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1.Wstęp 
1.1. Podstawa prawna 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.) Wójt Gminy Tułowice co 2 lata przedstawia Radzie 

Miejskiej we Tułowicach Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska. Ostatni Program 

Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice został przyjęty Uchwałą Nr XXX/183/13 Rady 

Gminy w Tułowicach z dnia 23 października 2013 r. Program Ochrony Środowiska ma na 

celu realizację Polityki Ekologicznej Państwa na poziomie gminnym. 

 

1.2. Okres sprawozdawczy 
Niniejszy Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska sporządzono na podstawie 

analizy realizacji zadań własnych zawartych w Programie, określonych dla Gminy Tułowice. 

Raport obejmuje okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r. 

 

1.3. Źródła danych 
Dane wykorzystane podczas sporządzania niniejszego raportu pochodzą z Urzędu Gminy 

Tułowice, Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska Opolu, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz Zarządu Dróg 

Powiatowych w Opolu. 

 

1.4. Autorzy sprawozdania 
Autorami sprawozdania są pracownicy Zakładu Analiz Środowiskowych Eko-Precyzja,                  

w składzie: mgr Paweł Czupryn oraz mgr Ludwik Gabryś. 

 

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

 Zakres realizacji Programu, 

 Ocena realizacji Programu, 

 Ocena finansowania zamierzeń Programu, 

 Ocena systemu monitoringu, 

 Podsumowanie. 
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2. Charakterystyka gminy 
2.1. Położenie 
Gmina Tułowice położona jest w centralnej części województwa opolskiego, południowej 
części powiatu opolskiego. Jej powierzchnia wynosi 81,13 km2 co pozwala sklasyfikować 
gminę do grupy najmniejszych w województwie.  
 
Gmina Tułowice graniczy z następującymi gminami: 

 od północy: 
o gmina Dąbrowa 
o gmina Komprachcice 

 od południa: 
o gmina Korfantów 
o gmina Łambinowice 

 od zachodu: 
o gmina Niemodlin 

 od wschodu: 
o gmina Prószków 

 
 
Rysunek 1. Położenie Gminy Tułowice na tle powiatu opolskiego. 

 
Źródło: http://www.odnowawsi.eu 

 
 
W obrębie Gminy Tułowice wyróżnia się 6 sołectw i 6 miejscowości. Poniżej przedstawiono 
podział administracyjny Gminy Tułowice.  

http://www.odnowawsi.eu/
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Rysunek 2. Podział administracyjny Gminy Tułowice. 

 
Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tułowice w latach 2007-2013 

 
 
 
Według regionalizacji fizyczno-geograficznej cały obszar gminy leży w mezoregionie 
Równina Niemodlińska. Należy on do makroregionu Nizina Śląska, podprowincji Niziny 
Środkowopolskie. Mezoregion Równiny Niemodlińskiej położony jest pomiędzy Doliną Nysy 
Kłodzkiej i Pradoliną Wrocławską na północy, zachodzie i wschodzie, od południa zaś 
sąsiaduje z Płaskowyźem Głubczyckim i Kotliną Raciborską. 

 
 

2.2. Warunki klimatyczne 
Gmina Tułowice cechuje się łagodnymi warunkami klimatycznymi. Jest to wynik położenia 
obszaru Gminy w centralnej części Niziny  Śląskiej, która należy pod tym względem do 
najłagodniejszych obszarów w Polsce. Łagodność klimatu przejawia się niskimi amplitudami 
temperatur, niezbyt dużą liczbą opadów, długim sezonem wegetacyjnym. Zimy są tu łagodne 
i stosunkowo krótkie lata długie i ciepłe. Warunki klimatyczne sprzyjają czynnemu 
wypoczynkowi. Gmina Tułowice charakteryzuje się równie bardzo korzystnymi i 
zróżnicowanym nicowanymi warunkami mikroklimatycznymi, co związane jest ze 
zróżnicowaniem rzeźby terenu, występowaniem wielkoprzestrzennych ekosystemów 
wodnych, łąkowych i leśnych. Zróżnicowanie to stwarza różnorodność warunków 
bioklimatycznych w zakresie insolacji, przewietrzania, produkcji tlenu, uwilgocenia, produkcji 
ozonu, struktury jonowej, fitoaerozoli i aeroplanktonu. Zróżnicowanie tych uwarunkowań jest 
podstawowym czynnikiem rozwoju turystyki ekologicznej. 
 
Roczne sumy usłonecznienia wynoszą około 1500 h, przy czym na półrocze ciepłe przypada 
około 2/3 łącznej sumy promieniowania, natomiast na półrocze zimne pozostała 1/3. 
Termiczne pory roku rozpoczynaj się na obszarze gminy odpowiednio: wiosna 25 III÷01 IV, 
lato 1÷5 VI, jesień 5÷10 X, a zima 15÷20 XII.  



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice 

 

 

7 

 

 
Opady w gminie wahają się między 500 a 700 mm. Na okres trwania okresu wegetacyjnego 
od kwietnia do września przypada od 400 do 425 mm, tj. 60÷65 % sumy rocznej opadów, 
zaś w półroczu chłodnym około 245 mm. Liczba dni z opadem śnieżnym należy tu do 
najniższych w Polsce. Pokrywa śnieżna utrzymuje się tu od 35 do 50 dni, zanika koło 30 III. 
Średnia roczna wilgotność względna powietrza dla badanego obszaru wynosi 78÷79 %. 
Średnie opady i średnie temperatury są wyższe od średnich krajowych, zaś w porównaniu do 
klimatu Opola temperatury są niższe, a opady wyższe, co należy wiązać z tym, że bliżej jest 
do Gór Opawskich (40 km od Kopy Biskupiej). Klimat ten stwarza lepsze warunki wzrostu i 
rozwoju zbiorowiskom leśnym. Dominującymi kierunkami wiatrów są zachodni i południowy. 
Wiatry zachodnie stanowią 23,5 %, południowe 17,1 %, a północno-zachodnie 10,1 %. 
Średnia roczna prędkość wiatru dochodzi do 3 m/s. Charakterystyczną cechą Gminy jest 
występowanie cisz atmosferycznych, których udział wynosi około 10 %. 
 

2.3. Geomorfologia 
Na obecny stan budowy geologicznej obszaru Gminy Tułowice miały wpływ procesy 
tektoniczne, neotektoniczne, wulkaniczne, kilkakrotne wkraczanie na teren Polski i lądolodu, 
sedymentacja rzeczna, intensywna erozja w okresach interglacjalnych, a tak że zespół 
procesów występujących po ostatnim zlodowaceniu. Wyniki procesów wulkanicznych 
zachodzących niegdyś na uskoku tektonicznym w postaci odkrytych obecnie i 
wydobywanych w kopalni bazaltów są unikalne w skali województwa. Spośród utworów 
geologicznych swoje wychodnie na terenie gminy mają tylko formacje trzeciorzędu i 
czwartorzędu. Podłoże starsze od trzeciorzędu tworzą utwory koniaku kredy. Należy on do 
skał budujących geologiczną jednostkę strukturalną Śląska Opolskiego – Depresję Śląsko-
Opolską. Utwory te zostały w późniejszym okresie całkowicie przykryte skałami trzeciorzędu 
lub czwartorzędu. Najstarszymi utworami trzeciorzędowymi w gminie są bazalty i tufy 
bazaltowe, których wychodnie znajdują się w Ligocie Tułowickiej. Powstały one w wyniku 
ożywionej działalności tektonicznej. Utwory trzeciorzędowe reprezentowane są również w 
gminie wychodniami iłów, mułków i piasków, niekiedy żwirowatych lokalnie z węglem 
brunatnym neogenu. Występują one  na powierzchni nad Ścinawą Niemodlińską oraz w  lasach 
na północ od Szydłowa. Miąższość  tych utworów wynosi ok. 80÷120 m.  Najliczniej 
reprezentowanymi w gminie formacjami geologicznymi są  utwory czwartorzędowe. Z utworów 
plejstocenu wyróżnia się tu: 

 piaski i żwiry wodnolodowcowe zlodowacenia środkowo-polskiego – na wschód od 
Ścinawy Niemodlińskiej, 

 piaski gliniaste, otoczaki i głazy lodowcowe - w lasach na południe od Szydłowa oraz 
na południe i zachód od Ścinawy Niemodlińskiej, 

 piaski i żwiry ozów - położone w ciągach dwóch łagodnych pagórków o orientacji 
północ-południe na południowy wschód od stawu Ławnik oraz na zachód od Stawu 
Pustelnik, 

 piaski i żwiry kemów i tarasów kemowych – w pięciu odosobnionych obszarach na 
zachód od Ścinawy Niemodlińskiej i w jednym zwartym na wschód od tej rzeki. 

 
Pomiędzy plejstocenem a holocenem, na terenie gminy nasiliła się działalność eoliczna, 
której wynikiem jest dziś ciąg pagórków wydmowych leżących na wschód od Ścinawy 
Niemodlińskiej. Powstały one na bazie piasków wodnolodowcowych zlodowacenia 
środkowopolskiego. Ciąg pagórków wydmowych stanowi wododział Ścinawy Niemodlińskiej i 
Prószkowskiego Potoku. Utwory holoceńskie Gminy Tułowice to osady rzeczne powstałe w 
ciągu ostatnich 10 000 lat, związane z akumulacją Ścinawy Niemodlińskiej i jej dopływów 
oraz początkowym biegiem Prószkowskiego Potoku położonego na wschód od ciągu 
wododziałowych pagórków wydmowych. Namuły występują w gminie na niewielkich 
powierzchniach pomiędzy stawami Ławnik i Pustelnik oraz na południe od linii kolejowej 
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przed Ścinawą Niemodlińską. Mady, mułki, piaski i żwiry rzeczne zlokalizowane są wzdłuż 
rzeki na szerokości kilkuset metrów oraz w niewielkim stopniu wzdłuż innych mniejszych 
cieków. Dużym wyróżnikiem budowy geologicznej Gminy Tułowice w stosunku do innych 
gmin województwa opolskiego są pokłady torfu. Torfowiska, które dały ten rodzaj utworów 
geologicznych należą w większości do typu torfowisk niskich wiążących się z obszarami 
dolin i pradolin rzecznych. Torfowiska występują koło Szydłowa o pow. 914 ha i w okolicach 
Tułowic o pow. 199,5 ha. 
 
 

2.4. Demografia 
Liczba ludności na terenie Gminy Tułowice wg stanu na dzień 31.12.2013 r. wynosi 5245 
osób. Powierzchnia Gminy wynosi 81,13 km2

  co daje zagęszczenie ludności na poziomie 65 
osób na 1 km2.. Szczegółowe dane dotyczące demografii na terenie Gminy Tułowice 
przedstawiono w poniższej tabeli. 
 

 
Tabela 1. Wskaźniki demograficzne na terenie Gminy Tułowice w latach 2007-2013. 

L.p. Wskaźnik Jednostka 
Rok   

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1. Ludność (ogółem) osoba 5529 5483 5437 5282 5263 5280 5245 

2. Ludność na 1 km
2
 osoba 68 67 67 65 65 65 65 

3. Kobiety na 100 mężczyzn osoba 104 103 103 107 107 107 108 

4. Małżeństwa na 1000 ludności - 7,0 7,3 6,3 8,3 6,1 5,7 5,3 

5. 
Urodzenia żywe na 1000 
ludności 

- 8,6 8,6 8,5 10,0 10,6 12,2 7,6 

6. Zgony na 1000 ludności - 8,4 7,7 6,3 8,5 7,0 7,80 8,37 

7. 
Przyrost naturalny na 1000 
ludności 

- 8,4 7,7 6,3 8,5 7,0 4,4 -0,8 

Źródło: GUS 
 
 

2.5. Struktura użytkowania gruntów 
W poniższej tabeli przedstawiono informacje dotyczące struktury użytkowania gruntów w 
poszczególnych obrębach geodezyjnych Gminy Tułowice 
 
Tabela 2. Struktura użytkowania gruntów na terenie Gminy Tułowice (stan na rok 2012). 

Wskaźnik 

Powierzchnia 
[ha] 

Goszczowice Tułowice Ligota Tułowicka Szydłów Skarbiszowice 

Użytki rolne 257,0704 265,9402 263,2963 119,4577 265,3400 

Sady 1,9573 1,5548 1,2779 1,6254 1,8660 

Łąki 36,9918 95,9173 155,3437 60,8896 55,7572 

Pastwiska 2, 6067 6,1062 8,9053 12,1678 9,3585 

Użytki rolne zabud. 6,8418 6,9326 5,2862 3,8573 5,4019 

Stawy 37,0300 44,0511 61,8695 0,8456 1,4153 

Rowy 0,5941 8,3997 6,7278 0,7665 1,9580 

ogółem 343,0921 428,9019 502,7167 199,6099 341,0969 

Źródło: Ewidencja gruntów i budynków Gminy Tułowice. 
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2.6. Rolnictwo 
Gmina Tułowice odznacza się charakterem leśno-rolniczym, przy czym zdecydowana 
większość powierzchni Gminy stanowią lasy. Rolnictwo ma drugorzędne znaczenie, głównie 
ze względu na słabe jakościowo gleby.  
 
Na terenie Gminy w ostatnich latach odnotowuje się spadek powierzchni gruntów pod użytek 
rolniczy, natomiast obserwowany jest systematyczny wzrost gruntów zabudowanych. 

 
W Gminie Tułowice użytki orne zajmują nieco ponad 21% powierzchni całkowitej, przy czym 
procentowo najwięcej we wsi Skarbiszowice (62,4% powierzchni wsi) a najmniej w Szydłowie 
(zaledwie niespełna 6% powierzchni wsi). W poniższych tabelach przedstawiono elementy 
charakterystyczne dla sektora rolniczego na terenie Gminy Tułowice. 
 
 

2.7 Infrastruktura inżynieryjno-techniczna 
2.7.1. Sieć drogowa 
Przez teren gminy przebiegają ważne drogi mające znaczenie dla powiązania gminy  
z innymi jednostkami gminnymi i ośrodkami administracyjno-kulturalnymi i gospodarczymi 
regionu. Układ drogowy tworzą: 

 autostrada A-4 przebiegająca po północno-wschodniej części gminy 

 droga wojewódzka nr 405 relacji Niemodlin-Korfantów 

 drogi powiatowe: 
o nr 512 Skarbiszowice-Grodziec-Niemodlin; 
o nr 513 Tułowice-Skarbiszowice; 
o nr 516 Skarbiszowice-Niemodlin; 
o nr 519 Ligota Tułowicka do drogi 405; 
o nr 520 od drogi 405 do Ligoty Tułowickiej; 
o nr 522 od drogi 405-Goszczowice-Łambinowice; 
o nr 717 od drogi nr 46-Skarbiszowice-Szydłów-Ochodze; 

 drogi gminne (Tab. 5). 
 
Tabela 3. Wykaz dróg gminnych na terenie Gminy Tułowice. 

Lp. Numer drogi Nazwa ciągu 
Długość 

[km] 

Tułowice 

1. 104101 ul. Boczna 0,190 

2. 104102 ul. Brzoskwiniowa 0,145 

3. 104103 ul. Ceramiczna 0,600 

4. 104104 ul. Dworcowa 0,250 

5. 104105 ul. Elsnera 0,115 

6. 104106 ul. Gruszkowa 0,955 

7. 104107 ul. H. Sawickiej 0,460 

8. 104108 ul. Jagodowa 0,340 

9. 104109 ul. Jaśminowa 0,500 

10. 104110 ul. Kościelna 0,390 

11. 104111 ul. Kościuszki (cz.) 0,090 

12. 104112 ul. Kwiatowa 0,155 

13. 104113 ul. Malinowa 0,150 

14. 104114 ul. 1 Maja 0,395 

15. 104115 ul. Manifestu Lipc. 0,205 
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Lp. Numer drogi Nazwa ciągu 
Długość 

[km] 

16. 104116 ul. Morelowa 0,030 

17. 104117 ul. Niepodległości 0,195 

18. 104118 ul. Ogrodowa 0,410 

19. 104119 ul. Parkowa 0,680 

20. 104120 ul. Poprzeczna 0,295 

21. 104121 ul. Pocztowa 0,135 

22. 104122 ul. Przemysłowa 0,375 

23. 104123 ul. Różana 0,150 

24. 104124 ul. Sportowa 0,510 

25. 104125 ul. Szkolna 0,480 

26. 104126 ul. Szpitalna 0,190 

27. 104127 w Tułowicach Mał. 0,350 

28. 104128 ul. 1000-lecia 0,475 

29. 104129 ul. XXX-lecia 0,255 

30. 104130 ul. Wiśniowa 0,290 

31. 104131 ul. Wolności 0,195 

32. 104132 ul. Zamkowa 0,480 

Szydłów 

1. 104133 ul. Boczna 0,330 

2. 104134 ul. Brzozowa 0,630 

3. 104135 ul. Fabryczna 0,220 

4. 104136 ul. Kościelna 1,120 

5. 104137 ul. Kwiatowa 0,500 

6. 104138 ul. Leśna 0,420 

7. 104139 ul. Sosnowa 0,730 

8. 104140 ul. Sportowa 1,650 

Goszczowice 

1. 104141 - 1,010 

Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tułowice w latach 2007-2013 

 
 
Transport kolejowy tworzą przebiegające przez obszar gminy linie kolejowe II klasy: 

 nr 287 relacji Opole-Szydłów-Nysa, 

 nr 329 relacji Szydłów-Gracze (obecnie nieczynna). 
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Poniżej przedstawiono układ komunikacyjny na terenie Gminy Tułowice. 
 
Rysunek 3. Układ komunikacyjny na terenie Gminy Tułowice. 

 
 Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tułowice w latach 2007-2013 

 

2.7.2. Sieć gazowa 
Przez teren Gminy Tułowice przebiegają dwa gazociągi wysokiego ciśnienia: 

 gazociąg relacji Tułowice - Opole DN 200 CN - 4.0 Mpa 

 gazociąg relacji Tułowice - Kopice /Nysa DN 100 CN - 4.0 Mpa. 
 
Gazociągi te dostarczają gaz ziemny do stacji redukcyjno-pomiarowej zlokalizowanej w 
północnej części miejscowości Tułowice. W poniższej tabeli przedstawiono szczegółową 
charakterystykę sieci gazowej występującej na terenie Gminy. 
 
Tabela 4. Charakterystyka sieci gazowej na terenie Gminy Tułowice (stan na 2013 r.). 

Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość 

1. długość czynnej sieci ogółem m 18 682 

2. długość czynnej sieci przesyłowej m 5 134 

3. długość czynnej sieci rozdzielczej m 13 548 

4. czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych szt 415 

5. odbiorcy gazu gosp.dom. 870 

6. odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem gosp.dom. 260 

7. zużycie gazu  tys.m
3
 693,8 

8. zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań  tys.m
3
 298,1 

9. ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 2 861 

 
Jak wynika z powyższej tabeli, na terenie Gminy Tułowice z sieci gazowej korzysta ok. 
54,5% ludności. 
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2.7.3. Sieć elektryczna 
Głównym punktem zasilania energetycznego na terenie Gminy Tułowice jest stacja GPZ 
Tułowice oparta o dwa transformatory o mocy po 10 MVA każdy. Włączenie GPZ w układ 
sieci 110 KV odbywa się jednotorowa linią energetyczną wysokiego napięcia 110 KV relacji 
Tułowice-Gracze.  
 
Odbiorcy energii elektrycznej zasilani są za pośrednictwem stacji transformatorowych 15/04 
KV powiązanymi liniami kablowymi i napowietrznymi 15 KV z GPZ Tułowice. 
 
 

2.7.4. Sieć wodociągowa 
Gmina Tułowice posiada rozdzielczą sieć wodociągową o długości 33,8 km posiadającą 819 
podłączeń. W 2013 roku zużycie wody wyniosło 166,8 dam3. W 2013 roku z sieci 
wodociągowej korzystało 5 012 mieszkańców co stanowi 95,6% ogółu ludności. W poniższej 
tabeli przedstawiono charakterystykę sieci wodociągowej na terenie Gminy Tułowice. 
 
Tabela 5. Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie Gminy Tułowice (stan na 2013 r.). 

Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość 

1. długość czynnej sieci rozdzielczej km 33,8 

2. 
długość czynnej sieci rozdzielczej będącej w zarządzie bądź 
administracji gminy 

km 33,8 

3. 
długość czynnej sieci rozdzielczej będącej w zarządzie bądź 
administracji gminy, eksploatowanej przez jednostki gospodarki 
komunalnej 

km 33,8 

4. 
połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania 

szt 819 

5. woda dostarczona gospodarstwom domowym dam
3
 166,8 

6. ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 5 012 

Źródło: GUS. 

 
Woda do odbiorców doprowadzana jest siecią wodociągową ze Stacji Uzdatniania Wody w 
Tułowicach. Ujęcie wody "Tułowice" obejmuje 4 studnie głębinowe czerpiące wodę z 
utworów trzeciorzędowych - 2 studnie główne i 2 rezerwowe. Wydajność studni średnio 
dobowa dochodzi do 2016 m3, zaś maksymalna 2616 m3, (ok. 120 m3

 na godz.). Wydajność 
ta zapewnia dwukrotne zapotrzebowanie gminy w wodę. Ujęcie to posiada strefę ochrony 
pośredniej zewnętrznej ustanowioną decyzją wojewody opolskiego z dn. 20 kwietnia 1998 r.  
 

2.7.5. Sieć kanalizacyjna 
Gmina Tułowice posiada rozdzielczą sieć kanalizacyjną o długości 35,5 km posiadającą 819 
podłączeń. W 2013 roku objętość odprowadzonych ścieków wynosiła 127,0 dam3. W 2013 
roku z sieci kanalizacyjnej korzystało 4 605 mieszkańców co stanowi 87,8% ogółu ludności. 
W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy 
Tułowice. 
 
Tabela 6. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Tułowice (stan na 2013 r.). 

Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość 

1. długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 35,5 

2. 
długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź 
administracji gminy 

km 35,5 

3. 
długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź 
administracji gminy eksploatowanej przez jednostki gospodarki 
komunalnej 

km 35,5 

4. połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego szt 819 
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Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość 

zamieszkania 

5. ścieki odprowadzone dam
3
 127 

6. ludność korzystająca z  sieci kanalizacyjnej osoba 4 605 

Źródło: GUS. 

 
Ścieki doprowadzane są od oczyszczalni mechaniczno-biologicznej, która znajduje się w 
miejscowości Tułowice. 
 
W Tułowicach istnieje oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna o wydajności 1950 
m3

 na dobę, do której podłączona jest zabudowa mieszkaniowa. Oczyszczalnia ścieków w 
Tułowicach posiada dwa niezależne zespoły urządzeń technologicznych służące do 
oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych oraz ścieków przemysłowych. Zespół 
urządzeń służący do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych stanowi klasyczną 
oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną o przepustowości 1950 m3/d. Po przebudowie i 
modernizacji oczyszczalnia przyjmuje ścieki z obrębu całej gminy. Modernizacja 
oczyszczalni wraz z jej rozbudową została zakończona w grudniu 2000 roku. Odbiorcą 
ścieków oczyszczonych jest rzeka Ścinawa Niemodlińska. 
 

2.8. Ochrona przyrody 
Na terenie Gminy Tułowice występują formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 1220 ze 
zm.), takie jak: 

 obszar NATURA 2000 „Bory Niemodlińskie”, 

 rezerwat przyrody "Złote Bagna"; 

 obszar chronionego krajobrazu "Bory Niemodlińskie". 
 
 
Obszar NATURA 2000 „Bory Niemodlińskie” 
 
Tabela 7. Podstawowe informacje o obszarze NATURA 2000 "Bory Niemodlińskie". 

Kod obszaru PLH160005 

Forma ochrony w ramach sieci Natura 
2000 

Specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa 
Siedliskowa) 

Obszar biogeograficzny Kontynentalny 

Powierzchnia 4541,3 ha 

Status formalny Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej 

 
Obszar składa się z pięciu enklaw w zachodniej części Borów Niemodlińskich. Jest to 
fragment wysoczyzny polodowcowej rozciętej dolinami rzecznymi (Ścinawy Niemodlińskiej, 
Wytoki, Nysy Kłodzkiej, Odry). Występują tu wzgórza ostańców i wydmy o wysokości do 15 
m, a także zagłębienia bezodpływowe ze stawami (wody stojące i płynące zajmują 11% 
powierzchni), bagnami, torfowiskami i łąkami (3% terenu). 
 
Obszar w 79% porastają lasy gospodarcze z fragmentami lasów naturalnych. Jest to. Lasy 
iglaste (w tym cenne bory bagienne) zajmują 26% powierzchni, liściaste (w tym cenne i 
rozlegle grądy) - 19%, mieszane 28% terenu. Tereny rolne zajmują 7% ostoi. 
 
Obszar charakteryzuje się bardzo dużą różnorodnością przyrodniczą. Szczególną wartość 
ma zespół torfowisk przejściowych i wysokich z charakterystycznymi zespołami roślinności i 
przedstawicielami fauny wodno-błotnej (jedno z dwóch stanowisk żółwia błotnego w 
województwie), występujące tu 3 gatunki nietoperzy z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. 
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Obszar stanowi część dużego zwartego kompleksu leśnego, którego część zachodnia, 
proponowana do ochrony jako ostoja siedliskowa, charakteryzuje się bardzo dużą 
różnorodnością siedliskową, od siedlisk suchych na wydmach do skrajnie wilgotnych 
torfowisk i stawów. Mozaikowaty charakter siedlisk oraz silne związki funkcjonalno-
przestrzenne między nimi uzasadniają objęcie ochroną większego obszaru niż zespołu 
chronionych dyrektywą UE siedlisk przyrodniczych. Jednocześnie charakter 
zagospodarowania oraz liczne strefy nieciągłości występujących siedlisk decydują o 
konieczności delimitacji ostoi w pięciu podobszarach, nie połączonych ze sobą 
przestrzennie. 
 
Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych: 

 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion),  

 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 

 torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-
Caricetea), 

 torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe), 

 obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion, 

 kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), 

 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 

 pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum), 

 bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-
Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-
sosnowe bagienne lasy borealne), 

 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum 
albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe),  

 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 

 torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej 
regeneracji. 

 
Ważne dla Europy gatunki zwierząt: 

 mopek – ssak, 

 nocek łydkowłosy – ssak, 

 nocek duży – ssak, 

 wydra – ssak, 

 traszka grzebieniasta - płaz, 

 kumak nizinny - płaz, 

 żółw błotny – gad,  

 koza – ryba,  

 modraszek telejus – bezkręgowiec,  

 modraszek nausitous – bezkręgowiec.  
 
Poniżej przedstawiono obszaru NATURA 2000 „Bory Niemodlińskie”. 
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Rysunek 4. Położenie obszaru NATURA 2000 "Bory Niemodlińskie" w granicach Gminy 
Tułowice. 

 
 
 
 
Rezerwat przyrody „Złote Bagna” 
Rezerwat o powierzchni 33,17 ha, położony w pobliżu miejscowości Szydłów. Powołany 
został 19 lipca 2001 roku, mocą rozporządzenia Wojewody Opolskiego. Celem ochrony 
rezerwatu jest zachowanie ekosystemu torfowiska. Dominującymi typami ekosystemów 
w granicach obszaru chronionego są ekosystemy leśne i ekosystemy torfowisk 
przejściowych. Na niewielkich areałach w południowej części rezerwatu, w miejscach po 
dawnej eksploatacji torfu, rozwinęły się warunki sprzyjające dla rozwoju ekosystemów 
torfowisk wysokich. Spośród zbiorowisk roślinnych największą powierzchnię zajmują 
zbiorowiska leśne, zaklasyfikowane jako wilgotny bór trzęślicowy. Spośród fitocenoz 
właściwych dla torfowisk przejściowych występuje tutaj zespół młaki turzycowej oraz 
wełnianki wąskolistnej. Flora naczyniowa liczy 50 gatunków. Spośród stwierdzonych 
taksonów rosiczka okrągłolistna i bagno zwyczajne podlegają ścisłej ochronie prawnej, 
a kruszyna pospolita ochronie częściowej. Rosną tu także gatunki uznawane za zagrożone 
w skali województwa opolskiego. Należą do nich nerecznica szerokolistna, tojeść bukietowa, 
przygiełka biała, mniszek błotny i rzęśl wielkoowockowa. Rezerwat „Złote Bagna” jest jedną 
z najważniejszych ostoi mszaków, zwłaszcza torfowiskowych, w województwie opolskim. 
Flora mszaków rezerwatu liczy 51 gatunków, w tym siedem gatunków wątrobowców oraz 44 
gatunki mchów. Do szczególnie cennych składników brioflory należą gatunki objęte ochroną 
prawną (siedem gatunków ściśle i 10 gatunków częściowo chronionych) oraz gatunki 
zagrożone (ogółem pięć gatunków).  
 
Poniżej przedstawiono położenie rezerwatu „Złote Bagna”. 
 
  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Szyd%C5%82%C3%B3w_%28wojew%C3%B3dztwo_opolskie%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/2001
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_opolskie
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Rysunek 5. Położenie rezerwatu przyrody "Złote Bagna" w granicach Gminy Tułowice. 

 
 
 
 
Obszar chronionego krajobrazu "Bory Niemodlińskie" 
Powołany został uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu, 26 maja 1988 roku. Jest 
to pod względem wielkości na Opolszczyźnie drugi – pośród siedmiu – obszar objęty tą 
formą ochrony powierzchniowej. Obecnie Obszar Chronionego Krajobrazu Borów 
Niemodlińskich to największy w Polsce kompleks leśny w zachodniej części górnej Odry, 
obejmujący powierzchnię 480 km² najcenniejszych przyrodniczo lasów będących 
pozostałością niegdysiejszej Przesieki Śląskiej, z wciąż jeszcze zachowanymi fragmentami 
typowych dla polskiego niżu lasów mieszanych i liściastych. Na terenie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich występuje 19 gatunków chronionych roślin, 
w tym 7 chronionych częściowo i 12 chronionych ściśle (część zakwalifikowana na 
Czerwonej Liście Roślin Zagrożonych w Polsce 1992, dwa gatunki objęte są ochroną 
paneuropejską w ramach „Konwencji o ochronie gatunków europejskich dzikich zwierząt i 
roślin oraz siedlisk naturalnych”). Nie mniej bogata jest również fauna Obszaru Chronionego 
Krajobrazu Borów Niemodlińskich. Występuje tu 181 gatunków kręgowców chronionych, w 
tym:  

 gromada Ryby – 2 gatunki chronione  

 gromada Płazy – 13 gatunków chronionych (w tym 2 częściowo)  

 gromada Gady – 5 gatunków chronionych  

 gromada Ptaki – 139 gatunków chronionych  

 gromada Ssaki – 25 gatunki chronionych 
 
Ze względu na warunki środowiskowe, szczególnie zróżnicowana gatunkowo jest awifauna. 
Dotąd na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich stwierdzono 
występowanie 150 gatunków lęgowych, co stanowi około 34% całej ornitofauny krajowej. 
Wiele z nich to gatunki zakwalifikowane na różnej rangi czerwonych listach gatunków 
zagrożonych wymieraniem – regionalnych, krajowych i europejskich. Znaczna liczba – 34 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Opole
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_opolskie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kompleks_le%C5%9Bny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Odra
http://pl.wikipedia.org/wiki/Przesieka_%C5%9Al%C4%85ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ni%C5%BC_Polski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Las_mieszany
http://pl.wikipedia.org/wiki/Las_li%C5%9Bciasty
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gatunki – uważana jest za rzadkie i zagrożone na Śląsku. Ponadto występuje tu 9 gatunków 
zagrożonych w skali kraju: derkacz, bielik, kania czarna, kania ruda, bąk, bączek, zielonka, 
włochatka, podgorzałka. 
 
Poniżej przedstawiono położenie obszaru chronionego krajobrazu w granicach Gminy 
Tułowice „Bory Niemodlińskie”. 
 
Rysunek 6. Położenie obszaru chronionego krajobrazu "Bory Niemodlińskie" w granicach 
Gminy Tułowice. 

 
 
Pomniki przyrody 
Według bazy danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu na terenie Gminy 
Tułowice znajduje się siedemnaście pomników przyrody. W poniższej tabeli przedstawiono 
szczegółowe dane dotyczące istniejących pomników przyrody. 
 
Tabela 8. Wykaz pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Tułowice. 

Lp. 
Nr 
ew. 

Obiekt Gmina Rok uznania 

1. 152 
pojedynczy okaz z gatunku modrzew europejski (Larix 
decidua)  

Tułowice 21.11.2005r. 

2. 181 
pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Quercus 
robur)  

Tułowice 21.11.2005r. 

3. 241 
pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Quercus 
robur)  

Tułowice 21.11.2005r. 

4. 367 
pojedynczy okaz z gatunku sosna pospolita (Pinus 
sylvestris) 

Tułowice 21.11.2005r. 

5. 368 
pojedynczy okaz z gatunku sosna pospolita (Pinus 
sylvestris) 

Tułowice 21.11.2005r. 

6. 509 
pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Qercus 
robur) 

Tułowice 24.10.2003r. 

7. 510 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Qercus Tułowice 24.10.2003r. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Derkacz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Orze%C5%82_bielik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kania_czarna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kania_ruda
http://pl.wikipedia.org/wiki/B%C4%85k_%28ptak%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/B%C4%85czek_%28ptak%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kureczka_zielonka
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C5%82ochatka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podgorza%C5%82ka
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Lp. 
Nr 
ew. 

Obiekt Gmina Rok uznania 

robur) 

8. 511 
pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Qercus 
robur) 

Tułowice 24.10.2003r. 

9. 512 
pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Qercus 
robur) 

Tułowice 24.10.2003r. 

10. 513 
pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Qercus 
robur) 

Tułowice 24.10.2003r. 

11. 514 
pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Qercus 
robur) 

Tułowice 24.10.2003r. 

12. 515 
pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Qercus 
robur) 

Tułowice 24.10.2003r. 

13. 516 
pojedynczy okaz z gatunku platan klonolistny (Platanus 
xhispanika) 

Tułowice 24.10.2003r. 

14. 517 
pojedynczy okaz z gatunku wiąz pospolity (Ulmus 
campestris) 

Tułowice 24.10.2003r. 

15. 518 
pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Qercus 
robur) 

Tułowice 24.10.2003r. 

16. 821 
pojedynczy okaz z gatunku sosna pospolita (Pinus 
sylvestris) 

Tułowice 13.12.2005r. 

17. 822 
pojedynczy okaz z gatunku sosna pospolita (Pinus 
sylvestris) 

Tułowice 13.12.2005r. 
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3.Zakres realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice. 
Tabela 9. Realizacja zadań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice, lata 2013-2014.  

Lp. Opis przedsięwzięcia 
Planowany 

okres 
realizacji 

Okres 
realizacji 

Realizator 
Ocena 

realizacji* 
Opis realizacji zadania** 

Źródła 

finansowania 

Całkowity 

koszt 

inwestycji [zł 

brutto] 

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE 

1. 
Rozpowszechnianie wiedzy wśród przedsiębiorców 
o systemie zarządzania środowiskowego EMAS lub 

ISO 14001. 
2013-2020 

2013-
2014 

UG Tułowice 2 

Gmina Tułowice w ramach swoich 

statutowych działań informuje 

przedsiębiorców na temat systemów 

EMAS oraz ISO 14001 

Środki własne - 

2. 
Wprowadzenie systemu zarządzania 

środowiskowego EMAS lub ISO 14001 w Urzędzie 
Gminy Tułowice. 

2013-2020 
2013-
2014 

UG Tułowice 0 - - - 

3. 

Wypełnianie obowiązków w zakresie planowania 
działań dotyczących środowiska oraz 

respektowanie wymagań ochrony środowiska w 
planowaniu przestrzennym. 

2013-2020 
2013-
2014 

UG Tułowice 2 

Obowiązki gminy w zakresie działań 

dotyczących środowiska oraz 

respektowania wymagań jego ochrony  

w ramach planowania przestrzennego 

są realizowane jako jej statutowa 

działalność 

Środki własne - 

4. 
Sporządzenie raportu z realizacji Programu 

Ochrony Środowiska. 
2015; 
2018 

2013-
2014 

UG Tułowice 2 

Gmina Tułowice, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, co 2 lata 

przygotowuje Raport z Realizacji 

Programu Ochrony Środowiska 

Środki własne - 

5. 

Nadzór Wójta nad realizacją zlecanych prac i 
wydanych zezwoleń oraz rady gminy nad 

działaniami organu wykonawczego i stanem 
środowiska. 

2013-2020 
2013-
2014 

UG Tułowice 2 
Działanie prowadzone w ramach 

funkcjonowania statutowego gminy. 
Środki własne - 

6. 
Prowadzenie kontroli stosowania przepisów o 

ochronie środowiska w zakresie objętym swoją 
właściwością. 

2013-2020 
2013-
2014 

UG Tułowice 2 
Kontrole prowadzone w ramach 

działalności statutowej gminy 
Środki własne - 

7. 
Stałe monitorowanie podejmowanych działań i 

osiąganych efektów. 
2013-2020 

2013-
2014 

UG Tułowice 2 

Monitoring efektów środowiskowych 

prowadzony jest w ramach zadań 

statutowych gminy 

Środki własne - 

EDUKACJA EKOLOGICZNA 

8. Kontynuacja realizacji programu edukacji 2013-2020 2013- UG Tułowice 1 Program edukacji ekologicznej Środki własne - 
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Lp. Opis przedsięwzięcia 
Planowany 

okres 
realizacji 

Okres 
realizacji 

Realizator 
Ocena 

realizacji* 
Opis realizacji zadania** 

Źródła 

finansowania 

Całkowity 

koszt 

inwestycji [zł 

brutto] 

ekologicznej. 2014 realizowany jest w ramach zajęć 

szkolnych 

9. 
Wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji 

ekologicznej o zasięgu ponadgminnym. 
2013-2020 

2013-
2014 

UG Tułowice 0 - - - 

10 
Udział przedstawicieli Urzędu Gminy w szkoleniach 

z zakresu publicznego dostępu do informacji o 
środowisku. 

2013-2020 
2013-
2014 

UG Tułowice 0 - - - 

11. 
Doskonalenie metod udostępniania informacji o 

środowisku i jego ochronie przez wszystkie 
instytucje publiczne 

2013-2020 
2013-
2014 

UG Tułowice, 
WIOŚ Opole, 
RDOŚ Opole 

1 

Instytucje zajmujące się szeroko pojętą 

ochroną środowiska udostępniają 

informacje o środowisku na stronach 

internetowych w formie tekstu oraz map 

Środki własne - 

12. 
Kampanie edukacyjno – informacyjne oraz nagrody 
dla uczestników konkursów organizowanych przez 

Gminę. 
2013-2020 

2013-
2014 

UG Tułowice 1 

Gmina Tułowice prowadziła kampanię 

dotyczącą nowego systemu gospodarki 

odpadami 

Środki własne - 

OCHRONA PRZYRODY 

13. Ochrona terenów przyrodniczo cennych. 2013-2020 
2013-
2014 

UG Tułowice, 
Nadleśnictwo 

Tułowice 

2 
Działanie prowadzone w ramach 

funkcjonowania statutowego gminy. 
Środki własne - 

14. Ochrona pomników przyrodniczych. 2013-2020 
2013-
2014 

UG Tułowice, 
Nadleśnictwo 

Tułowice 

2 
Działanie prowadzone w ramach 

funkcjonowania statutowego gminy. 
Środki własne - 

15. 
Ochrona zasobów przyrodniczych w kompleksach 

leśnych. 
2013-2020 

2013-
2014 

UG Tułowice, 
Nadleśnictwo 

Tułowice 

2 

Działanie prowadzone w ramach 

funkcjonowania statutowego gminy i 

Nadleśnictwa. 

Środki własne  

16. Rozwój szlaków turystycznych. 2013-2020 
2013-
2014 

UG Tułowice, 
Nadleśnictwo 

Tułowice 

0 - - - 

17. 
Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych na 

terenie Gminy. 
2013-2020 2014 

UG Tułowice, 
Nadleśnictwo 

Tułowice 

2 

Zagospodarowanie terenów zielonych 

Środki własne  

23135,25 

Zakup traktora-kosiarki dla sołectwa 

Goszczowice 
6000 

OCHRONA LASÓW 

18. Prowadzenie  kampanii edukacyjno – informacyjnej 2013-2020 2013- Nadleśnictwo 2 Nadleśnictwo Tułowice umożliwia Środki własne - 
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Lp. Opis przedsięwzięcia 
Planowany 

okres 
realizacji 

Okres 
realizacji 

Realizator 
Ocena 

realizacji* 
Opis realizacji zadania** 

Źródła 

finansowania 

Całkowity 

koszt 

inwestycji [zł 

brutto] 

w celu podnoszenia świadomości w zakresie celów i 
korzyści z trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. 

2014 Tułowice korzystanie ludności z parku 

dendrologicznego oraz ścieżek 

ekologicznych przybliżających 

roślinność leśną 

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI 

19. 
Zrekultywowanie gleb zdegradowanych w kierunku 
leśnym, rolnym lub rekreacyjno-wypoczynkowym. 

2013-2020 
2013-
2014 

UG Tułowice, 
Nadleśnictwo 

Tułowice 

0 - - - 

20. 

Prowadzenie  kampanii edukacyjno – informacyjnej 
w celu podnoszenia świadomości w zakresie 

właściwych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z 
zasadami rozwoju zrównoważonego. 

2013-2020  

Opolski 
Ośrodek 

Doradztwa 
Rolniczego w 

Łosiowie 

2 

Opolski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Łosiowie w ramach 

swojej działalności prowadzi kursy i 

szkolenia dotyczące m.in. agroturystyki, 

właściwych praktyk rolnych, rolnictwa 

ekologicznego raz pozyskiwania 

środków UE. 

Środki własne - 

WODY 

21. 
Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej oraz 

kanalizacyjnej. 
2013-2020 

2013 

UG Tułowice 3 

Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej 

w miejscowości Ligota Tułowicka 

Środki własne 

86571,21 

Projekt przebudowy kanalizacji przy ul. 

Ceramicznej 
39092,28 

Pozostałe zadania na wodociągi i 

kanalizację (przejęcie urządzeń wodno-

kanalizacyjnych) 

9931,00 

2014 

Budowa systemu kanalizacyjnego, 

przyłącz do sieci 
646169,62 

Budowa przepompowni ścieków przy 

ul. Betonowej 
7746,64 

Projekt kanalizacji przy ul. Stawowej 9963,00 

22. 
Prowadzenie monitoringu stanu technicznego 

bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe 
w gospodarstwach domowych. 

2013-2020 
2013-
2014 

UG Tułowice 0 - - - 

23. Redukcja całkowitego ładunku fosforu w ściekach 2013-2015 2013- UG Tułowice 0 - - - 
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Lp. Opis przedsięwzięcia 
Planowany 

okres 
realizacji 

Okres 
realizacji 

Realizator 
Ocena 

realizacji* 
Opis realizacji zadania** 

Źródła 

finansowania 

Całkowity 

koszt 

inwestycji [zł 

brutto] 

komunalnych do poziomu 75% - modernizacja 
oczyszczalni. 

2014 

24. Konserwacja rowów melioracyjnych. 2013-2020 
2013-
2014 

UG Tułowice, 
Zarządcy 

nieruchomości 

2 

Konserwacja jest obowiązkiem 

właścicieli gruntów częścią których są 

rowy melioracyjne 

Środki własne - 

25. 
Wsparcie finansowe budowy indywidualnych 

systemów oczyszczania ścieków. 
2013-2020 

2013-
2014 

UG Tułowice 0 - - - 

26. 
Prowadzenie  kampanii edukacyjno – informacyjnej 

w celu podnoszenia świadomości w zakresie 
racjonalnej gospodarki nawozami. 

2013-2020  

Opolski 
Ośrodek 

Doradztwa 
Rolniczego w 

Łosiowie 

2 

Opolski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Łosiowie w ramach 

swojej działalności prowadzi kursy i 

szkolenia dotyczące m.in. agroturystyki, 

właściwych praktyk rolnych, rolnictwa 

ekologicznego raz pozyskiwania 

środków UE. 

Środki własne - 

POWIETRZE 

27. Modernizacja i budowa nowych dróg. 2013-2020 

2013 

UG Tułowice 3 

Przebudowa dróg gminnych m.in. w 

Ligocie Tułowickiej 
Środki własne 

287796,89 

2014 

Dotacja celowa na drogi powiatowe 60995,63 

Przebudowa dróg gminnych 1127667,27 

Budowa drogi gminnej wraz ze 

skrzyżowaniem (ul. Betonowa) 

Narodowy 

Program Dróg 

Lokalnych 

546061,83 

28. Realizacja przedsięwzięć  termomodernizacyjnych. 2013-2020 
2013-
2014 

UG Tułowice 0 - - - 

29. 
Promocja alternatywnych źródeł energii 
(opracowanie programu wykorzystania 
niekonwencjonalnych źródeł energii). 

2013-2020 
2013-
2014 

UG Tułowice 0 - - - 

30. 
Stworzenie warunków dla rozwoju ruchu 

rowerowego – wytyczenie i wykonanie ścieżek 
rowerowych. 

2013-2020 2013 UG Tułowice 1 
W badanym roku powstało 0,2 km 

ścieżek rowerowych 
Środki własne - 

31. 
Promowanie ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej 

oraz paliw proekologicznych takich jak np. gaz 
ziemny, olej opałowy. 

2013-2020 
2013-
2014 

UG Tułowice 0 - - - 
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Lp. Opis przedsięwzięcia 
Planowany 

okres 
realizacji 

Okres 
realizacji 

Realizator 
Ocena 

realizacji* 
Opis realizacji zadania** 

Źródła 

finansowania 

Całkowity 

koszt 

inwestycji [zł 

brutto] 

32. 
Promowanie działań zmierzających do eliminacji 

strat ciepła z budynków mieszkalnych (docieplenia, 
wymiana okien itp.); 

2013-2020 
2013-
2014 

UG Tułowice 1 
Termomodernizacja dokonywana przez 

właścicieli nieruchomości 
Środki własne - 

33. 

Prowadzenie  kampanii edukacyjno – informacyjnej 
w celu podnoszenia świadomości w zakresie 

szkodliwości spalania różnego rodzaju odpadów 
oraz węgla o słabej kaloryczności i dużym 

zasiarczeniu w paleniskach domowych. 

2013-2020 
2013-
2014 

UG Tułowice 3 

Gmina Tułowice prowadziła kampanię 

dotyczącą nowego systemu gospodarki 

odpadami 

Środki własne - 

HAŁAS 

34. 
Modernizacja i budowa nowych dróg (zadanie 

również dotyczy jakości powietrza). 
2013-2020 

2013-
2014 

UG Tułowice 3 Jak w punkcie 27 
Jak w punkcie 

27 

Jak w punkcie 

27 

35. 
Przeprowadzenia badań klimatu akustycznego na 

terenie Gminy Tułowice. 
2013-2020 

2013-
2014 

WIOŚ Opole 2 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska corocznie prowadzi 

pomiary hałasu komunikacyjnego na 

obszarze województwa. Dokonuje 

także w razie potrzeby pomiarów 

interwencyjnych. 

Środki własne - 

36. 

Stworzenie warunków dla rozwoju ruchu 
rowerowego – wytyczenie i wykonanie ścieżek 
rowerowych. (zadanie również dotyczy jakości 

powietrza). 

2013-2020 2013 UG Tułowice 1 Jak w punkcie 30 
Jak w punkcie 

30 

Jak w punkcie 

30 

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 

37. 
Wprowadzenie zagadnienia pól 

elektromagnetycznych do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

2013-2015 
2013-
2014 

UG Tułowice 2 
Działanie prowadzone w ramach 

funkcjonowania statutowego gminy. 
Środki własne - 

GOSPDOARKA ODPADAMI 

38. 
Prowadzenie oraz wspieranie działań edukacyjno – 

informacyjnych promujących właściwe 
postępowanie z odpadami komunalnymi. 

2013-2020 
2013-
2014 

UG Tułowice 3 

Gmina Tułowice prowadziła kampanię 

dotyczącą nowego systemu gospodarki 

odpadami 

Środki własne - 

39. 

Uwzględnianie w przetargach publicznych, poprzez 
zapisy w specyfikacji istotnych warunkach 

zamówienia, zakupów wyrobów zawierających 
materiały lub substancje pochodzące z recyklingu 

odpadów; włączanie do procedur zamówień 

2013-2020 
2013-
2014 

UG Tułowice 0 - - - 
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Lp. Opis przedsięwzięcia 
Planowany 

okres 
realizacji 

Okres 
realizacji 

Realizator 
Ocena 

realizacji* 
Opis realizacji zadania** 

Źródła 

finansowania 

Całkowity 

koszt 

inwestycji [zł 

brutto] 

publicznych kryteriów związanych z ochroną 
środowiska. 

40. 
Ujmowanie kryteriów ochrony środowiska przy 
finansowaniu zadań ze środków publicznych. 

2013-2020 
2013-
2014 

UG Tułowice 0 - - - 

41. 

Kontrolowanie zgodności ustaleń zawartych w 
wydanych zezwoleniach podmiotom prowadzącym 

działalność w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

2013-2020 
2013-
2014 

UG Tułowice - 

Realizacja zadania w takiej formie nie 

jest możliwa z powodu zmiany polityki 

gospodarki odpadami w Polsce 

- - 

42. 
Bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego składowania 

odpadów (tzw. dzikie wysypiska). 
2013-2020 

2013-
2014 

UG Tułowice 2 
Działanie prowadzone w ramach 

funkcjonowania statutowego gminy 
- - 

43. 
Złożenie sprawozdań z zakresu gospodarki 

odpadami komunalnymi do Marszałka 
Województwa Opolskiego. 

2013-2020 
2013-
2014 

UG Tułowice 2 
Działanie prowadzone w ramach 

funkcjonowania statutowego gminy 
- - 

44. 

Pobieranie opłat od właścicieli nieruchomości w 
zamian za zapewnienie świadczenia usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości. 

2013-2020 
2013-
2014 

UG Tułowice 2 
Działanie prowadzone w ramach 

funkcjonowania statutowego gminy 
- - 

45. 
Utworzenie na terenie Gminy punktu selektywnej 

zbiórki odpadów  komunalnych (PSZOK). 
2013-2014 

2013 
UG Tułowice 3 Budowa PSZOK w Tułowicach Środki własne 

43491,49 

2014 69728,42 

 

*Gdzie: 

0 – brak realizacji zadania,  

1 – zrealizowane częściowo, 

2 – realizowane na bieżąco, 

3 – zrealizowane całkowicie. 
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4. Ocena realizacji Programu Ochrony Środowiska. 
 

Jak wynika z tabeli nr 2 w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r. w ramach Programu 

Ochrony Środowiska wyznaczone zostały 45 zadań. Z tych 45 zadań, podjęto się realizacji 

31. W pełni zrealizowano 6 zadań natomiast 25 jest realizowane na bieżąco lub 

zrealizowane częściowo. Wyznaczone zadania dotyczyły zagadnień takich jak: gospodarka 

wodno-kanalizacyjna, ochrona powierzchni ziemi oraz gleb, ochrona powietrza 

atmosferycznego, ochrona przyrody, gospodarka odpadami, ochrona przed hałasem, 

ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym, zarządzania środowiskowego oraz 

edukacji ekologicznej. Należy podkreślić, iż wiele zadań wpisuje się w realizację więcej niż 

jednego strategicznego celu długoterminowego.  

 
Tabela 10. Ocena realizacji Programu Ochrony Środowiska. 

Lp. Zakres wyznaczonych zadań 
liczba zadań 

wyznaczonych 

Liczba zadań 

zrealizowanych/realizowanych 

1. Zarządzanie środowiskowe 7 

 

6 

2. Edukacja ekologiczna 5 3 

3. Ochrona przyrody 5 4 

4. 

 

Ochrona lasów 

 

1 1 

5. 

 

Ochrona powierzchni ziemi 

 

2 1 

6. 

 

Wody 6 3 

7. 

 

Powietrze 7 4 

8. 

 

Hałas 3 3 

9. 
Promieniowanie 

elektromagnetyczne 
1 1 

10. Gospodarka odpadami 8 5 

Suma: 45 31 

 

Stopień realizacji zadań dla Gminy Tułowice wynosi 69%. Jest to dobry wynik biorąc pod 

uwagę, że duża część inwestycji,  będzie realizowana dopiero w latach następnych. Należy 

także wziąć pod uwagę zmianę przepisów dotyczących gospodarki odpadami, która 
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eliminuje konieczność wykonywania niektórych zadań, ustalonych jeszcze w czasie 

obowiązywania poprzednich przepisów. 

5. Ocena systemu monitoringu. 
W celu oceny wpływu realizacji zadań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska na 

poprawę środowiska na terenie Gminy Tułowice zestawiono wartości wskaźników 

monitoringu, porównując stan z 2011 roku (rok bazowy) ze stanem aktualnym (stan na rok 

2013 z uwagi na dostępność danych).  

 

Tabela 11. Wskaźniki monitoringu. 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 

Wartość w roku 

bazowym  

(rok 2011 

Wartość  w roku 

sprawozdawczym (rok 

2013) 

Trend 

zmian 

Powietrze atmosferyczne 

1.  Długość sieci gazowej km 18 305 18 682  

2.  
Ilość przyłączy sieci 

gazowej 
szt. 841 870  

3.  
Ludność korzystająca z 

sieci gazowej 
os. 2 842 2 861  

Zasoby wodne 

4.  
Długość sieci 
wodociągowej 

km 32 33,8      

5.  
Ilość przyłączy sieci 

wodociągowej 
szt. 794 819    

6.  
Ludność korzystająca z 

wodociągów 
os. 5 026 5 012    

7.  
Udział mieszkańców 
korzystający z sieci 

wodociągowej 

% 95,4 95,6    

8.  
Roczny pobór wody 
przez mieszkańców 

dam
3
 124,0 166,8     

9.  
Długość sieci 
kanalizacyjnej 

km 34,2 35,5  

10.  
Ilość przyłączy 
kanalizacyjnych 

szt. 757 819  

11.  
Ludność korzystająca z 

kanalizacji 
os. 4 577 4 605  

12.  Produkcja ścieków dam
3
 190 197    

13.  Zbiorniki bezodpływowe szt. 20 22  

Przyroda i krajobraz 

14.  Powierzchnia lasów ha 5 607, 0 5 617,2  

15.  Lesistość gminy % 69,0 69,1  

16.  
Powierzchnia 

rezerwatów przyrody 
ha 8 113,00 8 113,01  

17.  
Liczba pomników 

przyrody 
szt. 17 17  

Źródło: GUS, RDOŚ, WIOŚ 

 

*Gdzie:  

kolor zielony – poprawa lub brak zmian,  

kolor czerwony – pogorszenie wartości wskaźnika. 

 

Stan wskaźników monitoringu na terenie Gminy Tułowice na przestrzeni ostatnich 2 lat 

poprawił się lub nie uległ zmianie w 14 przypadkach, natomiast w 3 uległ pogorszeniu. 
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Poprawa została zanotowana w zakresie gospodarki wodno-ściekowej gdzie zwiększyła się 

długość sieci wodociągowej a także ilość podłączeń, natomiast liczba mieszkańców z niej 

korzystających zmniejszyła się. Taka zmiana może być powiązana z modernizacją obecnej 

sieci wodociągowej. Zwiększeniu uległa także długość czynnej sieci kanalizacyjnej co 

przyniosło także wzrost ilości podłączeń do budynków oraz zwiększenie się ilości 

mieszkańców z niej korzystających. Ilość ścieków gospodarczych, odebranych przez 

kanalizację sanitarną zwiększyła się co może wiązać się z większą ilością wytworzonych 

zanieczyszczeń oraz większym zużyciem wody przypadającym na mieszkańca. Większe 

zużycie wody przez gospodarstwa oraz przemysł, powiązane z większą produkcją ścieków to 

obszary, w których zanotowano pogorszenie się wskaźników. Sytuację tą należy mieć na 

uwadze przy dalszej realizacji Programu.  

 

6. Podsumowanie 
W ramach realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice w latach 2013-2014 

podjęto się realizacji 31 zadań wynikających z zapisów ww. Programu. Brak podjęcia lub 

finalizacji niektórych działań wynika z braku możliwości pozyskania wystarczającej ilości 

środków na realizację tych zadań lub przesunięciu realizacji na lata następne (Zadania 

wyznaczono do roku 2020). Co więcej w trakcie analizowanych lat nastąpiło zmiana systemu 

gospodarowania odpadami co, uniemożliwiło realizację części zadań. 

Realizacja Programu kształtuje się na poziome 69% co jest dobrym wynikiem, biorąc pod 

uwagę, że duża część zadań inwestycyjnych dopiero będzie realizowana. Część zadań,  

z uwagi na swój charakter, realizowana jest na bieżąco, w zależności od aktualnych potrzeb. 

Przykładem tych ostatnich są  działania związane z szeroko pojętą edukacją ekologiczną i 

zarządzaniem środowiskowym. 

Zaleca się aby realizując zamierzenia Programu Ochrony Środowiska, kontynuować 

pozyskiwanie jak największej liczby partnerów inwestycyjnych oraz korzystać                                 

z zewnętrznych środków finansowania, gdyż wielkość inwestycji oraz koszty związane z ich 

realizacją znacznie obciążają budżet Gminy. Pozyskanie zewnętrznych funduszy pomoże 

gminie na zrealizowanie znacznie większej ilości zadań, zwłaszcza z zakresu gospodarki 

wodno-ściekowej oraz ochrony powietrza. 

 

 


