji deszczowej lub rowów. Wody opadowe i roztopowe 
niosą ze sobą ładunek zanieczyszczeń tj. zawiesina, różnego rodzaju substancje olejowe, w 
tym węglowodory ropopochodne, metale ciężkie (Pb, Zn, Cu, Cd, Cr, Ni i in.), związki 
organiczne i nieorganiczne, chlorki Na, Mg, Ca, zanieczyszczenia pływające grube, związki 
biogenne (N, P, K) oraz mikrozanieczyszczenia (np. węglowodory aromatyczne). Powyższe 
zanieczyszczenia dostają się do wód w wyniku spływu z powierzchni utwardzonej, z 
wypłukiwania substancji z materiałów stosowanych do przebudowy dróg, z nieszczelnych 
układów paliwowych i smarowniczych sprzętu remontowo- budowlanego wykorzystywanego 
przy pracach budowlanych. Działania związane z prowadzeniem prac budowlanych z użyciem 
sprzętu ciężkiego będą chwilowe i krótkotrwałe, które ustąpią wraz z zakończeniem prac 
budowlanych. Podczas użytkowania dróg i parkingów powstaną wody opadowe i roztopowe, 
stanowiące potencjalne zagrożenie dla środowiska wodnego i glebowego. Wody opadowe i 
roztopowe z terenów komunikacyjnych przed wprowadzeniem do wód lub ziemi powinny będą 
spełniać zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800). Wody nie 
spełniające wymagań powinny być oczyszczane, tak aby spełnione były standardy powyższego 
rozporządzenia.  
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Znaczna część zadań w sposób ogólny ujmuje problematykę ochrony wód powierzchniowych 
i podziemnych. Są to działania z kategorii zadań „miękkich” nie powodujących negatywnych 
oddziaływań na środowisko wodne. Działania te będą miały korzystny wpływ na jakość wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz właściwe gospodarowanie wodami. 

10.1.3. Oddziaływania na klimat akustyczny 
Działania wyznaczone w obszarze interwencji: Zagrożenia hałasem wpłyną w sposób 
pozytywny na środowisko. Wszelkiego rodzaju inwestycje ograniczające emisję hałasu do 
środowiska, przede wszystkim na obszarach ochrony akustycznej przyczyniają się do istotnego 
zmniejszenia negatywnego oddziaływania powodowanego przez hałas.  
W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany wymieniono zadania ogólnie 
podejmujące problematykę ochrony przed hałasem, dotyczące całego terenu gminy. Są to 
zadania tj. prowadzenie pomiarów hałasu komunikacyjnego i przemysłowego, monitorowanie 
realizacji „Programu ochrony przed hałasem”, usprawnienie organizacji ruchu drogowego, 
tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania. Działania te będą korzystnie wpływać na 
klimat akustyczny gminy.  
Działania związane z: modernizacją nawierzchni dróg, przebudową lub budową dróg, budową 
parkingów, budową ścieżek rowerowych, rewitalizacją obszarów lub obiektów, budową lub 
modernizacją sieci wodociągowej, sieć kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody lub ujęć wody, 
rozbudowy instalacji do składowania lub przetwarzania odpadów, mogą powodować negatywne 
krótkoterminowe oddziaływania na środowisko. Sprzęt mechaniczny wykorzystywany do prac 
remontowo- budowlanych powoduje zwiększoną emisję hałasu do środowiska. Przewiduje się, 
że to oddziaływanie będzie chwilowe i ustąpi z chwilą zakończenia prac.  
Wpływ działań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany na klimat 
akustyczny będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko 
w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji 
na zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353  – tekst jednolity). 
Realizacja przedsięwzięć szczególnie na terenach ochrony akustycznej będzie uwzględniać 
zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. rozporządzenie 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2014  poz. 112 – tekst 
jednolity) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie 
wymogu dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska (Dz.U. 2005, nr 263 poz. 2202 z późn. zmianami). 

10.1.4. Oddziaływanie na powietrze 
Działania określone w obszarze interwencji Ochrona klimatu i jakości powietrza są działaniami 
korzystnie wpływającymi na jakość powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń z 
transportu, przemysłu oraz zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych. Na poprawę jakości 
powietrza wypłynie zmiana stanu technicznego dróg, zmiany w organizacji ruchu drogowego, 
modernizacja systemów grzewczych, termomodernizacje, modernizacja procesów 
technologicznych na niskoemisyjne oraz budowa ścieżek rowerowych.  
Swój wkład w poprawę jakości powietrza atmosferycznego będą miały również rzetelnie 
przeprowadzone działania edukacyjne na temat zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza 
ze źródeł niskiej emisji oraz szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych, 
a w dalszej perspektywie propagowanie energii ze źródeł odnawialnych lub zachęcanie do 
korzystania z rowerów. Zmniejszeniu emisji do powietrza będzie sprzyjać rozwój OZE, na 
terenie gminy  – wykorzystanie biomasy, biopaliw, energii wodnej. 
Do zadań, które w perspektywie długookresowej wpłyną pośrednio na jakość powietrza należy 
zaliczyć m.in. ochronę zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych, 
utrzymanie terenów zieleni (zachowana powierzchnia czynna biologicznie), wdrażanie 
programów rolno- środowiskowych, wszelkie działania kontrolne związane z ograniczeniem 
emisji do powietrza oraz akcje edukacyjne promujące postawy ekologiczne. Wyznaczenie 
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zadań polegających na ograniczeniu emisji do atmosfery pozwoli na wyeliminowanie 
zagrożenia dla zdrowia ludzi i ograniczy niszczenie fasad budynków, w tym także zabytkowych.  
Działania związane z: modernizacją nawierzchni dróg, przebudową lub budową dróg, budową 
parkingów, rewitalizacją obszarów lub obiektów, budową lub modernizacją sieci wodociągowej, 
sieć kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody lub ujęć wody, rozbudowy instalacji do składowania 
lub przetwarzania odpadów, mogą powodować negatywne krótkoterminowe oddziaływania na 
środowisko. Sprzęt mechaniczny wykorzystywany do prac remontowo- budowlanych powoduje 
zwiększoną emisję zanieczyszczeń (pyłów i gazów) ze spalania paliw w silnikach 
samochodowych, ścierania opon i nawierzchni drogowej, jak również okładzin hamulcowych. 
Emisja zanieczyszczeń może wystąpić również w przypadku prac spawalniczych czy prac 
malarskich. Przewiduje się, że to oddziaływanie będzie chwilowe i ustąpi z chwilą zakończenia 
prac.  
Podczas użytkowania dróg i parkingów przewiduje się emisję zanieczyszczeń do powietrza 
pochodzących ze spalania paliw w silnikach samochodowych. Emitowane są przede wszystkim 
tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu (NOX) oraz węglowodory. Dodatkowym 
problemem jest emisja zanieczyszczeń pyłowych pochodzących głównie za ścierania opon, 
hamulców oraz nawierzchni dróg. Pyły te często zawierają metale ciężkie tj. ołów, nikiel, kadm 
i miedź.  
W trakcie prowadzenia prac remontowo- budowlanych, jak również w przypadku użytkowania 
dróg i parkingów będą uwzględnione dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu wymagane 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031).  
Wpływ przedsięwzięć wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany na 
powietrze atmosferyczne będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na 
środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
realizacji inwestycji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 – tekst 
jednolity). 

10.1.5. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i krajobraz 
Działania wyznaczone w celu Zwiększanie lesistości i zrównoważona gospodarka leśna m.in. 
odnoszą się do zachowania i ochrony zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach 
leśnych, wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni wpłyną korzystnie na gleby i zachowanie 
różnorodności biologicznej oraz na estetykę obszaru.  
Działania wyznaczone w obszarze interwencji Gleby wpłyną korzystnie na stan powierzchni 
ziemi. Założone prace rewitalizacyjne/ rekultywacyjne mają pozytywny aspekt środowiskowy, 
społeczny i ekonomiczny. Wpłyną na poprawę wartości ekologicznych obszaru 
zdegradowanego oraz wyższą wartość ekonomiczną i użytkową. 
Na polepszenie jakości gleb wpływają również wszystkie działania edukacyjne związane 
z propagowaniem odpowiedniej praktyki rolniczej w gospodarstwach oraz gospodarstw 
ekologicznych, wdrażaniem programów rolno- środowiskowych. Pozytywnie na gleby będą 
oddziaływać zadania: przeciwdziałania degradacji chemicznej gleb, ochrona gleb o wysokiej 
przydatności rolniczej przed przeznaczeniem na cele nierolne i nieleśne oraz kształtowanie 
struktury upraw przeciwdziałającej erozji oraz pogarszaniu się jakości gleb. 
Działania związane z: modernizacją nawierzchni dróg, przebudową lub budową dróg, budową 
parkingów, rewitalizacją obszarów lub obiektów, budową lub modernizacją sieci wodociągowej, 
sieć kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody lub ujęć wody, rozbudowy instalacji do składowania 
lub przetwarzania odpadów, mogą powodować negatywne krótkoterminowe oddziaływania na 
środowisko. Sprzęt mechaniczny wykorzystywany do prac remontowo- budowlanych 
spowodować może zwiększoną emisję zanieczyszczeń do ziemi ze spalania paliw w silnikach 
samochodowych, ścierania opon i nawierzchni drogowej, jak również okładzin hamulcowych. 
Ponadto praca sprzętu ciężkiego wiązać się może z przekształceniem powierzchni ziemi na 
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terenach objętych realizacją przedsięwzięć. Należy zauważyć, że przedsięwzięcia mogą być 
prowadzone na terenach przekształconych. 
Emisja zanieczyszczeń do powietrza pochodzących ze spalania paliw w silnikach 
samochodowych, ścierania opon, hamulców oraz nawierzchni dróg tj. tlenek węgla (CO), 
dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu (NOX) oraz węglowodory, metale ciężkie tj. ołów, nikiel, 
kadm i miedź mogą być deponowane do powierzchni ziemi- wtórne zanieczyszczenie. 
Podczas realizacji inwestycji mających wpływ na powierzchnię ziemi będą przestrzegane zapisy 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395). 
Wpływ działań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany na 
powierzchnię ziemi będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko 
w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji 
na zasadach określonych w Ustawie z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 – tekst jednolity). 

10.1.6. Oddziaływanie na zasoby naturalne 
Na etapie opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Łubniany nie stwierdzono oddziaływania na zasoby naturalne. Wpływ działań będzie 
oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko w procesie ubiegania się 
o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach 
określonych w Ustawie z dnia 8 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 – tekst jednolity). 

10.1.7. Oddziaływanie na ludzi 
Zadania określone w Programie Ochrony Środowiska mogą stanowić źródło potencjalnego 
uciążliwości na ludzi. Będą to przede wszystkim inwestycje związane z użyciem sprzętu 
ciężkiego tj. modernizacja nawierzchni dróg, przebudowa lub budowa dróg, budowa parkingów, 
rewitalizacja obszarów lub obiektów, budowa lub modernizacja sieci wodociągowej, sieci 
kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody lub ujęć wody, rozbudowa instalacji do składowania lub 
przetwarzania odpadów. Przewiduje się, że negatywne oddziaływania będą chwilowe i ustąpią z 
chwilą zakończenia robót. Wspomniane prace realizacyjne mogą stanowić zagrożenie dla ruchu 
pieszego i kołowego, w związku z powyższym istotne jest odpowiednio wczesne 
poinformowanie lokalnej ludności o prowadzonych pracach budowlanych i ziemnych, które 
umożliwi przygotowanie się do ewentualnych utrudnień. Oprócz informacji powinno pojawić się 
także prawidłowe oznakowanie miejsc budowy. Prace o największym stopniu uciążliwości 
powinny odbywać się w porze dziennej, najlepiej z pominięciem tzw. godzin szczytu. Wszystkie 
prace budowlane i ziemne powinny odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa 
budowlanego, BHP itp. 
Podczas użytkowania infrastruktury drogowej na terenie gminy mogą wystąpić oddziaływania 
na środowisko m.in. powietrze, klimat akustyczny, itp. Zamierzone działania inwestycyjne 
powinny być prowadzone z uwzględnieniem dopuszczalnych standardów jakości powietrza, 
poziomu hałasu itd. (cytowanych we wcześniejszych rozdziałach). 
Działania związane z budową sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody, ujęć wody i sieci 
kanalizacji pomimo oddziaływania w fazie budowy dają w efekcie korzyści społeczne. 
Gospodarstwa domowe podłączone zostaną do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej co 
podwyższy standard życia mieszkańców. Ponadto budowa, rozbudowa lub modernizacja ujęć 
wody i stacji uzdatniania pozwoli na dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia spełniającej 
wymagania stawanie przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. 
rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015 
poz. 1989). 
Wpływ działań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany na 
zdrowie i życie ludzi będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko 
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w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji 
na zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 – tekst jednolity). 

10.1.8. Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne 
Wpływ działań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany na zabytki 
będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko w procesie 
ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na 
zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 – tekst jednolity). 
Działania polegające na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery pozwolą na 
ograniczenie niszczenia fasad budynków, w tym także zabytkowych. Ponadto wszelkiego 
rodzaju inwestycje ograniczające emisję hałasu, przede wszystkim na obszarach zwartej 
zabudowy przyczyniają się do istotnego zmniejszenia ryzyka zdrowotnego powodowanego 
przez hałas. Ma to swoje korzyści również dla budynków zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie 
ciągów komunikacyjnych, ponieważ zmniejszają się drgania i wibracje, które mogą powodować 
ich uszkodzenie. Podobnie w sytuacji podjęcia działań związanych z ochroną przed powodzią 
zmniejszą ryzyko zniszczenia obiektów zabytkowych. 
Podczas realizacja zadań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska uwzględnione 
zostaną zapisy Ustawy z dnia 10 września 2014 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. 2014 poz. 1446 – tekst jednolity). 
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Tabela 16. Matryca oddziaływań kierunków, charakteru i czasu działań proponowanych w Programie Ochronie Środowiska przedsięwzięć 
realizowanych na terenie Gminy Łubniany. 
 

Cele, kierunki interwencji oraz zadania Charakter 
oddziaływania 

Opis oddziaływania 

Ochrona powietrza, ochrona przed hałasem, 
ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 
w tym budowa, modernizacja dróg wewnętrznych 

Krótkoterminowe W trakcie prac budowlanych podczas realizacji inwestycji związanych z 
budową, modernizacją i przebudową dróg nastąpi na czas budowy emisja 
hałasu, odpadów, pyłu oraz nieuporządkowanie terenu i utrudnienia 
komunikacji które spowodują wzrost emisji spalin do powietrza na 
odcinkach dróg którymi będą odbywać się objazdy. 

Długoterminowe Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, ochrona wód 
powierzchniowych i podziemnych poprzez zorganizowane odprowadzenie 
wód opadowych, zmniejszenie zużycia paliw oraz poprawa komfortu życia 
mieszkańców. 

Bezpośrednie W fazie budowy jak w oddziaływaniu krótkoterminowym. 
W fazie eksploatacji poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji 
hałasu oraz ochrona wód powierzchniowych i głębinowych. 

Pośrednie Poprawa jakości powietrza, obniżenie emisji hałasu, zmniejszenie zużycia 
paliwa. 

Wtórne Poprawa jakości powietrza, obniżenie emisji hałasu, zmniejszenie zużycia 
paliwa. 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza, obniżenie emisji hałasu, zmniejszenie zużycia 
paliwa, poprawa wód powierzchniowych i podziemnych oraz komfortu 
życia mieszkańców. 

Ochrona powietrza w tym: 
 
- Budowa spójnego systemu ciągów pieszo-
rowerowych w ramach zadania ZIT 

Krótkoterminowe W trakcie prac budowlanych podczas realizacji inwestycji związanych z 
budową tras rowerowych nastąpi na czas budowy emisja hałasu, 
odpadów, pyłu oraz nieuporządkowanie terenu. 

Długoterminowe Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz poprawa kondycji 
zdrowotnej mieszkańców. 

Bezpośrednie W fazie budowy jak w oddziaływaniu krótkoterminowym. 
W fazie eksploatacji poprawa jakości powietrza. 

Pośrednie Poprawa jakości powietrza oraz pośrednio zmniejszenie emisji hałasu. 
Wtórne Poprawa jakości powietrza oraz pośrednio zmniejszenie emisji hałasu. 
Skumulowane Poprawa jakości powietrza oraz pośrednio zmniejszenie emisji hałasu. 
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- Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej wraz z wymianą niskosprawnych źródeł 
ciepła 

Krótkoterminowe W trakcie prac budowlanych nastąpi emisja hałasu, produkcja odpadów, 
Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia energii 

 

Długoterminowe Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia energii 
 

Bezpośrednie W trakcie prac budowlanych nastąpi emisja hałasu, produkcja odpadów, 
W fazie eksploatacji poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia 
energii 

 

Pośrednie  Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia energii 
 

Wtórne  Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia energii 
 

Skumulowane  Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia energii 
 

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 
w tym: 
- Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej na 
„osiedlu kwiatów " w Luboszycach oraz rozbudowa 
stacji uzdatniania wody w Kobylnie 
- Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w 
miejscowości Brynica - etap II 
- Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej Kolanowice 
- Luboszyce 

Krótkoterminowe Zadania związane z pracami budowlanymi przy realizacji  działań  w 
zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych w trakcie 
realizacji zadań inwestycyjny będzie powodowała emisję hałasu, 
odpadów, pyłu oraz nieuporządkowanie terenu. 

Długoterminowe Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. 
Bezpośrednie Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. 
Pośrednie Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona gruntów, 

ochrona flory i fauny. 
Wtórne Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona gruntów, 

ochrona flory i fauny. 
Skumulowane Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona gruntów, 

ochrona flory i fauny. 
Gospodarka odpadami - Realizacja obowiązków 
gmin w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi 

Krótkoterminowe Ochrona gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, krajobrazu, ochrona 
powietrza poprzez wprowadzenie zakazu spalania odpadów jak również 
zmniejszenie emisji odorów. 

Długoterminowe Ochrona gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, krajobrazu, ochrona 
powietrza poprzez wprowadzenie zakazu spalania odpadów jak również 
zmniejszenie emisji odorów. 

Bezpośrednie Ochrona gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, krajobrazu, ochrona 
powietrza poprzez wprowadzenie zakazu spalania odpadów jak również 
zmniejszenie emisji odorów. 

Pośrednie Ochrona gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, krajobrazu, ochrona 
powietrza poprzez wprowadzenie zakazu spalania odpadów jak również 
zmniejszenie emisji odorów. 

Wtórne Ochrona gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, krajobrazu, ochrona 
powietrza poprzez wprowadzenie zakazu spalania odpadów jak również 
zmniejszenie emisji odorów. 
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Skumulowane Ochrona gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, krajobrazu, ochrona 
powietrza poprzez wprowadzenie zakazu spalania odpadów jak również 
zmniejszenie emisji odorów. 
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11. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, 
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ 
NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, 
MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROGRAMU 
OCHRONY ŚRODOWISKA  
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2016 poz. 672 
– tekst jednolity) kompensacja przyrodnicza to zespół działań prowadzących do przywrócenia 
równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez 
realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych. Warianty kompensacji 
przyrodniczej powinny być określone w ramach wydawanych decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla poszczególnych przedsięwzięć. Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
2016 poz. 353 – tekst jednolity) decyzje te określają środowiskowe uwarunkowania realizacji 
przedsięwzięć, a w szczególności warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i 
eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności 
ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia 
uciążliwości dla terenów sąsiednich, a także w przypadku, gdy z oceny przedsięwzięcia na 
środowisko wynika potrzeba wykonania kompensacji przyrodniczej (stwierdza konieczność jej 
wykonania). 
 
Na etapie opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Łubniany nie stwierdzono znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko. 
Jednak w przypadku przedsięwzięć, które będą wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów 
z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz.U. 2016 poz. 71) podstawą prawną do prowadzenia postępowania w sprawie 
tego typu przedsięwzięć będzie Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 – tekst jednolity). Wówczas wyznaczone 
zostaną działania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą 
dla planowanych przedsięwzięć. 
Na terenie Gminy Łubniany występują obszary o szczególnie wysokich walorach 
fizjonomicznych krajobrazu. W niniejszym opracowaniu dla obszarów o szczególnie wysokich 
walorach fizjonomicznych krajobrazu proponuje się ustalanie zakazów lokalizacji obszarowych, 
punktowych i liniowych dominant krajobrazowych degradujących walory fizjonomiczne, 
w szczególności elektrowni wiatrowych powyżej 30m wysokości liczonej wraz z rotorem, 
nowoprojektowanych linii wysokiego napięcia powyżej 110kV oraz punktowych dominant w 
postaci masztów, urządzeń technologicznych i innych powyżej 30m.  

Wśród działań mających na celu zapobieganie oddziaływania planowanych inwestycji 
wyróżniono: 

 prawidłowe zabezpieczenie sprzętu technicznego oraz miejsc wykonywania prac 
budowlanych – remontowych, w trakcie realizacji inwestycji, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na miejsca wrażliwe na zamiany warunków siedliskowych, 

 wykorzystywanie możliwie najlepszych dostępnych technologii, materiałów i rozwiązań 
konstrukcyjnych, 

 dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt. Zgodnie z art. 52 ust.1 pkt 
4 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2016 r., poz. 2134 - 
tekst jednolity ze zm.) w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych 
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ochroną gatunkową obowiązuje zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi. W związku 
powyższym przed wykonaniem prac związanych m.in. z termomodernizacją budynków 
lub usuwaniem azbestu należy przeprowadzić ich inwentaryzację pod kątem 
występowania ptaków, w szczególności jerzyka (Apus apus) i wróbla (Passer 
domesticus) i nietoperzy; w razie stwierdzenia występowania ww. gatunków, termin i 
sposób wykonania prac należy dostosować do ich okresów lęgowych). 
Najdogodniejszym terminem prowadzenia termomodernizacji obiektów budowlanych jest 
okres od 16 października do 28 lutego, przypadający poza okresem rozrodu większości 
gatunków zwierząt. W tym czasie wykonawca prac może, bez zezwolenia, zabezpieczyć 
wszelkie szczeliny i otwory wentylacyjne budynku przed zajęciem ich przez zwierzęta i 
nie dopuścić do założenia gniazd i przeprowadzenia lęgów przez ptaki w następnym 
sezonie. 
Natomiast przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotowych prac w terminie od 1 
marca do 15 października należy bezwzględnie:  
- upewnić się, czy w obrębie remontowanych budynków nie występują miejsca lęgowe 
ptaków lub rozrodu nietoperzy - obserwacje dotyczące zasiedlenia budynku powinny 
zostać przeprowadzone przez eksperta ornitologa i chiropterologa w okresie możliwie 
najkrótszym poprzedzającym planowaną inwestycję, tak aby uniknąć przykrych 
konsekwencji wstrzymania prac,  
- w przypadku stwierdzenia zasiedlenia budynku przez chronione gatunki ptaków lub 
nietoperzy ekspert powinien wskazać dokładne miejsca ich przebywania tak, aby przed 
okresem lęgowym tych gatunków można było zamknąć nisze, szczeliny i dostępy do 
stropodachu wykorzystywane przez te zwierzęta. W momencie gdy planowane działania 
będą się wiązać z koniecznością realizacji czynności zakazanych w stosunku do nich, tj. 
z niszczeniem gniazd, jaj, czy też postaci młodocianych, inwestor zobowiązany jest do 
uzyskania, przed przystąpieniem do prac, zezwolenia właściwego organu ochrony 
przyrody, wydawanego w trybie art. 56 ustawy. Jednakże przypadki takie należy 
traktować jako wyjątkowe, nie zaś jako zasadę w procesie inwestycyjnym. Uzyskanie 
ww. zezwolenia nie jest wymagane w przypadku usuwania, w okresie od dnia 16 
października do końca lutego, gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, 
jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne, jednak pod warunkiem, iż 
dla planowanych czynności brak rozwiązań alternatywnych oraz gdy nie będzie to 
szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony populacji tych gatunków i ich 
siedlisk (§ 8 ust. 2 rozporządzenia). Powyższe zezwolenie może być wydane jedynie w 
przypadku wystąpienia łącznie trzech warunków, tj.: braku rozwiązań alternatywnych, 
jeżeli czynności te nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko 
występujących populacji chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów oraz gdy 
zachodzi jedna z przesłanek wymieniona w art. 56 ust. 4 pkt od 1 do 7 ustawy. Brak 
spełnienia jednego z ww. warunków skutkuje odmową wydania zezwolenia, 
- po przeprowadzeniu prac remontowych należy, w miarę możliwości, umożliwić ptakom 
i nietoperzom dalsze występowanie w obiektach budowlanych, poprzez stworzenie na 
remontowanych budynkach siedlisk zastępczych w postaci, np. budek lęgowych. Ich 
charakter, lokalizacja, parametry techniczne i zagęszczenie powinny być dobrane przez 
specjalistę ornitologa i chiropterologa odpowiednio do preferencji gatunków, które 
występowały tam wcześniej(przykładowe wymiary budek lęgowych oraz sposoby i 
miejsce ich umieszczenia zawierają załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszego pisma), 
- w przypadkach, gdy obiekt budowlany wykorzystywany był przez jerzyki Apus apus, a 
w ramach remontu stropodach budynku ocieplono materiałami sypkimi (np. przy użyciu 
granulatu wełny mineralnej, granulatu styropianu fibry celulozowej), należy całkowicie 
zrezygnować z pozostawiania otwartych otworów do stropodachów, gdyż materiały 
użyte do izolacji są niebezpieczne dla tego gatunku.  



Prognoza oddziaływania na środowisko  „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany  
na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” 

 

 
68 

 

12. ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE 
Realizacja ustaleń Programu Ochrony Środowiska nie będzie powodować znaczących 
oddziaływań transgranicznych. Jednakże, ze względu na fakt podpisania przez Polskę 
i ratyfikowania Konwencji o ocenach oddziaływania w kontekście transgranicznym należy 
podkreślić obowiązek informowania państw w przypadku podejmowania działań mogących 
znacząco oddziaływać na ich terytorium.  

13. ANALIZA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO 
ROZWIĄZAŃ ZAPROPONOWANYCH W PROGRAMIE 
OCHRONY ŚRODOWISKA  
 
Realizacja przedsięwzięć w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany 
w perspektywie długofalowej ma pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań 
alternatywnych nie ma uzasadnienia. Ponadto, ze względu na ogólny charakter dokumentu brak 
jest możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych zadań.  
W przypadku przedsięwzięć, które będą wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
21 grudnia 2015 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. 2016 poz. 71) podstawa prawną do prowadzenia postępowania w sprawie tego typu 
przedsięwzięć będzie Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 – tekst jednolity). Wówczas wyznaczone 
zostaną działania alternatywne dla planowanych przedsięwzięć. 
Skutki środowiskowe podejmowanych działań w dużej mierze zależą od lokalnej chłonności 
środowiska lub od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych. 
Rozważając warianty alternatywne przedsięwzięcia rozważa się: warianty lokalizacji, warianty 
konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne, a także wariant niezrealizowania 
inwestycji tzw. wariant „0”. Należy jednak pamiętać, że nawet wybór Wariantu „0”, może wiązać 
się z pewnymi konsekwencjami, ponieważ brak realizacji inwestycji może wywołać negatywny 
skutek dla środowiska. 
 

14. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH 
METOD ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ 
PROJEKTOWANYM PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA 
ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA 

W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany określone są zasady oceny 
i monitorowania efektów jego realizacji. Zaproponowane w nim wskaźniki pozwalają określić 
stopień realizacji poszczególnych działań i prognozowań związane z tym zmiany w środowisku. 
Oceny realizacji Programu Ochrony Środowiska dokonuje się co dwa lata i w oparciu 
o następujące zagadnienia: 

 określenie zaawansowania przyjętych celów, 
 określenie stopnia wykonania zadań (działań), 
 ocena rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem. 

System oceny skutków realizacji programu powinien być oparty na odpowiednio dobranych 
wskaźnikach presji, stanu i reakcji. Monitoring oraz sprawozdania z realizacji programu ochrony 
środowiska powinny być udostępniane, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Ochrony 
Środowiska, co najmniej w cyklu dwuletnim, natomiast część danych wynikających z Planu 
gospodarki niskoemisyjnej będzie gromadzona w cyklu trzyletnim. Monitoring ten obejmuje dwa 
podstawowe rodzaje kontrolowania zmian, które najogólniej można określić jako: 



Prognoza oddziaływania na środowisko  „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany  
na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” 

 

 
69 

 

 monitoring ilościowy, 
 monitoring jakościowy. 

Ujęcie ilościowe – obrazuje prognozę zmian konkretnych wielkości (wskaźników). Nie do 
wszystkich elementów środowiska da się przypisać wskaźniki (nie wszystkie dane są dostępne), 
aby dokonać prognozy ilościowej w niektórych elementach środowiska. Do prognozowania 
zmian wskaźników w przyszłości wykorzystano informacje o dynamice zmian tych wskaźników 
w przeszłości, nakładów w okresach poprzednich i planowanych do poniesienia (uwzględniono 
fakt, iż część zaplanowanych nakładów w poprzednim okresie nie została zrealizowana), oraz 
wymogi UE. 
Ujęcie jakościowe – dla elementów środowiska, dla których nie można prognozować 
określonych wskaźników lub jest to utrudnione, wykorzystano ocenę jakościową, która stanowi 
jednocześnie uzupełnienie do oceny ilościowej. 

W związku z realizacją celów określonych w Programie Ochrony Środowiska proponuje się 
prowadzenie monitoringu: 

 jakości i ilości wód - w przypadku realizacji inwestycji dotyczących gospodarki wodno- 
ściekowej mogących mieć wpływ na stan jakościowy i ilościowy zasobów wodnych, 

 stanu i jakości gleby - czynności mogących mieć wpływ na przekształcenie jej 
powierzchni oraz na jej jakość, 

 stanu przyrody - w przypadku czynności mogących mieć wpływ na zmniejszenie 
zasobów przyrodniczych. 

Monitoring prowadzony jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. 

 
15. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany jest zgodny ze strategicznym 
dokumentem Unii Europejskiej – priorytetami VI Wspólnotowego Programu Działań 
w Zakresie Środowiska Naturalnego. Program Ochrony Środowiska uwzględnia również 
zapisy podstawowych, krajowych dokumentów strategicznych: Strategii Bezpieczeństwo 
Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020, Wojewódzkiego Programu Ochrony 
Środowiska oraz Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO2022) i Planu 
Gospodarki Odpadami Województwa Opolskiego (PGOWM 2012- 2017). 

 Program Ochrony Środowiska umożliwia identyfikację skutków środowiskowych oraz 
potencjalnych zmian warunków życia mieszkańców regionu w wyniku realizacji ustaleń 
dokumentu.  

 Spośród zidentyfikowanych problemów środowiskowych, z których wynikają konkretne 
cele ochrony środowiska, należy w szczególności wymienić: 
 ochronę zasobów wodnych,  
 zmniejszenie emisji hałasu 
 zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, 
 ochronę przyrody, w tym różnorodności biologicznej, 

 W perspektywie, dla którego opracowano Program Ochrony Środowiska konieczne jest 
zwrócenie szczególnej uwagi na działania z zakresu: 
 usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej, z konieczności osiągnięcia dobrego 

stanu wód: powierzchniowych i podziemnych,  
 ochrony przyrody i utrzymania różnorodności biologicznej poprzez m.in. 

rozszerzenie obszarów chronionych, 
 usunięcie z obszaru gminy odpadów azbestowych. 

 Przeprowadzone w ramach niniejszej Prognozy analizy zgodności celów Programu 
Ochrony Środowiska z celami nadrzędnych dokumentów strategicznych oraz 
podstawowych dokumentów opracowywanych na szczeblu regionalnym, wskazują na 
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znaczną ich spójność oraz zharmonizowanie. Spójność regionalnej polityki ekologicznej 
ze strategicznymi celami rozwoju powiatu i gminy jest podstawą równoważenia rozwoju 
w horyzoncie średnio i długookresowym. Dzięki temu Program Ochrony Środowiska 
może stać się skutecznym narzędziem koordynacji działań na rzecz wdrożenia rozwoju 
zrównoważonego w regionie. 

 Program Ochrony Środowiska w odniesieniu do ekosystemów leśnych, rolnych, 
wodnych i zurbanizowanych oraz podstawowych komponentów środowiska 
charakteryzuje się zdecydowaną przewagą korzystnych skutków środowiskowych.  

 Wpływ działań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany na 
obszary objęte ochroną i projektowane na podstawie Ustawy o ochronie przyrody z dnia 
16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2016 r., poz. 2134 - tekst jednolity ze zm.) będzie oceniany w 
oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko w procesie ubiegania się 
o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach 
określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 – tekst jednolity).  

 Program Ochrony Środowiska jest zgodny z zapisami Ustawy o ochronie przyrody z dnia 
16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2016 r., poz. 2134 - tekst jednolity ze zm.) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie 
ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409), Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 6 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1348) jak również Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 
października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 r. poz. 
1408). 

Zgodnie z art. 33 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2016 r., poz. 
2134 - tekst jednolity ze zm.) zabrania się, podejmowania działań mogących, osobno lub w 
połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru 
Natura 2000, w tym w szczególności: 
- pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 

ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 lub 
- wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000. 
 

16. STRESZCZENIE  

Podstawą prawną sporządzenia niniejszej „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany jest art. 46 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. 2016 poz. 353 – tekst 
jednolity). Celem prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań skutków wykonania 
Programu Ochrony Środowiska na środowisko i stwierdzenie czy realizacja proponowanych 
zadań sprzyjać będzie ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi.  
Analiza celów ustanowionych w Programie Ochrony Środowiska wykazała, że są zgodne 
i realizują cel strategiczny wyznaczony w: 
 Traktacie Akcesyjnym - VI Wspólnotowym Programie Działań w Zakresie Środowiska 

Naturalnego. 
 Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020,  
 Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska, 
 Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2022 (KPGO 2022), 
 Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (PGOWO 2012- 2017) 
Charakterystyka ogólna Gminy Łubniany 
Gmina Łubniany, której powierzchnia wynosi 12 541 ha, położona jest w centralnej części 
województwa opolskiego. Od zachodu graniczy z gminą Dobrzeń Wielki, od wschodu z gminami 
Turawa i Lasowice Wielkie, od północy z gminą Murów, a od południa z miastem Opole. Gminę 
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Łubniany tworzy jedenaście sołectw i dwa przysiółki. Sołectwa wchodzące w skład gminy to: 
Kępa, Luboszyce, Kolanowice, Biadacz, Masów, Łubniany, Brynica, Dąbrówka Łubniańska, 
Jełowa, Grabie, Kobylno. Położenie gminy w regionie jest korzystne, wpływ na to mają 
szczególnie walory naturalne oraz usytuowanie w pobliżu miasta Opola, przez które przebiegają 
ważne szlaki transportowe: drogowe, kolejowe oraz wodne. 
Miejscowość Łubniany jest centralnym ośrodkiem gminy. Mają tu swą siedzibę nie tylko władze 
Gminy, ale także ośrodek kultury, bank spółdzielczy i szereg innych instytucji obejmujących 
swym zasięgiem całą gminę. 
Według danych pozyskanych z Urzędu Gminy - liczba mieszkańców w Gminie Łubniany 
na koniec 2016 r. wynosiła 9 572 osoby. W porównaniu z 2013 r. nastąpił wzrost liczby ludności 
o 232 osoby (ok. 2,5%). Średnia gęstość zaludnienia w Gminie Łubniany na koniec 2016 r. 
wyniosła ok. 76,3 osoby/km2. 
Wody powierzchniowe 
Wody powierzchniowe - teren Gminy Łubniany położony jest w dorzeczu rzeki Odry. Głównymi 
ciekami przepływającymi przez obszar Gminy są Mała Panew - prawy dopływ Odry i Brynica,  
dopływ Stobrawy wpadającej bezpośrednio do rzeki Odry, Jemielnica oraz Swornica. Istniejąca 
sieć rzeczna na obszarze Gminy jest stosunkowo bogata. Oprócz wymienionych przez obszar 
Gminy przepływa szereg płytkich, ale rozległych bezimiennych potoków i strumieni wodnych 
tworzących w kilku miejscach podmokłe tereny, a także gęstą sieć odwadniających rowów 
melioracyjnych. Wszystkie rzeki płyną ze wschodu na zachód zgodnie z nachyleniem terenu. 
Uzupełnieniem sieci rzecznej są niewielkie sztuczne zbiorniki wodne utworzone na Brynicy i jej 
dopływach oraz małe zbiorniki na terenach leśnych pochodzenia antropogenicznego. 
Wymienione cieki posiadają szereg bezimiennych dopływów. Gmina Łubniany posiada także 
gęstą sieć odwadniających rowów melioracyjnych. Wszystkie rzeki płyną ze wschodu na 
zachód zgodnie z nachyleniem terenu. 
Analiza parametrów wód dla badanych JCW wykazała w trzech przypadkach stan/potencjał 
ekologiczny umiarkowany oraz w jednym przypadku stan/potencjał ekologiczny dobry. Stan 
ogólny w badanych punktach został oceniony jako zły. 
 
Do degradacji wód powierzchniowych na obszarze gminy przyczyniają się zrzuty ścieków 
komunalnych i przemysłowych, jak również zanieczyszczenia tranzytowe dostarczane wodami 
powierzchniowymi. Na obszarach pozbawionych infrastruktury komunalnej należy się 
spodziewać degradacji wód powierzchniowych przez niekontrolowane zrzuty ścieków z terenów 
zabudowanych, trafiające do gruntu, rowów melioracyjnych, bądź bezpośrednio do cieków. 
Powodują one z reguły lokalne zanieczyszczenie wód objawiające się wzrostem wartości BZT5, 
oraz zawartości sodu, potasu, azotanów i fosforanów, a także skażenie bakteriologiczne wody. 
Do zanieczyszczenia wód substancjami biogennymi (azotany, fosforany) przyczyniają się także 
spływy z pól uprawnych oraz nawożonych łąk i pastwisk. 
Wody podziemne 
Na terenie gminy występuje czwartorzędowy, użytkowy poziom wodonośny. Składa się on z 2 
warstw: 

- pierwsza warstwa występuje w części przypowierzchniowej (0,7–10 m p.p.t), jest ona 
związana z utworami piaszczysto-żwirowymi pochodzenia rzecznego, wodnolodowcowego 
i lodowcowego, nie czerpana ze względu na niebezpieczeństwo zanieczyszczenia, 
- druga, występuje na głębokości 20–30 m p.p.t. związana jest głównie z obszarami dolin 
kopalnych (Małej Panwi, fragment zbiornika Knieja – Lasowice) poziom ten tworzą osady 
żwirowo-piaszczyste. 

Na obszarze Gminy Łubniany w jej południowych krańcach (okolice Biadacza, Luboszyc, Kępy) 
zalegają wody dwóch Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: GZWP 334, Dolina kopalna 
Małej Panwi oraz GZWP 336, Niecka Opolska. Oba obszary proponowane są do najwyższej 
ochrony. Ponadto południowa część całej gminy pokrywa się z obszarem Zbiornika Krapkowice 
– Strzelce Opolskie GZWP 335, zaliczanego do obszaru wysokiej ochrony. 
Nowy podział obszaru Polski na 176 części JCWPd wskazuje, że na terenie Gminy Łubniany 
znajdują się trzy JCWPd nr 97, 110 i 127. 
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Na terenie Gminy Łubniany nie były w ostatnich latach zlokalizowane punkty pomiarowe wód 
podziemnych WIOŚ.  
Obszary przyrodniczo cenne 
Na terenie Gminy Łubniany ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 

- Stobrawski Park Krajobrazowy, 
- obszar chronionego krajobrazu "Lasy Stobrawsko - Turawskie", 
- użytek ekologiczny „Jełowa”, 
- pomniki przyrody. 

Powierzchnia obszarów chronionych na terenie Gminy Łubniany stanowi ok. 28,3 % 
powierzchni gminy (GUS, 2017 r.).   
Powietrze atmosferyczne 
Na terenie Gminy Łubniany Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu nie prowadzi 
bezpośredniego monitoringu jakości powietrza. 
Przeprowadzone w 2014, 2015 i 2016 roku pomiary nie wykazały przekroczeń wartości 
dopuszczalnych w Dobrzeniu Wielkim i Ozimku w zakresie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu 
i benzenu. W zakresie pozostałych zanieczyszczeń pomiary dokonywane były na stacjach 
pomiarowych w ramach strefy opolskiej, jednak już w dużym oddaleniu od Gminy Łubniany, ich 
wyniki mogą nie być jednoznaczne i miarodajne dla terenu Gminy. 
Na podstawie „Oceny jakości powietrza w województwie opolskim za 2016 r.” obszar Gminy 
Łubniany w ramach „strefy opolskiej” został zakwalifikowany: 

- wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom SO2, NO2, CO, Pb, As, 
Cd, Ni, do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji PM10, O3, 
B(a)P, PM2,5, C6H6, 
- wg kryterium ochrony roślin  do klasy A pod względem poziomu SO2, NO2, do klasy C ze 
względu na poziom O3. 

Dla zanieczyszczeń zaklasyfikowanych do klasy C wymagane jest opracowanie „Programu 
Ochrony Powietrza” dla obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych. 

Hałas 
Problemy z hałasem przemysłowym mogą wystąpić w otoczeniu dużych zakładów, lub skupisk 
zakładów. Wytypowanie zakładów niekorzystnie oddziaływujących na klimat akustyczny należy 
do zadań WIOŚ. Zakres planowanych kontroli oraz wyniki przeprowadzonych kontroli są 
zawarte w raportach WIOŚ. 
Hałas przemysłowy w Gminie stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, występuje głównie 
na terenach przemysłowych i terenach sąsiadujących z zakładami przemysłowymi. Hałas 
przemysłowy stanowią tak źródła znajdujące się na otwartej przestrzeni (punktowe źródła 
hałasu np. wentylatory, czerpnie, sprężarki itp. usytuowane na zewnątrz budynków), jak 
i w budynkach (wtórne źródła hałasu - od pracy maszyn i urządzeń), emitowany do środowiska 
przez ściany, strop, okna i drzwi. Dodatkowe źródło hałasu stanowią ponadto prace dorywcze 
wykonywane poza budynkami produkcyjnymi jak np. ciecie, kucie, a także obsługa zakładów 
przez transport kołowy.  
Uciążliwość hałasu emitowana z tych obiektów zależy między innymi od ilości źródeł hałasu, 
czasu ich pracy czy odległości od terenów podlegających ochronie akustycznej.  
Klimat akustyczny na terenie Gminy kształtuje w znacznej mierze ruch komunikacyjny,  
Na poziom hałasu drogowego mają wpływ przede wszystkim: 

- natężenie ruchu komunikacyjnego, 
- udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu, 
- prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie), 
- typ i stan techniczny pojazdów, 
- nachylenie drogi, 
- stan nawierzchni oraz płynność ruchu. 

Staraniem Marszałka województwa opolskiego opracowany został „Program Ochrony 
Środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg 
o natężeniu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i linii kolejowych o natężeniu większym niż 



Prognoza oddziaływania na środowisko  „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany  
na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” 

 

 
73 

 

30 000 przejazdów rocznie dla województwa opolskiego na lata 2014-2019”, uchwalony 
uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego nr IV/60/2015 z dn. 24 lutego 2015 r. 
Program stanowi kontynuację działań podjętych przez Urząd Marszałkowski w poprzednim 
Programie ochrony środowiska przed hałasem. Podstawowym celem realizacji kierunków 
i działań zapisanych w Programie jest ograniczenie wpływu hałasu na zdrowie oraz dobrostan 
ludzi poprzez ograniczenie imisji hałasu w środowisku do poziomów dopuszczalnych.  
Działania ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko 
Wskazane problemy środowiskowe na terenie Gminy Łubniany znajdują rozwiązanie w ramach 
zaproponowanych w Programie Ochrony Środowiska zadań do realizacji.  
W Prognozie przeanalizowano możliwy wpływ wskazanych do realizacji w projektach zadań na 
następujące elementy: powietrze i klimat, wody, bioróżnorodność, powierzchnię ziemi i glebę, 
krajobraz, dziedzictwo kulturowe, w tym zabytki, populację oraz zdrowie ludzi. Określono 
oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska.  
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych 
niekorzystnych skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. 
Ponadto oceny tej dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie 
eksploatacji, zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter 
przejściowy.  
Pozytywne oddziaływania zadań wskazanych w Programie Ochrony Środowiska na środowisko 
zdecydowanie przeważają nad negatywnymi. Pozytywne potencjalne oddziaływanie mogą mieć 
przedsięwzięcia w ramach priorytetu:  

 zachowanie bogatej różnorodności biologicznej,  
 utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, 
 osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu 

zawieszonego PM10 i benzenu w powietrzu na terenie Gminy Łubniany oraz utrzymanie 
jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości 
środowiska 

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

Negatywne krótkoterminowe oddziaływania na zasoby środowiska mogą być związane z fazą 
realizacji inwestycji. Jako ewentualne długoterminowe oddziaływania zidentyfikowano m.in.:  
 nieodwracalne przekształcenia terenów (np. inwestycje drogowe),  
 nieodwracalne zmiany w krajobrazie (np. inwestycje drogowe), 
 pogorszenie jakości powietrza (w przypadku budowy nowych dróg),  
 podwyższenie poziomu hałasu (np. inwestycje drogowe),  
 przerwanie szlaków migracji (np. inwestycje drogowe).  

Realizacja zadań nie pociągnie za sobą transgranicznego oddziaływania na środowisko.  
Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć ma pozytywny wpływ na środowisko 
i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. W przypadku inwestycji, 
których oddziaływanie na środowisko może być negatywne należy rozważać warianty 
alternatywne tak, aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie niekorzystnie 
oddziaływać na środowisko.  
W przypadku, gdy projekty nie zostaną wdrożone prowadzić to będzie do pogłębiania się 
problemów w zakresie ochrony środowiska, co negatywnie wpływać będzie na zdrowie 
mieszkańców.  
Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich priorytetów pozwala na stwierdzenie, że generalnie 
ich realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej 
oraz dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, a także wpłynie na ograniczanie zużywania 
zasobów środowiskowych.  
 
Monitoring skutków wdrażania postanowień projektowanego dokumentu 
W związku z realizacją celów określonych w Programie Ochrony Środowiska proponuje się 
prowadzenie monitoringu: 
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W związku z realizacją celów określonych w Programie Ochrony Środowiska proponuje się 
prowadzenie monitoringu: 

 jakości i ilości wód - w przypadku realizacji inwestycji dotyczących gospodarki wodno- 
ściekowej mogących mieć wpływ na stan jakościowy i ilościowy zasobów wodnych, 

 stanu i jakości gleby - czynności mogących mieć wpływ na przekształcenie jej 
powierzchni oraz na jej jakość, 

 stanu przyrody - w przypadku czynności mogących mieć wpływ na zmniejszenie 
zasobów przyrodniczych. 
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