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Wykaz skrótów
ARiMR
FDS
GDDKiA
GDOŚ
GIOŚ
GUS
GZWP
IUNiG
JCWP
JCWPd
OODR
OSChR
OZE
PGW WP
PIG-PIB
PROW
PSZOK
RDOŚ
RFIL
RIPOK
RPO
RZGW
WIOŚ
WFOŚiGW
ZDP
ZDW
ZGKiM

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Fundusz Dróg Samorządowych
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Główny Urząd Statystyczny
Główny Zbiornik Wód Podziemnych
Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
Jednolite Części Wód Powierzchniowych
Jednolite Części Wód Podziemnych
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu
Odnawialne źródła energii
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 20142020
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Opolu
Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tułowicach
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1. Wstęp
1.1. Podstawa prawna
Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. 2020 poz. 1219) organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza co
2 lata raporty z wykonania programów, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi
województwa, radzie powiatu lub radzie gminy. Po przedstawieniu raportów są one
przekazywane przez organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy odpowiednio do
ministra właściwego do spraw klimatu, organu wykonawczego województwa i organu
wykonawczego powiatu. Program ma na celu realizację polityki ochrony środowiska na
poziomie gminnym. Jego realizacja prowadzi do poprawy stanu środowiska naturalnego
i efektywnego zarządzania środowiskiem. Celem Raportu jest ocena stopnia realizacji
i analiza ujętych w Programie zadań wraz z poniesionymi nakładami finansowymi oraz
aktualna ocena stanu środowiska.

1.2. Okres sprawozdawczy
Niniejszy Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata
2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026, przyjętym Uchwałą nr XVIII/102/20 Rady
Miejskiej w Tułowicach z dnia 30 kwietnia 2020 r., sporządzono na podstawie analizy
realizacji zadań zawartych w Programie, określonych dla Gminy Tułowice. Raport obejmuje
okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.

1.3. Źródła danych
Dane
wykorzystane
podczas
sporządzania
niniejszego
raportu
pochodzą
z Urzędu Miejskiego w Tułowicach, Starostwa Powiatowego w Opolu, Głównego Urzędu
Statystycznego, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, Nadleśnictwa Tułowice,
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu,
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej
w Opolu, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Kopalni Odkrywkowej Surowców
Drogowych S.A. w Niemodlinie oraz Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Opolu.

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

1.5. Zakres opracowania
W skład niniejszego Raportu wchodzą następujące składowe:
 Charakterystyka gminy Tułowice,
 Zakres realizacji Programu,
 Ocena realizacji Programu,
 Ocena systemu monitoringu i stanu środowiska,
 Podsumowanie.
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2. Charakterystyka gminy
2.1. Położenie
Gmina Tułowice jest gminą miejsko-wiejską położoną w centralnej części województwa
opolskiego, w powiecie opolskim. Gmina od zachodu graniczy z gminą Niemodlin, od
północy z gminą Dąbrowa, od strony północno-wschodniej z gminą Komprachcice, od
wschodu z gminą Prószków, natomiast od południa z gminami Łambinowice i Korfantów,
położonymi w granicach powiatu nyskiego. Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym
Polski wg Jerzego Kondrackiego gmina Tułowice leży w obrębie megaregionu Pozaalpejska
Europa Środkowa, w prowincji Nizina Środkowoeuropejska, podprowincji Niziny
Środkowopolskie, w makroregionie Nizina Śląska, w mezoregionie Równina Niemodlińska.
Powierzchnia gminy wynosi 81 km2.
Rysunek 1. Gmina Tułowice na tle powiatu opolskiego

gmina miejska, gmina miejsko-wiejska, gmina wiejska
źródło: geoserwis.gdos.gov.pl, opracowanie własne

W skład gminy Tułowice wchodzi miasto Tułowice oraz 5 sołectw: Goszczowice, Ligota
Tułowicka, Skarbiszowice, Szydłów i Tułowice Małe, będące przysiółkiem Tułowic.
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Rysunek 2. Plan gminy Tułowice

źródło: www.google.pl/maps

Przez teren gminy, przy wschodniej granicy, przebiega autostrada A4 relacji (Drezno)
granica państwa – Jędrzychowice – Krzyżowa – Legnica – Wrocław – Opole – Gliwice –
Katowice – Kraków – Tarnów – Rzeszów – Korczowa – granica państwa (Lwów), będąca
częścią drogi europejskiej E40. Innym ważnym traktem komunikacyjnym jest droga
wojewódzka nr 405 o przebiegu Niemodlin – Tułowice – Korfantów. Infrastrukturę
komunikacyjną uzupełnia sieć dróg powiatowych i gminnych.
Transport kolejowy tworzy przebiegająca przez gminę linia kolejowa nr 287 o trasie Opole –
Nysa.

2.2. Demografia
Zgodnie z danymi GUS na dzień 31.12.2020 r. gminę Tułowice zamieszkiwało 5 195 osób,
z czego 2 532 stanowili mężczyźni, natomiast 2 663 kobiety. W mieście mieszkało 4 026
osób co stanowiło 77,49% ogółu mieszkańców. Powierzchnia gminy Tułowice wynosi 81 km2
co wraz z liczbą zamieszkujących ją ludzi daje gęstość zaludnienia na poziomie 64 os/km2.
Tabela 1. Dane demograficzne (stan na 31.12.2020 r.)
Wskaźnik

Jednostka miary

Wartość

Liczba ludności (ogółem)

osoba

5 195

Liczba mężczyzn

osoba

2 532

Liczba kobiet

osoba

2 663

Saldo migracji wewnętrznych

osoba

-4
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Wskaźnik

Jednostka miary

Wartość

Saldo migracji wewnętrznych na
1000 ludności

osoba

-0,99

Saldo migracji zagranicznych

osoba

-4

Saldo migracji zagranicznych na
1000 ludności

osoba

-0,99

Przyrost naturalny ogółem

osoba

-3

Przyrost naturalny na 1000 ludności

osoba

-0,74

źródło: GUS

Tabela 2. Liczba ludności gminy Tułowice w latach 2011-2020
Rok

Mężczyźni

Kobiety

Ogółem

2011

2 542

2 725

5 267

2012

2 553

2 727

5 280

2013

2 523

2 722

5 245

2014

2 549

2 705

5 254

2015

2 547

2 710

5 257

2016

2 553

2 692

5 245

2017

2 520

2 686

5 206

2018

2 496

2 675

5 171

2019

2 520

2 685

5 205

2020

2 532

2 663

5 195

źródło: GUS

Rysunek 3. Procesy demograficzne w gminie Tułowice
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Rysunek 4. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem
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źródło: GUS, opracowanie własne

Powyższe tabele i wykresy demonstrują zmiany demograficzne zachodzące na terenie
gminy w dłuższej perspektywie czasu. Wynika z nich, że stan liczby ludności w ostatnich
latach wykazuje tendencje spadkowe, na co wpływ ma utrzymujące się stale na ujemnym
poziomie saldo migracji. Zaobserwować można również wystąpienie procesu starzenia się
społeczeństwa, przejawiającego się w dynamicznie zmniejszającej się populacji osób
w wieku produkcyjnym oraz wzrastającej liczbie osób w wieku poprodukcyjnym. Utrzymanie
się takiej sytuacja będzie prowadzić do coraz większego obciążenia ekonomicznego grupy
w wieku produkcyjnym.
Informacje na temat wielkości bezrobocia na terenie gminy Tułowice zestawione zostały
w poniższej tabeli.
Tabela 3. Bezrobocie na terenie gminy Tułowice
Wskaźnik

Jednostka
miary

2016

2017

2018

2019

2020

Bezrobotni zarejestrowani wg płci
Ogółem

osoba

131

96

82

76

116

Mężczyźni

osoba

57

36

34

41

54

Kobiety

osoba

74

60

48

35

62

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym
Ogółem

%

4,0

3,0

2,7

2,5

3,9

Mężczyźni

%

3,2

2,1

2,1

2,5

3,4

Kobiety

%

5,5

4,1

3,3

2,5

4,5

źródło: GUS

9

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice za lata 2019-2020

2.3. Klimat
Gmina Tułowice tak jak cała Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego
przejściowego. Na terenie kraju można wydzielić także regiony klimatyczne, które
charakteryzują się określonym wpływem klimatu kontynentalnego lub oceanicznego. Gmina
Tułowice zgodnie z klasyfikacją wg W. Okołowicza, znajduje się w regionie śląskowielkopolskim. Charakteryzuje się on najsilniejszym w Polsce wpływem klimatycznym mas
powietrza znad Atlantyku, łagodnymi zimami z nietrwałą pokrywą śnieżną i stosunkowo
niewielkimi opadami.
Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 9,8oC. Najwyższe temperatury odnotowuje się
w lipcu, średnio 19,8oC. Najzimniejszym miesiącem w roku jest natomiast styczeń ze średnią
temperaturą -0,8oC. Roczna suma opadów wynosi średnio 704 mm. Największa ilość
opadów przypada na lipiec i wynosi średnio 94 mm. Najsuchszym miesiącem jest natomiast
luty z 40 mm opadów. Dominującymi wiatrami nad obszarem gminy są wiatry zachodnie,
północno-zachodnie i południowe. Najmniejszy udział jest wiatrów północno-wschodnich1.

3. Zakres realizacji Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Tułowice
Zakres realizacji Programu Ochrony Środowiska został przedstawiony w tabeli 4, gdzie
przyjęto następującą skalę oceny realizacji zakresów zadania:
0 – brak realizacji zadania,
1 – zrealizowane częściowo (oznacza inwestycje, których realizacja będzie kontynuowana
w następnych latach),
2 – realizowane na bieżąco (oznacza przedsięwzięcia ciągłe),
3 – zrealizowane całkowicie (oznacza inwestycje, przedsięwzięcia jednorazowe, których
realizacja została zakończona).

1

https://pl.climate-data.org, https://www.meteoblue.com/pl
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Tabela 4. Realizacja zadań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice, lata 2019-2020
Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadania*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła finansowania

Dodatkowe informacje

KLIMAT I POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
Cel: Poprawa stanu czystości powietrza na terenie Gminy Tułowice

1.

Prowadzenie monitoringu jakości
powietrza

2.

Prowadzenie kontroli spalanego
w kotłowniach paliwa

3.

Likwidacja
kotłowni
podłączanie
obiektów
zbiorczej sieci cieplnej

oraz
do

GIOŚ

Gmina Tułowice

Gmina Tułowice

2019-2020

2019-2020

2019-2020

W ramach
bieżącej
działalności

2

W ramach
bieżącej
działalności

2

0

-

2019

4.

Modernizacja
kotłowni,
termomodernizacja i zamiana
nośnika
energetycznego
w obiektach komunalnych

Gmina Tułowice

23 862,00

Środki własne

Zadanie realizowane na bieżąco w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska.
Więcej informacji w rozdz. 5.1.

Środki własne

Interwencje policji dotyczące podejrzenia
spalania odpadów odbywają się po
uprzednim
zgłoszeniu
mieszkańców
gminy. Pozyskana informacja jest przez
pracownika urzędu przekazywana policji w
celu
przeprowadzenia
kontroli
pod
wskazanym adresem.

-

Brak realizacji zadania w raportowanym
okresie. Zgodnie z danymi GUS długość
sieci ciepłowniczej wynosi 0,3 km,
a długość przyłączy do budynków 0,1 km.

Środki własne

Modernizacja kotłowni gazowej, montaż
nowoczesnych kotłów kondensacyjnych
do
celów
grzewczych
osiedla
mieszkaniowego w Tułowicach.

Przebudowa
części
technologicznej
istniejących kotłowni gazowych przy ul.
624 056,92,
Środki własne, pożyczka Ceramicznej i ul. Elsnera w Tułowicach,
w tym WFOŚiGW
opalanych gazem ziemnym GZ 50.
z WFOŚiGW
560 000,00
Kotłownia gazowa przy ul. Ceramicznej
zasila
trzy
budynki
mieszkalne

3
majwrzesień
2020
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Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadania*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła finansowania

Dodatkowe informacje
wielorodzinne ul. Ceramiczna 1, 3, 5,
a kotłownia przy ul. Elsnera zasila trzy
budynki mieszkalne wielorodzinne ul.
Elsnera 1, 3, 5.
W 2019 r. wykonano projekt przebudowy
części technologicznej kotłowni, uzyskano
pozwolenia na budowę i przeprowadzono
prace nad wnioskiem o dofinansowanie,
a w 2020 r. przeprowadzono prace
modernizacyjne.

2019

3

2 449,50

Środki własne

Wymiana, przy udziale najemcy, pieca na
piec gazowy w budynku na stadionie dla
potrzeb
grzewczych
mieszkania.
Sfinansowano
wymianę
wkładu
kominowego, przygotowano dokumentację
projektową.
Poprawa
efektywności
energetycznej
w budynku dawnego dworca PKP.

5.

Modernizacja
kotłowni,
termomodernizacja i zamiana
nośnika
energetycznego
w obiektach prywatnych

Wykonano projekt wykonawczy prac
termomodernizacyjnych,
wyłoniono
wykonawcę prac na budynku i rozpoczęto
prace adaptacyjne i remontowe.

2020

1

22 477,83

Środki własne, RPO

2019

3

22 500,00

Środki własne

Udzielenie 9 dotacji po 2 500,00 zł na
wymianę węglowych źródeł ogrzewania na
ekologiczne.

2020

3

37 500,00

Środki własne

Udzielenie 15 dotacji po 2 500,00 zł na
wymianę węglowych źródeł ogrzewania na
ekologiczne.

Gmina Tułowice
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Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

12.08.202010.10.2020

Ocena
realizacji
zadania*

3

28 769,90

2019
Starostwo
Powiatowe
w Opolu

Wymiana oświetlenia ulicznego
na bardziej oszczędne

Źródła finansowania

Dodatkowe informacje

Środki wspólnot
mieszkaniowych

Przyłączenie do sieci gazowej budynku
wielorodzinnego wraz z wykonaniem
wewnętrznej
instalacji
gazowej
w Tułowicach przy ul. Porcelanowej 5A
i 5B.

środki własne

Udzielenie 9 w 2019 r. i 1 w 2020 r. dotacji
celowych po 3 000,00 zł na zmianę
istniejącego ogrzewania opartego na
paliwie stałym na ekologiczne ze środków
budżetu Powiatu Opolskiego na realizacje
zadań służących ochronie powietrza.

Środki własne

Rozbudowa oświetlenia ulicznego na
terenie gminy. Zamontowano lampy na ul.
Szkolnej w Tułowicach, wymieniono lampy
na boisku ORLIK w Tułowicach – boisko
do piłki nożnej.

27 000,00
3

2020

2019
6.

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

3 000,00

3

49 922,94

Gmina Tułowice

Montaż lamp solarnych.
2020

7.

Realizacja
oraz
aktualizacja
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Gmina Tułowice

2019

3

5 104,50

3

7 000,00

Środki własne

Środki własne

Zamontowano lampę solarną na drodze
w Ligocie Tułowickiej.
Aktualizacja
Planu
Gospodarki
Niskoemisyjnej dla potrzeb projektu
termomodernizacji
budynku
PKP
w Tułowicach.
PGN obejmuje budowę infrastruktury
pieszo-rowerowej,
termomodernizacje
budynków i montaż OZE.

13

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice za lata 2019-2020

Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadania*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła finansowania

2019

3

51 206,47

Środki własne

Dodatkowe informacje

Remont ulicy Kolejowej
w kierunku dworca PKP.

w Szydłowie

Remont ulicy Sportowej w Tułowicach.
2019

3

179 508,47

2019
8.

3

64 513,50

Środki własne

Gmina Tułowice

- zmiany w organizacji ruchu
komunikacyjnego na terenach
miejskich,
- sprzątanie
zarządców

dróg

przez

Wykonano
odtworzenie
dywanika
asfaltowego na ul. Sportowej, wykonano
wymianę
części
krawężnika
i wyregulowano studnie kanalizacyjne.
Modernizacje
dróg
gminnych
ścieżkach rowerowych.

Ograniczenie
emisji
zanieczyszczeń komunikacyjnych
na
terenach
zamieszkania
zbiorowego, w szczególności:
- poprawa stanu technicznego
dróg,

Środki własne

przy

Wykonano dwa nowe wjazdy na ścieżkę
pieszo-rowerową w Ligocie Tułowickiej,
przełożono istniejące wjazdy, wykonano
wpust koło przedszkola oraz wykonano
brakujący odcinek chodnika przy torach
kolejowych w Tułowicach.
Remonty bieżące dróg.

ich
2019

74 867,96

Środki własne

2

2020

81 471,49

14

Zadanie obejmowało usuwanie ubytków
w nawierzchni dróg gminnych, koszty
przeglądu dróg, uzupełnianie tłuczniem
ubytków na drogach gruntowych, wymianę
i uzupełnienie znaków drogowych,
W 2019 r. remont nawierzchni na
skrzyżowaniu ul. 1 Maja i Bocznej (koło
przepompowni), remont cząstkowy ul.
Kwiatowej w Szydłowie, wykonanie łat
asfaltowych na drogach gminnych, remont
studni kanalizacyjnych na ul. Kościuszki

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice za lata 2019-2020

Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadania*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła finansowania

Dodatkowe informacje
w Tułowicach.
W 2020 r. remont cząstkowy nawierzchni
asfaltowej drogi w Goszczowicach,
wykonanie utwardzonego parkingu przy ul.
Porcelanowej
(dojazd
do
SUW),
uszczelnianie spękania dróg na ul.
Ceramicznej, ul. Elsnera i Ogrodowej
w Tułowicach.

GDDKiA

2019-2020

2

W ramach
umowy na
„Całoroczne
utrzymanie
autostrady A4 na
odcinku węzeł
Brzeg – granica
woj. śląskiego od
km 193+965 do
km 281+686”
realizowanej w
latach 2019-2025

Środki własne

Sprzątanie/zamiatanie
jezdni
raz
w miesiącu, zbieranie śmieci z pasa
drogowego – codziennie (na bieżąco),
czyszczenie urządzeń odwadniających:
przepusty, separatory, piaskowniki – dwa
razy w roku.
Prace prowadzone są na całym opolskim
odcinku autostrady A4, w tym na odcinku
od km 226+500 do km 233+000
przebiegającym przez gminę Tułowice.

2019

3

65 355,00

Środki własne

Remont
nawierzchni
jezdni
drogi
wojewódzkiej nr 405 na długości 135 mb
2
i powierzchni 1 077,78 m .

2020

3

136 272,87

Środki własne

Remont
nawierzchni
jezdni
drogi
wojewódzkiej nr 405 na długości 215 mb
2
i powierzchni 2 191,50 m .

2019

2

1 652,40

Środki własne

Pozimowe

ZDW

15

oczyszczanie

jezdni

na

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice za lata 2019-2020

Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadania*

2020

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

216,00
2

2020

24.06.201910.07.2019

ZDP

24.06.201910.07.2019

16.07.202016.11.2020

04,03,202017,06,2020

Środki własne

Pozimowe oczyszczanie chodników na
2
powierzchni 1 000 m .

-

Odnowy warstwy ścieralnej nawierzchni
bitumicznych mieszankami mineralnobitumicznymi
wytwarzanymi
i wbudowanymi
na
gorąco
na
następujących drogach:

216,00

-

-

3

57 889,95

3

11 575,84

3

26 436,17

3

1 207 662,99,
w tym Powiat
603 831,49, FDS
603 831,50

16

Dodatkowe informacje
długości 306 mb.

1 652,40

2019

-

Źródła finansowania



Droga
powiatowa
nr
1717O
w miejscowości Skarbiszowice na
długości 306 mb i powierzchni
2
1 599,00 m .



Droga
powiatowa
nr
1717O
przed miejscowością Szydłów na
długości 45 mb i powierzchni 247,50
2
m.



Droga powiatowa nr 1717 na odcinku
przed Skarbiszowice – Tułowice Małe
na długości 114,8 mb i powierzchni
2
625,66 m .

Powiat Opolski

Powiat Opolski

Powiat Opolski

Powiat Opolski, FDS

Remont – odtworzenie drogi powiatowej nr
1513O Skarbiszowice – Tułowice od
skrzyżowania z droga powiatową nr
1717O do miejscowości Tułowice.

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice za lata 2019-2020

Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

15,04,201921.05.2019

9.

Budowa
drogi
w
Tułowickiej (>1 km)

Ligocie

10.

Budowa chodnika w Szydłowie
(>1 km)

Ocena
realizacji
zadania*

3

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

738,72

Źródła finansowania

Dodatkowe informacje

Powiat Opolski

Na drodze powiatowej nr 1717O
w miejscowości
Skarbiszowice
czyszczenie
jezdni
–
600
mb,
i czyszczenie studni – 18 szt.

15,04,201921.05.2019

3

952,56

Powiat Opolski

Na drodze powiatowej nr 1513O
w miejscowości Tułowice czyszczenie
jezdni – 720 mb, i czyszczenie studni – 25
szt.

05.05.202015.05.2020

3

301.86

Powiat Opolski

Na drodze powiatowej
w miejscowości Tułowice
jezdni – 650 mb.

Gmina Tułowice

2019-2020

0

-

-

Brak realizacji zadania.

Gmina Tułowice

2019-2020

0

-

-

Brak realizacji zadania.

nr 1513O
czyszczenie

Przebudowa drogi w Skarbiszowicach.
11.

Budowa drogi w Skarbiszowicach
(>1 km)

Gmina Tułowice

maj-lipiec
2020

3

134 915,03

2019
12.

Budowa obwodnicy w Ligocie
Tułowickiej (>1 km)

Gmina Tułowice

Środki własne

Projekt obwodnicy w Ligocie Tułowickiej.

149 684,48
Środki własne

1
2020

16 359,00

17

Wykonano przebudowę części drogi
dojazdowej w Skarbiszowicach, wykonano
fragment kanalizacji deszczowej oraz rów
odwadniający.

Zadanie obejmuje realizację projektu
obwodnicy części wsi Ligota Tułowicka,
projekt został wykonany i złożono wniosek
do Starosty Opolskiego celem wydania
decyzji Zezwolenia na realizację inwestycji

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice za lata 2019-2020

Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadania*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła finansowania

Dodatkowe informacje
drogowej (ZRID).

13.

Promocja transportu zbiorowego

Gmina Tułowice

2019-2020

0

-

-

14.

Budowa ścieżek rowerowych

Gmina Tułowice

2019

3

1 829 301,18

Środki własne, RPO

Budowa i przebudowa ścieżek pieszorowerowych od Tułowic Małych do Ligoty
Tułowickiej opisana w punkcie poniżej.

Środki własne, RPO

Budowa i przebudowa ścieżek pieszorowerowych od Tułowic Małych do Ligoty
Tułowickiej o łącznej długości 3,46 km
oraz budowa centrum przesiadkowego
w rejonie dworca PKP w Tułowicach. Na
centrum przesiadkowe składają się dwa
parkingi
Park&Ride
i
Bike&Ride.
Natomiast wzdłuż ścieżek powstały dwa
Miejsca
Odpoczynku
Podróżnych
z elementami małej architektury.

Środki własne

Wykonanie aktualizacji kosztorysów dla
potrzeb organizacji przetargu. Po czterech
nieskutecznych
przetargach
gmina
wycofała się z realizacji zadania.

-

Nałożenie, w związku z wnioskiem
inwestora, obowiązku przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia pn. “Budowa kompleksu
odrębnych farm fotowoltaicznych do 1 MW
każda o łącznej mocy do 15 MW,
zlokalizowanych w miejscowości Tułowice
wraz z zagospodarowaniem terenu

15.

Budowa infrastruktury pieszorowerowej
w
miejscowości
Tułowice Małe i Ligota Tułowicka
– do centrum przesiadkowego
w rejonie
dworca
PKP
w Tułowicach

16.

Budowa
infrastruktury
turystycznej,
rekreacyjnej
i wypoczynkowej w formie ścieżki
pieszo rowerowej w rejonie stawu
w Tułowicach

17.

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

Gmina Tułowice

Gmina Tułowice

Gmina Tułowice

2019

2019

2019

3

1 829 301,18

0

1 230,00

Brak
poniesionych
kosztów

3

18

Brak realizacji zadania.

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice za lata 2019-2020

Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadania*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła finansowania

Dodatkowe informacje
i niezbędną
dla
infrastrukturą”.

Gmina Tułowice,
Starostwo
Powiatowe
w Opolu

18.

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

2019-2020

farm

Udzielenie dotacji na wymianę węglowych
źródeł ogrzewania na ekologiczne opisane
w punkcie 5 niniejszej tabeli.

2

W ramach
bieżącej
działalności

Środki własne

Drukowanie i rozpowszechnianie we
własnym zakresie informacji o zakazie
palenia odpadów w kotłach oraz o zakazie
spalania odpadów zielonych.

2

300,00

Środki własne

Rozwieszanie plakatów „Kochasz dzieci
nie pal śmieci” na początku sezonu
grzewczego.

2

W ramach
bieżącej
działalności

Środki własne

Realizacja zadania poprzez praktyki
zawodowe, edukację w ramach podstawy
programowej, program Sowa – program
segregacji odpadów.

-

2019-2020

2020

2019-2020

z

-

3

Gmina Tułowice

Zespół Szkół
w Tułowicach

każdej

ZAGROŻENIA HAŁASEM
Cel: Poprawa stanu klimatu akustycznego

19.

Monitoring poziomów hałasu

20.

Modernizacja nawierzchni dróg

GIOŚ

2019-2020

2

W ramach
bieżącej
działalności

Środki własne

Zadanie realizowane na bieżąco w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska.
Więcej informacji w rozdz. 5.1.

Gmina Tułowice,
ZDW, ZDP

2019-2020

3

-

-

Realizacja zadań opisana w punktach 812 i 22 niniejszej tabeli.

19

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice za lata 2019-2020

Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadania*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła finansowania

Dodatkowe informacje

21.

Poprawa jakości dróg gminnych
(>1 km)

Gmina Tułowice

2019-2020

3

-

-

Realizacja zadań opisana w punktach 812 i 22 niniejszej tabeli.

12 300,00

Środki własne

Wykonanie projektu przebudowy ulicy
Pocztowej w Tułowicach wraz z nową
kanalizacją deszczową oraz oświetleniem
ulicznym. Projekt uaktualniono pod kątem
wymogów
Narodowego
Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych.

Brak
poniesionych
kosztów

-

Kontynuowanie prac nad
wniosku do Narodowego
Przebudowy dróg Lokalnych.

3

-

-

Realizacja zadań opisana w punktach 812 i 22 niniejszej tabeli.

Środki własne

Obowiązujące
miejscowe
plany
zagospodarowania
przestrzennego
ustalają dopuszczalne poziomy hałasu
obowiązujące dla poszczególnych terenów
zabudowy.

-

2019
22.

Przebudowa
Pocztowej

drogi

ulicy

Gmina Tułowice

1

2020

23.

Usprawnianie organizacji ruchu
drogowego

24.

Przestrzeganie
zasad
strefowania
w
planowaniu
przestrzennym
m.in.
lokalizowania
w
sąsiedztwie
przedsięwzięć
o
zbliżonej
uciążliwości hałasu

Gmina Tułowice

2019-2020

2

W ramach
bieżącej
działalności

25.

Edukacja ekologiczna w zakresie
zapobiegania nadmiernej emisji
hałasu

Gmina Tułowice,
Starostwo
Powiatowe
w Opolu

2019-2020

0

-

Gmina Tułowice

2019-2020

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
Cel: Utrzymanie wartości PEM na obecnym poziomie

20

Brak realizacji zadania.

złożeniem
Programu
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Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadania*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła finansowania

Dodatkowe informacje

26.

Monitorowanie i ocena poziomu
pól elektromagnetycznych

GIOŚ

2019-2020

2

W ramach
bieżącej
działalności

Środki własne

Zadanie realizowane na bieżąco w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska.
Więcej informacji w rozdz. 5.3.

Środki własne

Kontynuacja opracowania projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
dla
linii
elektroenergetycznej 110 kV GPZ Hajduki
– GPZ Tułowice na terenie gminy
Tułowice.
Zamieszczenie
ogłoszenia
w prasie
o
wyłożeniu
planu
zagospodarowania.
Obowiązujące
miejscowe
plany
zagospodarowania
przestrzennego
ustalają
zasady
zasilania
elektroenergetycznego i lokalizacji stacji
transformatorowych.

2019

27.

Opracowywanie
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego
z
uwzględnieniem
zapisów
dotyczących
ochrony
przed
promieniowaniem

3 975,85
1

Gmina Tułowice

2020

1 892,42

2019-2020

2

W ramach
bieżącej
działalności

Środki własne

28.

Tworzenie
obszarów
ograniczonego
użytkowania
zgodnie
z
wymaganiami
przepisów prawa w zakresie
ochrony środowiska

Starostwo
Powiatowe
w Opolu, Urząd
Marszałkowski
Województwa
Opolskiego

2019-2020

0

-

-

Brak realizacji zadania.

29.

Edukacja
społeczeństwa
z zakresu
oddziaływania
i szkodliwości PEM

Gmina Tułowice,
Starostwo
Powiatowe
w Opolu

2019-2020

0

-

-

Brak realizacji zadania.
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Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadania*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła finansowania

Dodatkowe informacje

Środki własne

Zadanie realizowane na bieżąco w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska.
Więcej informacji w rozdz. 5.4.

GOSPODAROWANIE WODAMI
Cel: Niepogarszanie stanu wód

30.

Prowadzenie monitoringu wód
powierzchniowych i podziemnych

GIOŚ

2019-2020

W ramach
bieżącej
działalności

2

Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego
31.

32.

Utrzymanie
przeciwpowodziowych

wałów

Uwzględnianie w mpzp obszarów
zagrożenia powodziowego

Gmina Tułowice

Gmina Tułowice

2019-2020

2019-2020

0

-

W ramach
bieżącej
działalności

2

-

Brak realizacji zadania.

Środki własne

Obszary narażone na niebezpieczeństwo
wodami powodziowymi są uwzględnione
w planach, obowiązują na nich przepisy
szczególne. Obszary te zostały określone
także w „Studium ochrony przed powodzią
zlewni rzeki Nysy kłodzkiej poniżej
wodowskazu Bardo”.

Środki własne

Zadanie realizowane na bieżąco zależnie
od potrzeb.

Cel: Regulacja cieków

33.

Konserwacja
rzek,
kanałów,
rowów melioracyjnych (zabiegi
pielęgnacyjne)

RZGW we
Wrocławiu

2019-2020

W ramach
bieżącej
działalności

2

Cel: Przeciwdziałanie skutkom suszy
34.

Realizacja
przedsięwzięć
zwiększających retencję wodną

Gmina Tułowice

2019-2020

0

-

22

-

Brak realizacji zadania.
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Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadania*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła finansowania

35.

Przygotowanie
scenariusza
działań na wypadek wystąpienia
suszy

Gmina Tułowice

2019-2020

0

-

-

Brak realizacji zadania.

Brak realizacji zadania.

Dodatkowe informacje

Cel: Poprawa stanu wód

36.

Działania
edukacyjne
i promocyjne, upowszechniające
wiedzę na temat ochrony wód

Gmina Tułowice,
Starostwo
Powiatowe
w Opolu

2019-2020

0

-

-

37.

Współpraca ze środowiskami
rolniczymi w zakresie wdrażania
dobrych
praktyk
rolniczych,
niezbędnych
dla
skutecznej
ochrony
wód
przed
zanieczyszczeniem obszarowym

Gmina Tułowice,
OODR

2019-2020

2

W ramach
bieżącej
działalności

Środki własne

Pracownik OODR jest w stałym kontakcie
z Urzędem Miejskim w Tułowicach oraz
z rolnikami z terenu gminy Tułowice.

Środki własne

Wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej
w Tułowicach na ul. Morelowej –
uzbrojenie
kilku
wolnych
działek
budowlanych.

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
Cel: Ochrona wód

2019

38.

Rozbudowa i modernizacja sieci
kanalizacyjnej (>1 km)

3

24 854,00

Gmina Tułowice,
ZGKiM

Projekt kanalizacji
Kolejowa.
2019

1

2 200,00

23

Środki własne

w

Szydłowie

ul.

Wykonano podział geodezyjny działki
wspólnoty ul. Kolejowej w Szydłowie pod
budowę przepompowni ścieków.
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Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadania*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła finansowania

Dodatkowe informacje
Realizacja zadania rozpocznie się w 2021
r. i będzie dofinansowana w kwocie
450 000,00 z RFIL.

2019

39.

Budowa
sieci
wodnokanalizacyjnej w Gminie Tułowice
–
modernizacja
istniejącej
instalacji i budowa nowych
przyłączy (>1 km)

1

12 915,00

Środki własne

Wykonanie projektu sieci kanalizacyjnej
i wodociągowej na ulicy Porcelitowej
w Tułowicach,
w
kierunku
terenów
przemysłowych.
Realizacja zadania rozpocznie się w 2021
r. i będzie dofinansowana w kwocie
450 000,00 z RFIL.

Gmina Tułowice,
ZGKiM

Rozbudowa kanalizacji w Szydłowie.
2019

3

37 158,81

Środki własne

Zrefundowano koszty rozbudowy sieci
kanalizacyjnej
i
wodociągowej
dla
prywatnego inwestora w Szydłowie, ul.
Sportowa za boiskiem Orlik.

Cel: Zapewnienie dostępu do awaryjnego źródła wody

40.

Rozbudowa i modernizacja sieci
wodociągowych i ujęć wody (>1
km)

41.

Edukacja ekologiczna dotycząca
racjonalnej gospodarki wodnościekowe

ZGKiM

2020

ZGKiM

01.06.202030.06.2020

52 998,67, w tym
ZGKiM
12 998,67,
Gmina 40 000,00

3

3

500,00

24

Środki własne, Gmina
Tułowice

Modernizacja sterowania i monitoringu
ujęć wody na stacji uzdatniania wody
w Tułowicach.

Środki własne

Kampania „Sieci bez śmieci” mająca na
celu uświadomienie mieszkańców gminy
Tułowice o zasadach prawidłowego
korzystania z sieci kanalizacyjnej.
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Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadania*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła finansowania

Dodatkowe informacje

ZASOBY GEOLOGICZNE
Cel: Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin

10
i 12.04.2019

42.

Kontrole w zakresie wykonywania
postanowień
udzielonych
koncesji
oraz
eliminacja
nielegalnych eksploatacji

W ramach
bieżącej
działalności

3

Środki własne

Kontrola
w
Kopalnie
Odkrywkowe
Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie,
Kopalnia Bazaltu Rutki-Ligota w Ligocie
Tułowickiej w zakresie organizacji robót
strzałowych,
rejestracji
drgań
sejsmicznych spowodowanych robotami
strzałowymi,
zagadnień
energomechanicznych,
mierniczogeologicznych oraz funduszu likwidacji
zakładu górniczego.
Nie
stwierdzono
nieprawidłowości
skutkujących
wydaniem
decyzji
administracyjnej,
natomiast
wydano
zalecenie
pokontrolne
dotyczące
aktualizacji obowiązującego planu ruchu.

Okręgowy Urząd
Górniczy
w Gliwicach

14
i 18.05.2020

W ramach
bieżącej
działalności

3

Środki własne

Kontrola
w
Kopalnie
Odkrywkowe
Surowców Drogowych S.A. w Niemodlinie,
Kopalnia Bazaltu Rutki-Ligota w Ligocie
Tułowickiej w zakresie organizacji robót
strzałowych,
prowadzenia
robót
górniczych, interwencji mieszkańca gminy
Tułowice
dotyczącej
wstrząsów
związanych
z
prowadzeniem
robót
strzałowych w zakładzie górniczym.
Nie
stwierdzono
nieprawidłowości
skutkujących
wydaniem
decyzji
administracyjnej, nie wydano również

25
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Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadania*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła finansowania

Dodatkowe informacje
zaleceń pokontrolnych.
W latach 2019-2020 nie wpłynęły wnioski
lub informacje dotyczące prowadzenia na
terenie gminy nielegalnej eksploatacji
kopalin.

43.

44.

Ochrona
środowiska
przed
negatywnym
wpływem
działalności górniczej

Uwzględnianie w opracowaniach
planistycznych
wszystkich
znanych złóż w granicach ich

Kopalnie
Odkrywkowe
Surowców
Drogowych S.A.
w Niemodlinie

Gmina Tułowice

2019-2020

2

Średniomiesięcznie
3 500,00

Środki własne

Zraszanie dróg technologicznych i dróg
dojazdowych do kopalni – zmniejszenie
emisji pyłów.

2019-2020

2

Średniomiesięcznie
4 500,00

Środki własne

Zraszanie placów składowych i ciągów
technologicznych – zmniejszenie emisji
pyłów.

I kwartał
2019

3

55 000,00
(wartość
szacunkowa)

Środki własne

Zabudowa
przesiewacza
nr
23
posadowionego
na
silosach
magazynowych znacznie powyżej terenu –
ograniczenie hałasu i zapylenia.

II-III kwartał
2019

3

581 000,00

Środki własne

Przebudowa
budynku
warsztatowomagazynowego – zamiana ogrzewania
olejowego na elektryczne.

III kwartał
2019

3

1 090 000,00

Środki własne

Zakup ładowarki kołowej CAT 972M –
wymiana sprzętu, obniżenie emisji spalin.

I kwartał
2020

3

663 000,00

Środki własne

Zakup koparki gąsienicowej CAT 336 FL –
wymiana sprzętu, obniżenie emisji spalin,
zmniejszenie emisji hałasu.

2019-2020

2

W ramach
bieżącej

Środki własne

Opracowania planistyczne uwzględniają
złoża kopalin oraz warunki ich zabudowy i
zagospodarowania. wykaz złóż kopalin na
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Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadania*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]
działalności

udokumentowania i ich ochrona
przed trwałym zainwestowaniem

45.

Rekultywacja
poeksploatacyjnych

terenów

Źródła finansowania

Kopalnie
Odkrywkowe
Surowców
Drogowych S.A.

2017-2022

Brak
poniesionych
kosztów w latach
2019-2020

1

Dodatkowe informacje
terenie gminy znajduje się w rozdz. 5.6.

-

Zalesienie (finansowane z funduszu
likwidacji zakładu górniczego) przed
01.01.2019
r.
części
wyrobiska
o powierzchni 0,8 ha na której zakończono
działalność
przemysłową.
Obecnie
planowane są zabiegi pielęgnacyjne
drzewostanu.

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

46.

Wdrażanie programów, metod
gospodarowania i technologii
produkcji
korzystnych
dla
środowiska zgodnie z zasadami
Dobrej Praktyki Rolniczej

47.

Promowanie
ekologicznego

48.

Realizacja szkoleń dla rolników,
w szczególności w ramach
programów
rolnośrodowiskowych

OODR

2019-2020

2

W ramach
bieżącej
działalności

Środki własne

Zadanie realizowane na bieżąco poprzez
organizację bezpłatnych szkoleń dla
rolników.

49.

Prowadzenie monitoringu jakości
gleby

IUNiG, OSChR

2019-2020

2

W ramach
bieżącej

Środki własne

Zadanie realizowane na bieżąco. Więcej
informacji w rozdz. 5.7.

rolnictwa

2

W ramach
bieżącej
działalności

Środki własne

Zadanie realizowane na bieżąco zależnie
od potrzeb. Rolnicy mają możliwość
skorzystania z bezpłatnych szkoleń
organizowanych przez OODR.

2019-2020

2

W ramach
bieżącej
działalności

Środki własne

Zadanie realizowane na bieżąco poprzez
organizację bezpłatnych szkoleń dla
rolników.

Właściciele
gospodarstw
rolnych, OODR

2019-2020

OODR
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Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadania*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła finansowania

Dodatkowe informacje

Środki własne

Zadanie realizowane na bieżąco zależnie
od potrzeb. Rolnicy mają możliwość
skorzystania z bezpłatnych szkoleń
organizowanych przez OODR.

-

Rolnicy
mogą
ubiegać
się
o dofinansowanie w ramach PROW
Działanie
10.
Działanie
rolnośrodowiskowo-klimatyczne.
W analizowanym
okresie
przyznano
następujące dofinansowania:

działalności

50.

Racjonalne użycie nawozów
sztucznych i środków ochrony
roślin na terenach rolnych
i leśnych oraz stosowanie technik
naturalnych
(fito
i agromelioracyjnych) w celu
zwiększenia
udziału
materii
organicznej w glebie

Właściciele
gospodarstw
rolnych, OODR

2019-2020

-

51.

Właściwe
kształtowanie
ARiMR, właściciele
ekosystemów
rolnych,
m.in.
gospodarstw
poprzez wdrażanie programów
rolnych
rolno-środowiskowych

W ramach
bieżącej
działalności

2

-

-

2019

2

25 310,87

PROW

Jedno dofinansowanie w ramach pakietu 4
„Cenne siedliska i zagrożone gatunki
ptaków na obszarach Natura 2000” na
powierzchnię 20,61 ha.

2019

2

8 604,98

PROW

Jedno dofinansowanie w ramach pakietu 5
„Cenne siedliska poza obszarami Natura
2000” na powierzchnię 7,23 ha.

2020

2

20 439,79

PROW

Jedno dofinansowanie w ramach pakietu 4
„Cenne siedliska i zagrożone gatunki
ptaków na obszarach Natura 2000” na
powierzchnię 20,61 ha.

2020

2

8 639,61

PROW

Jedno dofinansowanie w ramach pakietu 5
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Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadania*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła finansowania

Dodatkowe informacje
„Cenne siedliska poza obszarami Natura
2000” na powierzchnię 7,23 ha.

52.

Ograniczanie
erozji
wodnej
i wietrznej
gleby
poprzez
możliwie
jak
najdłuższe
utrzymywanie pokrywy roślinnej
w postaci wprowadzenia upraw
wieloletnich
oraz
wsiewek
i poplonów

Właściciele
gospodarstw
rolnych

Właściciele
terenów

53.

Rekultywacja terenów

54.

Zalesianie i zakrzewianie terenów Gmina Tułowice,
zdegradowanych
właściciele gruntów

2019-2020

W ramach
bieżącej
działalności

2

Środki własne

Zadanie realizowane na bieżąco zależnie
od potrzeb.

2019-2020

0

-

-

Zgodnie z danymi Starostwa Powiatowego
w Opolu na terenie gminy występuje 41,50
ha gruntów wymagających rekultywacji,
w tym 0,54 ha gruntów zdewastowanych
i 40,96 ha zdegradowanych. W latach
2019-2020
nie
przeprowadzono
rekultywacji.

2019-2020

0

-

-

Brak realizacji zadania.

GOSPODARKA ODPADAMI
Cel: Zbudowanie systemu zgodnego z hierarchią postepowania 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
2019
55.

Zagospodarowanie
z Gminy Tułowice

odpadów

665 399,97
2

Gmina Tułowice

2020
2019

Środki własne

Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk
i unieszkodliwianie
odpadów
komunalnych. Więcej informacji w rozdz.
5.8.

Środki własne

Utrzymanie PSZOK.

1 041 570,23
2

42 000,00
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Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadania*

2020

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła finansowania

Dodatkowe informacje

Środki własne

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki
lub
worki
do
zbierania
odpadów
komunalnych (zakup pojemników).

150 880,71

2019

12 311,30

Utrzymanie porządku i czystości
w Gminie Tułowice

Gmina Tułowice

57.

Utylizacja
zawierających azbest

Gmina Tułowice

2019-2020

0

-

-

Brak realizacji zadania. Mieszkańcy nie
złożyli wniosków o dofinansowanie
utylizacji wyrobów azbestowych.

58.

Edukacja mieszkańców Gminy
Tułowice z zakresu prawidłowego
postępowania z odpadami

Gmina Tułowice

2019-2020

0

-

-

Brak realizacji zadania.

56.

wyrobów

2
2020

854,85

ZASOBY PRZYRODNICZE
Cel: Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i różnorodności biologicznej

59.

60.

Ochrona terenów przyrodniczo
cennych przed niewłaściwym
sposobem użytkowania

Prowadzenie ochrony
siedlisk chronionych

czynnej

Gmina Tułowice

Gmina Tułowice

2019-2020

2019-2020

2

W ramach
bieżącej
działalności

2

W ramach
bieżącej
działalności

30

Środki własne

Przy wydawaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach każda inwestycja jest
poddawana ocenie i opinii przez
Regionalnego
Dyrektora
Ochrony
Środowiska w Opolu, Powiatowego
Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora
Wód Polskich pod względem zagrożenia
dla środowiska.

Środki własne

Przy wydawaniu decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach każda inwestycja jest
poddawana ocenie i opinii przez
Regionalnego
Dyrektora
Ochrony
Środowiska w Opolu, Powiatowego
Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora
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Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadania*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła finansowania

Dodatkowe informacje
Wód Polskich pod względem zagrożenia
dla środowiska, siedlisk, Obszarów
Chronionego Krajobrazu oraz Natury 2000
Bory Niemodlińskie.

RDOŚ

61.

62.

Objęcie ochroną prawną nowych
obiektów i obszarów cennych
przyrodniczo
o
znaczeniu
regionalnym i lokalnym

2019

1

57 000,00

Środki własne

Usuwanie tawuły kutnerowatej i trzciny
pospolitej,
zagrażających
torfowisku
w rezerwacie przyrody Złote Bagna oraz
na przylegających do niego wydzieleniach
leśnych.

Środki własne

Zadanie
realizowane
na
bieżąco.
Nadleśnictwa obejmują swym zasięgiem
większą ilość gmin i nie jest możliwe
przypisanie danych o nakładach pracy
i kosztach do obszaru danej gminy.

-

Nie uchwalono nowych form ochrony
przyrody. Wykaz istniejących znajduje się
w rozdz. 5.9.

Nadleśnictwa
Tułowice, Opole,
Prószków

2019-2020

2

W ramach
bieżącej
działalności

Gmina Tułowice,
RDOŚ

2019-2020

0

-

Środki własne

Prace bieżące przy utrzymaniu trawników
i drzew na terenie należącym do gminy.
Przycinanie pielęgnacyjne koron drzew,
nasadzanie nowych drzew w miejscach
wycinki.

Gmina Tułowice

2019-2020

2

W ramach
bieżącej
działalności

Starostwo
Powiatowe
w Opolu

2019

3

32 454,00

Środki własne

Pielęgnacja drzew i krzewów w parku
przypałacowym należącym do Zespołu
Szkół w Tułowicach.

Zespół Szkół

2020

3

4 266,00

Środki własne

Zagospodarowanie terenu zielonego na

Utrzymywanie terenów zieleni
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Realizatorzy

Okres
realizacji
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realizacji
zadania*
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poniesione
[brutto, zł]

Źródła finansowania

w Tułowicach

Gmina Tułowice

63.

64.

placu apelowym.

2019

2

W ramach
bieżącej
działalności

2

W ramach
bieżącej
działalności

2

W ramach
bieżącej
działalności

Zalesianie
gruntów
z poszanowaniem
ochrony
bioróżnorodności
i
terenów
nieleśnych cennych przyrodniczo

Nadleśnictwa
Tułowice, Opole,
Prószków

Ochrona
zbiorowisk
leśnych
o charakterze naturalnym lub
półnaturalnym oraz śródleśnych
zbiorników,
torfowisk,
podmokłości i cieków wodnych

Nadleśnictwa
Tułowice, Opole,
Prószków

Dodatkowe informacje

2019-2020

2019-2020

32

Środki własne

W związku z wydawaniem decyzji
zezwalającej przedsiębiorcom na wycinkę
drzew w gminie Tułowice zawsze
w ramach rekompensaty przyrodniczej
nakazywane jest nasadzenie drzew
zastępczych. W 2019 r. w gminie Tułowice
obowiązek nasadzenia drzew w ramach
rekompensaty
przyrodniczej
został
nałożony na nasadzenie 158 sztuk drzew.
W 2020 r. obowiązek nasadzenia drzew
w ramach rekompensaty przyrodniczej
został nałożony na nasadzenie 49 drzew.
Ponadto na terenie gminy Tułowice
systematycznie prowadzone są prace
polegające na pielęgnacji i przycince
drzew oraz polegające na nasadzeniach
drzew, krzewów oraz klombów z roślinami
ozdobnymi.

Środki własne

Zadanie
realizowane
na
bieżąco.
Nadleśnictwa obejmują swym zasięgiem
większą ilość gmin i nie jest możliwe
przypisanie danych o nakładach pracy
i kosztach do obszaru danej gminy.

Środki własne

Zadanie
realizowane
na
bieżąco.
Nadleśnictwa obejmują swym zasięgiem
większą ilość gmin i nie jest możliwe
przypisanie danych o nakładach pracy
i kosztach do obszaru danej gminy.
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Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

65.

Renaturalizacja
obszarów
leśnych gatunkami rodzimymi

Nadleśnictwa
Tułowice, Opole,
Prószków

66.

Wykonanie
uproszczonych
planów
urządzania
lasu
i inwentaryzacje stanu lasów

Starostwo
Powiatowe
w Opolu

67.

Prowadzenie
działań
o charakterze
edukacyjnym
i informacyjnym
w
zakresie
ochrony
przyrody
oraz
gospodarki leśnej

Nadleśnictwa
Tułowice, Opole,
Prószków

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadania*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

2019-2020

2019-2020

2019-2020

Źródła finansowania

Dodatkowe informacje

2

W ramach
bieżącej
działalności

Środki własne

Zadanie
realizowane
na
bieżąco.
Nadleśnictwa obejmują swym zasięgiem
większą ilość gmin i nie jest możliwe
przypisanie danych o nakładach pracy
i kosztach do obszaru danej gminy.

0

-

-

2

W ramach
bieżącej
działalności

Środki własne

Brak realizacji zadania.

Zadanie
realizowane
na
bieżąco.
Nadleśnictwa obejmują swym zasięgiem
większą ilość gmin i nie jest możliwe
przypisanie danych o nakładach pracy
i kosztach do obszaru danej gminy.

ZAGROZENIA POWAŻNYMI AWARIAMI
Cel: Zapobieganie wystąpieniu awarii oraz eliminacji9a i minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia

68.

Nadzór
nad
transportem
substancji niebezpiecznych

Wojewódzki
Inspektorat
Transportu
Drogowego
w Opolu

2019-2020

0

-
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-

Brak realizacji zadania. Aby oprowadzić
działania kontrolne wobec pojazdów
o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej
12 ton w sposób bezpieczny oraz nie
utrudniając
przejazdu
innym
użytkownikom drogi, niezbędnym jest
dysponowanie wyodrębnionym miejscem
do kontroli, gdzie można taki pojazd
bezpiecznie zatrzymać. W okolicy gminy
Tułowice nie ma takiego miejsca, stąd nie
możliwa jest realizacja zadania.
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Lp.

Nazwa zadania

Realizatorzy

Okres
realizacji
zadań

Ocena
realizacji
zadania*

Koszty
poniesione
[brutto, zł]

Źródła finansowania

69.

Poprawa
technicznego
wyposażenia służb ratowniczych

Gmina Tułowice

2020

3

7 817,88

Środki własne

70.

Edukacja
społeczeństwa
na
rzecz kreowania prawidłowych
zachowań w sytuacji wystąpienia
zagrożeń środowiska i życia ludzi
z tytułu poważnych awarii

Gmina Tułowice

2019-2020

0

-

-
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Dodatkowe informacje

Zakup sprzętu do działań ratowniczych.

Brak realizacji zadania.
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4. Ocena realizacji Programu Ochrony Środowiska
Jak wynika z tabeli nr 5 w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. w ramach Programu
Ochrony Środowiska wyznaczonych zostało 70 zadań. Z tych 70 zadań, podjęto się realizacji
50. Wyznaczone zadania dotyczyły zagadnień takich jak: klimat i powietrze atmosferyczne,
zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka
wodno-ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami, zasoby przyrodnicze,
zagrożenia poważnymi awariami. Części zadań inwestycyjnych nie zrealizowano z powodu
braku zabezpieczonych środków finansowych bądź nie uzyskania dofinansowania. Spora
część niezrealizowanych zadań dotyczyła edukacji ekologicznej w zakresie poszczególnych
obszarów środowiska. Nie było również potrzeby realizacji w analizowanych latach
niektórych zadań.
Stopień realizacji zadań dla Gminy Tułowice wynosi 71,42%.

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 2018 roku (rok bazowy) ze stanem na lata 2019-2020.
W kolejnych podrozdziałach przedstawiono aktualny stan środowiska naturalnego na terenie
gminy Tułowice.
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Tabela 5. Wskaźniki monitoringu

L.p.

Wskaźnik

Jednostka

2018

2019

2020

Ochrona powietrza
Wyniki klasyfikacji strefy pod kątem ochrony zdrowia dla strefy opolskiej
1.

Dwutlenek siarki (SO2)

klasa

A

A

A

2.

Dwutlenek azotu (NO2)

klasa

A

A

A

3.

pył zawieszony PM10

klasa

C

C

C

4.

pył zawieszony PM2,5

klasa

C

A

C1

5.

Benzen (C6H6)

klasa

A

A

A

6.

Tlenek węgla (CO)

klasa

A

A

A

7.

Ołów (Pb)

klasa

A

A

A

8.

Arsen (As)

klasa

A

A

A

9.

Kadm (Cd)

klasa

A

A

A

10.

Nikiel (Ni)

klasa

A

A

A

11.

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

klasa

C

C

C
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wskaźnika*
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Wskaźnik

L.p.

12.

Jednostka

2018

2019

2020

klasa

A

A

A

szt.

0

0

0

dam3

529,0

537,9

brak danych

Ozon (O3)

Gospodarowanie wodami
13.

Ilość punktów pomiaru stanu wód na terenie gminy

14.

Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w
ciągu roku

15.

Ilość JCWP o stanie ogólnym dobrym

szt.

0

0

0

16.

Ilość JCWPd o stanie ilościowym dobrym

szt.

1

1

1

Gospodarka wodno-ściekowa
17.

Korzystający z sieci wodociągowej w % ogółu ludności

%

98,5

98,6

brak danych

18.

Zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1
mieszkańca

m3

28,2

28,4

brak danych

19.

Korzystający z sieci kanalizacyjnej w % ogółu ludności

%

99,7

99,7

brak danych

szt.

0

0

0

Zasoby geologiczne
20.

Punkty niekoncesjonowanego wydobycia kopalin

Gospodarka odpadami
37
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Wskaźnik

L.p.

21.

22.

23.

Jednostka

Poziomy recyklingu przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła

%

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

%

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazanych do składowania

%

2018

2019

2020

33,5

39,15

62

Wymagane
≥30

Wymagane

Wymagane

≥40

≥50

144,2

100

93

Wymagane
≥50

Wymagane

Wymagane

≥60

≥70

42,3

21,73

8

Wymagane
≤40

Wymagane

Wymagane

≤40

≤35

Zasoby przyrodnicze
24.

Lesistość

%

69,2

69,2

brak danych

25.

Całkowita powierzchnia lasów

ha

5 620,01

5 620,00

brak danych

26.

Powierzchnia obszarów prawnie chronionych

ha

8 125,59

8 125,59

brak danych

27.

Powierzchnia parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej

szt.

5,14

5,14

brak danych

28.

Udział parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w
powierzchni ogółem

%

0,1

0,1

brak danych

Zagrożenia poważnymi awariami
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L.p.

29.

Wskaźnik

Jednostka

2018

2019

2020

szt.

0

0

0

Liczba przypadków wystąpienia poważnych awarii

Zmiana
wskaźnika*

źródło: GUŚ, WIOŚ w Opolu, GIOŚ, Urząd Miejski w Tułowicach

*Gdzie:
kolor zielony – poprawa lub brak zmian przy pozytywnej wartości wskaźnika,
kolor czerwony – pogorszenie lub negatywna wartość wskaźnika.
Stan wskaźników monitoringu na terenie gminy Tułowice na przestrzeni analizowanego okresu czasu poprawił się lub nie uległ zmianie
w 25 przypadkach, natomiast w 4 uległ pogorszeniu lub wykazał negatywna wartość.
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5.1. Ochrona klimatu i powietrza
Emisję zanieczyszczeń do powietrza powodują zarówno źródła naturalne, jak
i antropogeniczne. Do tych pierwszych zaliczamy zjawisko wietrzenia skał, pożary czy
procesy biologiczne (rozkład materii organicznej, pylenie roślin). Zanieczyszczeniami
związanymi z działalnością człowieka są natomiast: przemysł energetyczny, transportowy,
sektor komunalno-bytowy. Zanieczyszczanie powietrza dzieli się na pyłowe i gazowe.
Do zanieczyszczeń pyłowych zalicza się pyły zawieszone PM10 i PM2,5, które uważa się za
najpoważniejsze zagrożenie zdrowia ludzi. Ma to związek ze zróżnicowaniem wielkości ich
cząsteczek oraz składu chemicznego. Mogą zawierać metale ciężkie, pierwiastki
promieniotwórcze i rakotwórcze oraz toksyczne związki organiczne, takie jak
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Ponadto pyły zawieszone mogą być
nośnikiem bakterii i wirusów, które są przyczyną podrażnień układu oddechowego i alergii.
Pyły mają również szkodliwy wpływ na rośliny, gdyż osadzając się na powierzchni liści
pochłaniają światło i zatykają aparaty szparkowe, utrudniając proces fotosyntezy. Największy
wpływ na wielkość ich emisji mają źródła bytowo-komunalne, określane jako źródła
powierzchniowe tzw. niska emisja. Drugą istotną przyczyną tych zanieczyszczeń są emisje
pochodzące z energetyki zawodowej i transportu.
Monitoring GIOŚ w Opolu2
Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz.U. 2020 poz. 1219), oceny jakości powietrza i obserwacji zmian dokonuje się w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska. Podstawowym celem monitoringu jakości powietrza
jest uzyskanie informacji o poziomach stężeń substancji w powietrzu oraz wyników ocen
jakości powietrza.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref,
w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. 2012 poz. 914) dla wszystkich
zanieczyszczeń uwzględnionych w ocenie strefę stanowi:




aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy,
miasto nie będące aglomeracją o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy,
pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej
100 tys. mieszkańców.

Województwo opolskie zostało podzielone na 2 strefy: miasto Opole oraz strefa opolska
w skład której wchodzi pozostała część województwa.
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ w Opolu prowadził monitoring jakości
powietrza za pomocą 15 (2019 r.) i 14 (2020 r.) stacji pomiarowych. Zakres prowadzonego
monitoringu obejmuje pomiary stężeń dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku
węgla (CO), benzenu (C6H6), ozonu (O3), pyłu zawieszonego PM2,5 oraz PM10, które to
prowadzone są metodą automatyczną (pomiary ciągłe) oraz, prowadzone metodą manualną
(pobór prób w terenie i oznaczenia laboratoryjne), pomiary pyłu zawieszonego PM2,5
i PM10, benzenu (C6H6), dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), a także ołowiu (Pb),
arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzo(a)pirenu (B(a)P) zawartych w pyle PM10. W celu
2

Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim. Raport wojewódzki za rok 2019, 2020,
GIOŚ, Kraków 2020, 2021.
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ochrony roślin prowadzi się monitoring metodą automatyczną stężeń dwutlenku siarki (SO 2),
tlenku azotu (NO) i ozonu (O3). Na terenie gminy Tułowice w analizowanym okresie czasu
nie prowadzono monitoringu jakości powietrza za pomocą stacji pomiarowych.
Klasyfikacja stref
Ocenę jakości powietrza i obserwację zmian dokonano w ramach państwowego monitoringu
środowiska w strefach, które sklasyfikowano na podstawie poziomów substancji
w powietrzu oraz poziomów dopuszczalnych z dozwolonymi przypadkami przekroczeń,
poziomów docelowych oraz poziomów celów długoterminowych ze względu na ochronę
zdrowia ludzi oraz ochronę roślin, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2021 poz.
845). Zgodnie z definicjami zawartymi w dyrektywie 2008/50/WE:
 poziom dopuszczalny oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony w celu
unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie
ludzkie lub środowisko jako całość, który powinien być osiągnięty w określonym
terminie i po tym terminie nie powinien być przekraczany,
 poziom docelowy oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania,
zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub
środowisko jako całość, który powinien być osiągnięty tam, gdzie to możliwe
w określonym czasie,
 poziom celu długoterminowego oznacza poziom substancji w powietrzu, który
należy osiągnąć w dłuższej perspektywie w celu zapewnienia skutecznej ochrony
zdrowia ludzkiego i środowiska.
Tabela 6. Klasyfikacja stref zanieczyszczeń powietrza
Poziom stężeń

Zanieczyszczenie

Klasa
strefy

Wymagane działania

W przypadku, gdy dla zanieczyszczenia określony jest poziom dopuszczalny
utrzymanie stężeń
zanieczyszczenia poniżej poziomu
dopuszczalnego oraz dążenie do
nie przekracza poziomu
A
utrzymania najlepszej jakość
dopuszczalnego
ochrona zdrowia ludzi:
powietrza zgodnej ze
dwutlenek siarki SO2,
zrównoważonym rozwojem
dwutlenek azotu NO2,
- określenie obszarów przekroczeń
tlenek węgla CO,
poziomów dopuszczalnych,
benzen C6H6,
opracowanie
lub aktualizacja
pył PM10, pył PM2.5
programu
ochrony
powietrza w
ołów Pb (zawartość w
celu
osiągnięcia
odpowiednich
PM10)
poziomów dopuszczalnych
powyżej poziomu
C
substancji w powietrzu,
ochrona roślin:
dopuszczalnego
- kontrolowanie stężeń
dwutlenek siarki SO2
zanieczyszczenia na obszarach
tlenki azotu NOX przekroczeń i prowadzenie działań
mających na celu obniżenie
stężeń przynajmniej do poziomów
dopuszczalnych
W przypadku, gdy dla zanieczyszczenia określony jest poziom docelowy
utrzymanie stężeń
ochrona zdrowia ludzi
nie przekracza poziomu
zanieczyszczenia w powietrzu
A
i ochrona roślin
docelowego
poniżej poziomu docelowego
ozon O3
C
powyżej poziomu
- dążenie do osiągnięcia poziomu
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Poziom stężeń

Zanieczyszczenie

Klasa
strefy

Wymagane działania

docelowego substancji w
określonym czasie za pomocą
ekonomicznie uzasadnionych
działań technicznych i
technologicznych
- określenie obszarów przekroczeń
poziomów docelowych
- opracowanie lub aktualizacja
programu ochrony powietrza, w
celu osiągnięcia odpowiednich
poziomów docelowych w
powietrzu
W przypadku, gdy dla ozonu określony jest poziom celu długoterminowego
utrzymanie stężeń
zanieczyszczenia w powietrzu
poniżej poziomu celu
D1
ochrona zdrowia ludzi
poniżej poziomu celu
długoterminowego
i ochrona roślin
długoterminowego
ozon O3
powyżej poziomu celu
- dążenie do osiągnięcia poziomu
D2
długoterminowego
celu długoterminowego do 2020 r.
docelowego

ochrona zdrowia ludzi
arsen As (zawartość w
PM10),
kadm Cd (zawartość w
PM10),
nikiel Ni (zawartość w
PM10),
benzo(a)piren B(a)P
(zawartość w PM10)

źródło: GIOŚ

Strefę opolską obejmującą gminę Tułowice zaliczono do klasy C ze względu na
przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomu
docelowego benzo(a)pirenu. Do klasy C1 zakwalifikowano strefę z powodu przekroczenia
poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 dla II fazy obowiązującej od 2020 r. Ze względu na
przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu zaliczono do klasy D2. Dla
pozostałych substancji strefę zaliczono do klasy A, oznaczającej poziom stężenia
nieprzekraczający poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych. Biorąc pod uwagę
ochronę roślin strefę opolską przypisano do klasy D2 z uwagi na przekroczenia poziomu celu
długoterminowego ozonu oraz do klasy A oznaczającej brak przekroczeń wartości
dopuszczalnych dla tlenków azotu, dwutlenku siarki oraz ozonu.
Dodatkowo wyznaczono obszary przekroczeń wartości kryterialnych na podstawie wyników
pomiarów i modelowania stężeń. Gmina Tułowice została zaliczona do obszarów
przekroczeń ozonu (poziom celu długoterminowego) i benzo(a)pirenu.

5.2. Zagrożenia hałasem
Hałas jest zanieczyszczeniem środowiska, charakteryzującym się dużą ilością
i różnorodnością źródeł oraz powszechnością występowania. Hałas jest uznawany za
czynnik, który w największym stopniu wpływa na jakość warunków zamieszkania
i wypoczynku ludzi. Nadmierny hałas może wywoływać niekorzystne zmiany w organizmie
człowieka. Powoduje on między innymi zaburzenia snu i wypoczynku, wpływa niekorzystnie
na układ nerwowy, utrudnia pracę i naukę, zwiększa podatność na choroby psychiczne.
Występujący w środowisku naturalnym hałas spowodowany działalnością człowieka można
podzielić na komunikacyjny i przemysłowy (instalacyjny). Czynnikami wpływającymi na
poziom hałasu komunikacyjnego są natężenie i płynność ruchu, procentowy udział pojazdów
ciężarowych w strumieniu pojazdów, prędkość strumienia pojazdów, położenie drogi oraz
rodzaj nawierzchni, ukształtowanie terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna,
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charakter obudowy trasy i rodzaj sąsiadującej z trasą zabudowy. Źródłami hałasu
przemysłowego są dźwięki emitowane przez różnego rodzaju maszyny i urządzenia, a także
wyposażenie zakładów przemysłowych, rzemieślniczych i usługowych oraz procesy
technologiczne w nich zachodzące.
Na terenie gminy Tułowice nie były prowadzone pomiary hałasu. Jednak na podstawie
badań prowadzonych na przestrzeni lat można wnioskować, że istnieje zagrożenie
nieznacznych przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu wokół drogi krajowej
i wojewódzkiej.

5.3. Pola elektromagnetyczne
Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące (PEM) występuje w postaci naturalnej
(źródłami są Ziemia, Słońce, zjawiska atmosferyczne) oraz sztucznej (związane
z powszechnym wykorzystywaniem energii elektrycznej oraz nowych technik radiowych).
Pola elektromagnetyczne występują w otoczeniu wszystkich urządzeń elektrycznych.
Podstawowymi źródłami pól elektromagnetycznych są:
 stacje bazowe telefonii komórkowej,
 stacje radiowe i telewizyjne,
 stacje radiolokacyjne,
 linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia,
 urządzenia powszechnego użytku, m.in. kuchenki mikrofalowe, aparaty komórkowe.
GIOŚ prowadził w ramach jednego z podsystemów Państwowego Monitoringu Środowiska
pomiary poziomów promieniowania elektromagnetycznego w środowisku w 135 punktach
w trzyletnich cyklach pomiarowych, po 45 punktów dla każdego roku. W każdym z tych 45
punktów pomiary wykonywało się raz w roku kalendarzowym. Pomiarami objęto tereny miast
powyżej 50 tys. mieszkańców, pozostałe miasta i tereny wiejskie, ustalając na każdym
z wymienionych obszarów badawczych po 15 punktów pomiarowych, zlokalizowanych
w miejscach dostępnych dla ludności.
Wartości dopuszczalne wynosiły 7 V/m i określone były w obowiązującym do 17.12.2019 r.
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr 192 poz. 1883).
Od 2020 r. dopuszczalne wartości natężeń pól elektromagnetycznych w środowisku zostały
zmienione rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz.
2448).
Rozporządzenie
określa
zróżnicowane
dopuszczalne
poziomy
pól
elektromagnetycznych w środowisku dla terenów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową i miejsc dostępnych dla ludności poprzez wskazanie zakresów częstotliwości
pól elektromagnetycznych charakteryzujących oddziaływanie pól elektromagnetycznych na
środowisko oraz dopuszczalnych wartości parametrów fizycznych dla poszczególnych
zakresów częstotliwości. Dla wysokich częstotliwości wynoszą od 28 V/m do 61 V/m.
Na terenie gminy Tułowice nie były prowadzone pomiary. Średnie poziomy wyznaczone na
podstawie wszystkich pomiarów wykonanych na terenie województwa w 2019 r. wyniosły na
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terenach wiejskich 0,26 V/m, a w 2020 r. 0,22 V/m i były znacznie niższe od wartości
dopuszczalnych3.
Od 2021 r. monitoring pól elektromagnetycznych prowadzony jest zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie zakresu i sposobu okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 2311).
W ramach stałej sieci monitoringu punkty wyznacza się w każdym mieście dla dwuletniego
cyklu pomiarowego, według zasady dla miast w przedziale 50 000 do 100 000 mieszkańców
– 3 punkty pomiarowe.

5.4. Gospodarowanie wodami
5.4.1. Wody powierzchniowe
Gmina Tułowice leży w obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Środkowej Odry.
Głównym ciekiem występującym na terenie raportowanej gminy jest Ścinawa Niemodlińska,
będąca prawym dopływem Nysy Kłodzkiej, mająca swoje źródło w okolicach Mieszkowic. Na
obszar gminy Tułowice wpływa od Smolarni. Ścinawa przecinając teren gminy z południa na
północ, zbiera wody nielicznych małych dopływów i rowów melioracyjnych. Koryto rzeki na
całym odcinku przebiegu przez gminę jest uregulowane.
Wschodnia, najbardziej lesista część gminy, odwadniana jest przez Prószkowski Potok.
Kolejnym, stosunkowo dużym ciekiem na terenie gminy jest potok Wytoka będący
prawostronnym dopływem Ścinawy Niemodlińskiej. Bierze on początek w okolicach
Szydłowa i odwadnia północno-wschodnią część gminy.

3

Wyniki pomiarów monitoringu pól elektromagnetycznych za rok 2019, 2020, GIOS, Warszawa 2020,
2021.
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Rysunek 5. Układ sieci hydrologicznej na terenie gminy Tułowice

źródło: https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPGW

Obszar gminy Tułowice leży w zlewniach 7 jednolitych części wód powierzchniowych
(JCWP), które zostały przedstawione w tabeli poniżej.
Tabela 7. JCWP znajdujące się na obszarze gminy Tułowice
Kod JCWP

Nazwa JCWP

RW60001711969

Prószkowski Potok

RW60001712849

Kiełcznica

RW60001712854

Dopływ z Goszczowic

RW60001712869

Pradelna

RW600017128749

Młynówka

RW600017128769

Wytoka

RW60001912899

Ścinawa Niemodlińska od Mesznej do Nysy Kłodzkiej
źródło: PGW WP

Stan wód powierzchniowych
Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska wynika z art. 349 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.
U. 2021 poz. 624) przy czym zgodnie z ust. 3 i 5 tego artykułu badania jakości wód
powierzchniowych w zakresie elementów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych
oraz obserwacje elementów hydromorfologicznych na potrzeby oceny stanu ekologicznego
należą do kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska.
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Celem wykonywania badań jest stworzenie podstaw do podejmowania działań na rzecz
poprawy stanu wód oraz ich ochrony przed zanieczyszczeniem, w tym ochrony przed
eutrofizacją powodowaną wpływem sektora bytowo-komunalnego i rolnictwa oraz ochrony
przed zanieczyszczeniami przemysłowymi, w tym zasoleniem i substancjami szczególnie
szkodliwymi dla środowiska wodnego.
Ogólna ocena stanu JCWP jest wypadkową klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego oraz
stanu chemicznego. Część wód może być oceniana jako w stanie dobrym tylko i wyłącznie
w przypadku, kiedy jej stan/potencjał ekologiczny jest co najmniej dobry i stan chemiczny jest
dobry. W przypadku stanu/potencjału poniżej stanu dobrego lub stanu chemicznego poniżej
dobrego, część wód jest oceniona jako w stanie złym, niezależnie od oceny drugiego
komponentu lub od dostępności oceny dla drugiego komponentu W tabeli przedstawiono
ocenę jakości JCWP poddanych w 2019 r. monitoringowi i obejmujących teren analizowanej
gminy, w której nie było jednak punktów kontrolnych4.

Nazwa JCWP

Punkt
pomiarowokontrolny

Klasa
elementów
biologicznych*

Klasa
obserwacji
hydromorfologicznych*

Klasa
elementów
fizykochemicznych*

Stan/potencjał
ekologiczny*

Stan chemiczny

Stan ogólny

Tabela 8. Wyniki oceny jakości JCWP w 2019 r. obejmujących teren gminy Tułowice

Prószkowski
Potok

Prószkows
ki Potok –
Niewodniki

4

2

>2

4

poniżej
dobrego

zły

Pradelna

Pradelna –
Niemodlin

-

-

-

-

poniżej
dobrego

zły

Młynówka

Młynówka –
Nowe
Gościejowi
ce

4

4

>2

4

-

zły

Wytoka

Wytoka –
powyżej
Magnuszo
wiczek

-

-

-

-

poniżej
dobrego

zły

źródło: GIOŚ

* 1 – stan bardzo dobry/potencjał maksymalny,
2 – stan/potencjał dobry,
3 – stan/potencjał umiarkowany,
4 – stan/potencjał słaby,
5 – stan/potencjał zły.

Z powyższych danych wynika, że stan wód obejmujących swym zasięgiem gminę Tułowice
jest zły.

4

Ocena stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w latach 2014-2019 na podstawie
monitoringu – tabela, GIOŚ, Warszawa 2020.
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5.4.2. Wody podziemne
Gmina Tułowice znajduje się w zasięgu następujących Głównych Zbiorników Wód
Podziemnych (GZWP):
 GZWP nr 335 Zbiornik Krapkowice-Strzelce Opolskie – jest związany z utworami
dolnotriasowego poziomu wodonośnego – pstrego piaskowca występującego lokalnie
w łączności hydraulicznej z utworami czerwonego spągowca przynależnymi do permu
i należy do zbiorników porowo-szczelinowych. Wody podziemne poziomu pstrego
piaskowca w obrębie GZWP nr 335 stanowią alternatywne źródło dla obecnego
i perspektywicznego zaopatrzenia ludności regionu w wodę do celów pitnych
i gospodarczych. Szacowana wielkość zasobów dyspozycyjnych, dla obszaru GZWP
nr 335, wynosi 36 364,0 m3/d.
 GZWP nr 337 Lasy Niemodlińskie – jest zbiornikiem czwartorzędowo-neogeńskim.
Poziomy wodonośne są związane z pokrywą preglacjalnych osadów rzecznych serii
Gozdnicy oraz z głębszym poziomem wodonośnym miocenu (rozdzielonych nieciągłą
warstwą iłów poznańskich), a także z poziomem czwartorzędowym w strefie doliny
kopalnej, której przebieg wyznaczono na obrzeżu zbiornika. Osady piaszczyste
czwartorzędu, serii Gozdnicy oraz poziomu mioceńskiego miejscami łączą się ze
sobą bez możliwości postawienia granicy stratygraficznej między nimi. Zwierciadło
wody podziemnej w obrębie zbiornika ma charakter swobodny, lokalnie napięty,
a zasilanie poziomu wodonośnego odbywa się bezpośrednio na drodze infiltracji
opadów atmosferycznych. Znaczenie tego GZWP dla zaopatrzenia w wodę jest
niewielkie. Zasoby wodne GZWP nr 337, którego zasoby dyspozycyjne wynoszą 16
620 m3/d, należy traktować jako rezerwowe dla aglomeracji opolskiej.
 GZWP nr 338 Subzbiornik Paczków-Niemodlin – jest częścią neogeńskiego
zapadliska tektonicznego tzw. rowu Paczków-Kędzierzyn-Koźle. Tworzą go
zawodnione utwory neogenu, występujące na głębokości od 6,0 do ponad 200,0 m.
Reprezentowane są one przez warstwy piasków drobnoziarnistych (seria poznańska)
oraz lokalnie grubo- i średnioziarnistych piasków lub żwirów (seria Gozdnicy). Utwory
wodonośne łagodnie zapadają w kierunku północnym i północno-wschodnim
i kontynuują się poza granicami zbiornika. Ponieważ na znacznym obszarze neogen
stanowi jedyny użytkowy poziom wodonośny, przyjęto w stosunku do niego kryteria
indywidualne wydzielając jako GZWP nr 338 warstwy wodonośne o łącznej
miąższości ponad 10 m i przewodności ponad 20 m2/d.
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Rysunek 6. Gmina Tułowice na tle GZWP

źródło: epsh.pgi.gov.pl/epsh/

Gmina Tułowice znajduje się również w granicach dwóch jednolitych części wód
podziemnych (JCWPd):
 JCWPd nr 109 – składa się z 3 pięter wodonośnych: czwartorzędowego,
neogeńskiego i triasowego o litologii piaskowej i wapiennej,
 JCWPd nr 127 – składa się z 6 pięter wodonośnych: czwartorzędowego,
neogeńskiego,
kredowego,
triasowego,
paleozoicznego
i
paleozoicznoproterozoicznego. Na jej litologię składają się piaski, żwiry, otoczaki, margle,
wapienie, piaskowce, dolomity, gipsy, łupki mułowcowe i iliaste oraz fillity.
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Rysunek 7. Gmina Tułowice na tle JCWPd

źródło: epsh.pgi.gov.pl/epsh/

Stan wód podziemnych
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 624) zobowiązuje Państwową
Służbę Hydrogeologiczną do wykonywania badań i oceny stanu wód podziemnych
w zakresie elementów fizykochemicznych i ilościowych. Badania i klasyfikację wód
podziemnych w punktach sieci krajowej w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska
wykonuje PIG-PIB w Warszawie przy koordynacji i na zlecenie GIOŚ, natomiast w sieci
regionalnej wykonuje WIOŚ.
Celem monitoringu wód podziemnych jest dostarczenie informacji o jakości tych wód,
obserwacja zachodzących zmian chemizmu oraz sygnalizacja zagrożeń w skali regionu
i kraju. Wyniki badań i ocen są pomocne do optymalizacji związanych z ochroną
i gospodarowaniem zasobami wód działań, mających na celu utrzymanie lub osiągnięcie ich
dobrego stanu. Na terenie gminy Tułowice nie znajdują się punkty monitoringowe. JCWPd nr
127, w zasięgu której znajduje się gmina Tułowice, była monitorowane w 4 punktach
w powiecie opolskim5.
Tabela 9. Klasy jakości wód podziemnych w powiecie opolskim w 2019 i 2020 r.
Nr JCWPd

Gmina

Miejscowość

Klasa końcowa

127

Prószków

Jaśkowice

IV

127

Dobrzeń Wielki

Dobrzeń Mały

V

5

2019, 2020 – Klasy jakości wód podziemnych – monitoring jakości wód podziemnych – monitoring
diagnostyczny, operacyjny, GIOŚ, Warszawa 2020, 2021.
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127

Tarnów Opolski

Tarnów Opolski

IV

127

Dobrzeń Wielki

Dobrzeń Mały

II

źródło: GIOŚ

* klasa I – wody bardzo dobrej jakości,
klasa II – wody dobrej jakości,
klasa III – wody zadowalającej jakości,
klasa IV – wody niezadowalającej jakości,
klasa V – wody złej jakości.

5.5. Gospodarka wodno-ściekowa
Obsługą sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Tułowicach świadczący usługi z zakresu produkcji i sprzedaży wody dla
gminy Tułowice, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, eksploatacji sieci
wodociągowej, urządzeń poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody oraz sieci
kanalizacyjnej oraz inne w zakresie prowadzonej działalności (tj. technologii wody i ścieków,
instalacji wodnokanalizacyjnych, analiz wody i ścieków, projektowania urządzeń i instalacji
wodociągowych i kanalizacyjnych).
Charakterystykę systemu wodno-ściekowego w latach 2018 (rok porównawczy)-2019
przedstawiono w tabeli. Dane za 2020 r. będą dostępne w późniejszym terminie.
Tabela 10. Charakterystyka gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tułowice
L.p.

Wskaźnik
rozdzielczej

sieci

Wartość

Jednostka
miary

2018

2019

km

33,9

33,9

1.

Długość
czynnej
wodociągowej

2.

Przyłącza sieci wodociągowej prowadzące
do budynków mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania

szt.

839

882

3.

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej.

os.

5 093

5 130

4.

Korzystający z sieci wodociągowej w %
ogółu ludności

%

98,5

98,6

5.

Woda
dostarczona
domowym

146,2

146,7

6.

Zużycie wody w gospodarstwach domowych
ogółem na 1 mieszkańca

m

3

28,2

28,4

7.

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej

km

36,0

36,0

8.

Przyłącza kanalizacyjne prowadzące do
budynków mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania

szt.

839

879

9.

Ścieki odprowadzone siecią kanalizacyjną

dam

136,5

144,5

10.

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

os.

5 155

5 189

11.

Korzystający z sieci kanalizacyjnej w % ogółu
ludności

%

99,7

99,7

gospodarstwom

źródło: GUS
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5.6. Zasoby geologiczne
Udokumentowane na obszarze gminy skały ilaste stanowią podstawowy surowiec do
produkcji ceramiki budowlanej. Zarobione wodą tworzą poddającą się formowaniu plastyczną
masę oraz piaski, tzw. schudzające, które dodaje się do surowca ilastego dla polepszenia
właściwości masy ceramicznej.
Złoża bazaltów, ujęte w bilansie kopalin jako kamienie łamane i bloczne są wykorzystywane
do produkcji kruszyw łamanych dla drogownictwa, budownictwa i kolejnictwa oraz elementów
kamiennych dla drogownictwa (kostka, płytki, krawężniki) i budownictwa (bloki, płyty, kamień
murowy).
W porównaniu do poprzedniego okresu raportowanego, lat 2016-2017, zmienił się stan
zagospodarowania 3 złóż. Ligota Tułowicka ze złoża zagospodarowanego zmieniła się na
złoże eksploatowane okresowo; Ligota Tułowicka 1 ze złoża rozpoznanego szczegółowo
zmieniła się na złoże zagospodarowane; natomiast w złożu Szydłów 2 po eksploatacji
okresowej, zaniechano eksploatacji. Zasoby geologiczne pozabilansowe zmniejszyły się
o 2 373 tys. ton, zasoby przemysłowe zmniejszyły się o 878 tys. ton, natomiast wydobycie
zwiększyło się o 14 tys. ton.
Szczegółowy opis surowców mineralnych występujących na terenie omawianej gminy
przedstawiono poniżej6.

6

Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2019 r., PIG-PIB, Warszawa 2020.
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Tabela 11. Surowce naturalne występujące na terenie gminy Tułowice (stan na 31.12.2019 r.)
Zasoby (tys. t)

Kod*

Nazwa złoża

Stan zagospodarowania

Kopalina wg Nkz

Powierzchnia
złoża
[ha]

geologiczne
pozabilansowe

przemysłowe

Wydobycie
(tys. t)

KD

Ligota
Tułowicka

złoże eksploatowane
okresowo

złoża bazaltów
(poza bazaltami
dla przemysłu
leizny kamiennej)

2,46

1 546

-

-

KD

Ligota
Tułowicka 1

złoże zagospodarowane

złoża bazaltów
(poza bazaltami
dla przemysłu
leizny kamiennej)

7,19

2 747

1 134

62

Rutki

złoże zagospodarowane

złoża bazaltów
(poza bazaltami
dla przemysłu
leizny kamiennej)

33,30

7 757

7 009

378

Skarbiszowice I

eksploatacja złoża
zaniechana

złoża glin
ceramiki
budowlanej i
pokrewnych

8,00

38

-

-

Szydłów

eksploatacja złoża
zaniechana

złoża glin
ceramiki
budowlanej i
pokrewnych

3,54

59

-

-

Szydłów 2

eksploatacja złoża
zaniechana

złoża glin
ceramiki
budowlanej i
pokrewnych

5,38

304

289

-

KD

IB

IB

IB

źródło: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce (wg stanu na 31 XII 2019 r.), geoportal MIDAS PIG

*KD – kamienie drogowe i budowlane,
IB – surowce ilaste ceramiki budowlanej.
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5.7. Gleby
Na terenie gminy Tułowice występują następujące rodzaje gleb:
 Gleby pseudobielicowe – gleby tworzące się na różnego rodzaju piaskach, dochodzi
w nich do procesu wymywanie niektórych związków chemicznych tworzących
minerały co nazywane jest bielicowaniem,
 Gleby brunatne – powstające na glinach zwałowych oraz piaskach i piaskowcach,
można wśród nich wyróżnić:
o Brunatno-kwaśne, tworzące się na podłożach bogatych w związki fosforu, potasu,
wapnia i magnezu,
o Brunatno-wyługowane, które cechują się wyługowaniem górnej części profilu
z kationów zasadowych oraz brakiem zawartości węglanu wapnia, co ogranicza
ich żyzność,
 Czarne ziemie – są to gleby powstające na utworach mineralnych bogatych w związki
wapnia oraz materię organiczną, często powstają w miejscach oddziaływania wód
gruntowych,
 Gleby mułowo-torfowe – gleby te tworzą się na obszarach o stałej, dużej wilgotności,
 Gleby torfowe – gleby te tworzą się na obszarach o dużej, stałej wilgotności.
Zachodzi w nich bagienny proces torfotwórczy związany z przemianami materii
organicznej w warunkach beztlenowych i przy dużej wilgotności7.
Użytki rolne zajmują 1 812 ha powierzchni, co stanowi 22,30% całego obszaru gminy.
Strukturę poszczególnych użytków rolnych prezentuje poniższy wykres.
Rysunek 8. Struktura użytków rolnych na terenie gminy Tułowice [ha] (stan na 2014 r.)
18
153
38

28

Grunty orne
Sady
Łąki trwałe
Pastwiska trwałe
397

Grunty rolne zabudowane
1 170

Grunty pod stawami
Grunty pod rowami

8

źródło: GUS, opracowanie własne

7

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2019-2022 z perspektywa na lata 20232026, Tułowice 2018.
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Monitoring chemizmu gleb ornych
Program "Monitoring chemizmu gleb ornych Polski" stanowi element Państwowego
Monitoringu Środowiska w zakresie jakości gleb i ziemi. Celem programu jest ocena stanu
zanieczyszczenia i zmian właściwości gleb w wymiarze czasowym i przestrzennym.
Realizowany jest od roku 1995. W 5-letnich odstępach czasowych pobierane są próbki
glebowe z 216 stałych punktów pomiarowo-kontrolnych, zlokalizowanych na gruntach ornych
charakterystycznych dla pokrywy glebowej kraju. Kolejna, piąta tura Monitoringu przypadła
na lata 2015-2017 i podobnie jak w poprzednich latach była realizowana przez Instytut
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie GIOŚ.
Baza danych gromadzonych od 1995 r. w ramach programu pozwala na określenie stanu
jakości gleb, ocenę kierunków jej zmian oraz identyfikację potencjalnych zagrożeń dla funkcji
gleb użytkowanych rolniczo. Na terenie gminy Tułowice nie ma punktów pomiarowych.
Monitoring gleb w zakresie odczynu i zasobności w makroelementy wykonuje także, na
zlecenie właścicieli gospodarstw rolnych i innych podmiotów, Okręgowa Stacja ChemicznoRolnicza w Opolu. W latach 2019-2020 przebadała 3 gospodarstwa: 1 w miejscowości
Goszczowice (11 pobranych próbek z powierzchni 41,49 ha użytków rolnych) i 2
w Tułowicach (75 pobranych próbek z powierzchni 26,00 ha użytków rolnych).
Tabela 12. Zestawienie odczynu i zasobności gleb w makroelementy na terenie gminy Tułowice
w latach 2019-2020
Powierzchnia
przebadana
[ha]

Ilość
próbek

Kategoria agronomiczna gleby
bardzo
lekka

lekka

średnia

ciężka

organiczna

86

0

60

23

3

0

100%

0%

70%

27%

3%

0%

67,49
Powierzchnia
przebadana
[ha]

Ilość
próbek

Odczyn pH
bardzo
kwaśny

kwaśny

lekko
kwaśny

obojętny

zasadowy

86

3

17

38

27

1

100%

3%

20%

45%

31%

1%

67,49
Powierzchnia
przebadana
[ha]

Potrzeby wapniowania

Ilość
próbek

konieczne

potrzebne

wskazane

ograniczone

zbędne

86

7

4

14

16

45

100%

8%

5%

16%

19%

52%

67,49
Powierzchnia
przebadana
[ha]

Ilość
próbek

Zawartość fosforu
bardzo
niska

niska

średnia

wysoka

bardzo
wysoka

86

8

20

27

9

22

100%

9%

23%

32%

10%

26%

67,49
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Powierzchnia
przebadana
[ha]

Ilość
próbek

Zawartość potasu
bardzo
niska

niska

średnia

wysoka

bardzo
wysoka

86

2

7

30

29

18

100%

2%

8%

30%

29%

18%

67,49
Powierzchnia
przebadana
[ha]

Ilość
próbek

Zawartość magnezu
bardzo
niska

niska

średnia

wysoka

bardzo
wysoka

86

1

9

10

21

45

100%

1%

10%

12%

24%

53%

67,49
źródło: OSChR w Opolu

Z terenu gminy została pobrana i przebadana niewielka ilość próbek. Zgodnie z powyższymi
wynikami dominują gleby lekkie o odczynie lekko kwaśnym i obojętnym, który jest optymalny
dla procesów biologicznych. Duży jest również udział gleb kwaśnych, w których proces
pobierania przez rośliny składników pokarmowych jest utrudniony. Dla ponad połowy
przebadanych gleb nie ma potrzeby wapnowania. Poziom zawartości fosforu rozkładu się
równomiernie. Niedobór fosforu ogranicza wzrost roślin, obniża wysokość plonu i jego
jakość. Zawartość potasu kształtuje się na średnim i wysokim poziomie. 77% przebadanych
gleb charakteryzuje się bardzo wysoką i wysoką zawartością magnezu, który jest
składnikiem o dużym znaczeniu fizjologicznym dla roślin i ma istotne znaczenie
w kształtowaniu jakości produktów roślinnych z punktu widzenia ich wartości żywieniowej.

5.8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
Infrastruktura gospodarowania odpadami komunalnymi
Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpady komunalne mogły być zagospodarowane
jedynie w regionalnych instalacjach do przetwarzania odpadów lub instalacjach do
zastępczej obsługi regionów. Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na
lata 2016-2022 wyznaczył 4 regiony gospodarki odpadami. Gmina Tułowice wchodziła
w skład regionu południowo-zachodniego obejmującego 15 gmin województwa opolskiego i
4 gminy województwa dolnośląskiego.
Obowiązująca od 6 września 2019 r. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz.
1579) zgodnie z art. 17 zniosła regionalizację w odpadach komunalnych. Zlikwidowano
podział na regiony gospodarki komunalnej i powiązany z tym zakaz przetwarzania
wybranych odpadów poza granicami regionów. RIPOK zostały zastąpione przez instalacje
komunalne, a zastępcze zostały usunięte. Uchwały w sprawie wykonania wojewódzkich
planów gospodarki odpadami zastąpiono tzw. listami instalacji komunalnych prowadzonymi
przez marszałków województw. Na terenie województwa opolskiego znajduje się 5 instalacji
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych odpadów komunalnych
oraz 8 instalacji do składowania odpadów8.

8

Lista instalacji komunalnych na terenie województwa opolskiego, Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego, Opole 2021.
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Ilość odpadów komunalnych9
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy prowadziła
firma Remondis Opole Sp. z o.o. Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole. Liczba osób ujęta
w deklaracjach o wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła
4 054 w 2019 r. oraz 4 060 w roku 2020. 3 961 mieszkańców w 2019 r. oraz 4 060 w 2020 r.,
deklarowało selektywne zbieranie odpadów.
Tabela 13. Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Tułowice za lata 2018-2020
Kod odebranych
odpadów
komunalnych

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych
z

Masa odebranych odpadów komunalnych (Mg)

papieru

2018

2019

2020

11,330

36,090

50,520

177,590

176,450

175,780

15 01 01

Opakowania
i tektury

15 01 06

Zmieszane
opakowaniowe

15 01 07

Opakowania ze szkła

73,480

98,940

99,440

16 01 03

Zużyte opony

2,400

3,510

9,020

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż
wymienione w 16 02 09 do
16 02 13

0,046

-

-

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz
betonowy
z
rozbiórek
i remontów

51,860

82,700

126,540

17 01 02

Gruz ceglany

86,140

174,460

4,700

17 01 03

Odpady innych materiałów
ceramicznych i elementów
wyposażenia

5,180

-

3 120

17 01 07

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

84,460

1,540

52,860

17 03 80

Odpadowa papa

5,580

-

-

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym
kamienie,
inne
niż
wymienione w 17 05 03

14,060

-

-

17 09 04

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

106,890

74,900

59,580

20 01 08

Odpady
kuchenne
ulegające biodegradacji

-

-

9,360

20 01 10

Odzież

-

-

0 900

odpady

9

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tułowice w roku 2019
i 2020, Tułowice 2020, 2021.
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Kod odebranych
odpadów
komunalnych

Rodzaj odebranych
odpadów komunalnych

Masa odebranych odpadów komunalnych (Mg)
2018

2019

2020

-

-

6,460

20 01 11

Tekstylia

20 01 21*

Lampy
fluorescencyjne
i inne odpady zawierające
rtęć

0,038

0,066

0,048

20 01 23*

Urządzenia
freony

0,825

1,719

2,124

20 01 32

Leki inne niż wymienione
w 20 01 31

0,050

-

0 0733

20 01 33*

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

0,002

0,027

-

20 01 34

Baterie i akumulatory inne
niż wymienione w 20 01 33

-

-

0,016

20 01 35*

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

1,630

1,544

2,245

20 01 36

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

1,618

2,700

4,454

20 01 39

Tworzywa sztuczne

1,680

-

-

20 02 01

Odpady
biodegradacji

229,280

262,360

361,100

20 02 03

Inne odpady nieulegające
biodegradacji

6,760

-

9,900

20 03 01

Zmieszane
komunalne

1045,020

1109,760

1113,980

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

115,820

131,440

164,300

20 03 99

Odpady komunalne nie
wymienione
w
innych
podgrupach

1,740

-

-

2 023,479

2 158,206

5 372,427

zawierające

ulegające

odpady

Razem

*Odpady niebezpieczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. poz. 1923
w sprawie katalogu odpadów
źródło: Urząd Miejski w Tułowicach
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5.9. Zasoby przyrodnicze
Na terenie gminy Tułowice występują następujące formy ochrony przyrody10:
 Obszar Natura 2000,
 Obszar chronionego krajobrazu,
 Rezerwat przyrody,
 Pomniki przyrody.
Obszar Natura 2000 „Bory Niemodlińskie”
Kod: PLH160005
Rodzaj: Dyrektywa siedliskowa
Województwo: opolskie
Powiaty: nyski, opolski, brzeski
Gminy: Tułowice, Dąbrowa, Lewin Brzeski, Łambinowice, Niemodlin
Data wyznaczenia: 01.03.2011
Powierzchnia: 4 541,34 ha
Akt prawny o wyznaczeniu: Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia
na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów
mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region
biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE).
Obszar Borów Niemodlińskich jest rozległym kompleksem leśnym rozciągającym się na
falistej i równinnej wysoczyźnie polodowcowej porozcinanej dolinkami rzecznymi, między
dolinami Nysy Kłodzkiej i Odry. Równiny wodnolodowcowe oraz ostańce denudacyjne
zbudowane z osadów plioceńskiej sieci rzecznej i iłów mioceńskich, ubogacają zespoły
wydm dochodzących do 15 m wysokości, a także bezodpływowe zagłębienia, w których
zlokalizowane są bory bagienne i torfowiska. Większa część ostoi jest zalesiona, głównie
lasami o charakterze gospodarczym, wśród których zachowały się liczne fragmenty lasów
o charakterze rodzimym. Wśród lasów występują duże kompleksy stawów z typowymi dla
tych ekosystemów zespołami roślinności i fauny wodno-błotnej. Większe kompleksy
zbiorowisk łąkowych znajdują w dolinach rzecznych, w tym Ścinawy Niemodlińskiej i Wytoki
oraz ich dopływów. Teren 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.
Obszar chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie”
Województwo: opolskie
Powiaty: nyski, opolski, prudnicki, brzeski, krapkowicki
Gminy: Grodków, Komprachcice, Biała, Tułowice, Dąbrowa, Lewin Brzeski, Łambinowice,
Prószków, Krapkowice, Korfantów, Strzeleczki, Niemodlin
Data wyznaczenia: 01.01.1989
Powierzchnia: 49 170,50 ha
Akt prawny o wyznaczeniu: Uchwała Nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Opolu z dnia 26 maja 1988 r. w sprawie ochrony walorów krajobrazu.
Obowiązujący akt prawny: Uchwała Nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 września 2016 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu
10

crfop.gdos.gov.pl/crfop
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Obszar położony jest w obrębie Równiny Niemodlińskiej, gdzie przeważają tereny
piaszczyste sandrowe i kemowe ze zlodowacenia odrzańskiego. W związku z takim
charakterem gruntów znaczną powierzchnię zajmuje kompleks leśny Borów Niemodlińskich,
w którym utworzono kilka rezerwatów przyrodniczych. Ze względu na dużą lesistość region
jest słabo zaludniony.
Rezerwat przyrody „Złote Bagna”
Województwo: opolskie
Powiat: opolski
Gmina: Tułowice
Data uznania: 11.08.2001
Powierzchnia: 38,36 ha
Akt prawny o uznaniu: Rozporządzenie Wojewody Opolskiego Nr P/10/2001 z dnia 19 lipca
2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.
Obowiązujący akt prawny: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Opolu z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Złote Bagna”
Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ekosystemu torfowiska.
Rysunek 9. Usytuowanie form ochrony przyrody na terenie gminy Tułowice

źródło: geoserwis.gdos.gov.pl, opracowanie własne

Na terytorium gminy Tułowice usytuowanych jest również 16 pomników przyrody,
scharakteryzowanych w poniższej tabeli.
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Tabela 14. Wykaz pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Tułowice
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Data ustanowienia

Obowiązująca podstawa prawna

21.12.1956

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

06.07.1957

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

10.06.1960

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

18.05.1970

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

18.05.1970

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

Opis pomnika przyrody

Drzewo (gatunek: brak danych) – 1
szt.
Modrzew europejski (Larix decidua) –
1 szt.

Dąb szypułkowy (Quercus robur)

Dąb szypułkowy (Quercus robur)

Sosna zwyczajna – sosna pospolita
(Pinus sylvestris)

Sosna zwyczajna – sosna pospolita
(Pinus sylvestris)

60

Obwód na
wysokości
1,3 m
[cm]

95

160

153

78

75

Wys.
[m]

Miejscowość

29

Szydłów

Przy drodze w odległości ok. 22 m
od budynku stacji PKP i ok. 15m od
torów kolejowych

Goszczowice

Nadleśnictwo: Tułowice, Obręb
leśny: Niemodlin, Leśnictwo:
Goszczowice, Oddz. 195. Około 50
m od drogi okrążającej Staw
Pustelnik

29

Opis lokalizacji

29

Nadleśnictwo: Tułowice, Obręb
leśny: Tułowice, Leśnictwo:
Tułowice, Oddz.: 24. W południowoLigota Tułowicka
wschodnim narożniku wydzielenia
24i, 4 m od strumienia po jego
prawej stronie

27

Nadleśnictwo Tułowice, Obręb
leśny: Tułowice, Leśnictwo:
Tułowice, Oddz. 55. W 100-letnim
dobrostanie sosnowym, ok. 12 m od
Ligota Tułowicka
drogi leśnej biegnącej między
wydzieleniami 55b i 55a w odległości
ok. 90 m od linii oddziałowej
rozdzielającej oddziały 40 i 55

29

Nadleśnictwo Tułowice, Obręb
leśny: Tułowice, Leśnictwo:
Przechód, Oddz. 97. W lesie około 5
Ligota Tułowicka
m od drogi (w rozporządzeniu
przypisany do miejscowości
Przechód)
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Lp.

6.

7.

8.

9.

10.

Data ustanowienia

Obowiązująca podstawa prawna

25.10.2003

Uchwała Nr IX/67/03 rady Gminy Tułowice
z dn. 11 września 2003 r. w sprawie
uznania za pomniki przyrody drzew
rosnących na terenie parku zabytkowego w
Tułowicach

25.10.2003

Uchwała Nr IX/67/03 rady Gminy Tułowice
z dn. 11 września 2003 r. w sprawie
uznania za pomniki przyrody drzew
rosnących na terenie parku zabytkowego w
Tułowicach

25.10.2003

Uchwała Nr IX/67/03 rady Gminy Tułowice
z dn. 11 września 2003 r. w sprawie
uznania za pomniki przyrody drzew
rosnących na terenie parku zabytkowego w
Tułowicach

25.10.2003

Uchwała Nr IX/67/03 rady Gminy Tułowice
z dn. 11 września 2003 r. w sprawie
uznania za pomniki przyrody drzew
rosnących na terenie parku zabytkowego w
Tułowicach

25.10.2003

Uchwała Nr IX/67/03 rady Gminy Tułowice
z dn. 11 września 2003 r. w sprawie
uznania za pomniki przyrody drzew
rosnących na terenie parku zabytkowego w
Tułowicach

Opis pomnika przyrody

Dąb szypułkowy (Quercus robur)

Dąb szypułkowy (Quercus robur)

Dąb szypułkowy (Quercus robur)

Dąb szypułkowy (Quercus robur)

Dąb szypułkowy (Quercus robur)
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Obwód na
wysokości
1,3 m
[cm]

138

155

167

169

128

Wys.
[m]

29

28

28

25

18

Miejscowość

Opis lokalizacji

Tułowice

Nadleśnictwo Tułowice, Obręb
leśny: Tułowice Leśnictwo: Tułowice
Oddz. 1. Przy drodze, od
nadleśnictwa droga asfaltowa w
kierunku osiedla (baraków) na ul.
Parkowej, prawa strona przed
mostem. Oddz. 1m

Tułowice

Nadleśnictwo Tułowice, Obręb
leśny: Tułowice, Leśnictwo: Tułowice
Oddz. 1. Od nadleśnictwa droga
asfaltowa w kierunku osiedla
(baraków) na ul. Parkowej, prawa
strona przed mostem Oddz. 1m

Tułowice

Nadleśnictwo Tułowice, Obręb
leśny: Tułowice, Leśnictwo: Tułowice
Oddz. 1. Od nadleśnictwa droga
asfaltowa w kierunku osiedla
(baraków) na ul. Parkowej, lewa
strona przed mostem Oddz. 1m

Tułowice

Nadleśnictwo Tułowice, Obręb
leśny: Tułowice, Leśnictwo: Tułowice
Oddz. 1. Od nadleśnictwa droga
asfaltowa w kierunku osiedla
(baraków) na ul. Parkowej, droga w
prawo-gnobla Oddz. 1m

Tułowice

Nadleśnictwo Tułowice, Obręb
leśny: Tułowice, Leśnictwo: Tułowice
Oddz. 1. Od nadleśnictwa droga
asfaltowa w kierunku osiedla
(baraków) na ul. Parkowej, droga
boczna w prawo – grobla Oddz. 1m
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Lp.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Data ustanowienia

Obowiązująca podstawa prawna

25.10.2003

Uchwała Nr IX/67/03 rady Gminy Tułowice
z dn. 11 września 2003 r. w sprawie
uznania za pomniki przyrody drzew
rosnących na terenie parku zabytkowego w
Tułowicach

25.10.2003

Uchwała Nr IX/67/03 rady Gminy Tułowice
z dn. 11 września 2003 r. w sprawie
uznania za pomniki przyrody drzew
rosnących na terenie parku zabytkowego w
Tułowicach

25.10.2003

Uchwała Nr IX/67/03 rady Gminy Tułowice
z dn. 11 września 2003 r. w sprawie
uznania za pomniki przyrody drzew
rosnących na terenie parku zabytkowego w
Tułowicach

25.10.2003

Uchwała Nr IX/67/03 rady Gminy Tułowice
z dn. 11 września 2003 r. w sprawie
uznania za pomniki przyrody drzew
Dąb szypułkowy (Quercus robur)
rosnących na terenie parku zabytkowego w
Tułowicach

14.12.2005

Rozporządzenie Nr 0151/P/43/05
Wojewody Opolskiego z dn. 15 listopada
2005 r. w sprawie ustanowienia pomników
przyrody

14.12.2005

Rozporządzenie Nr 0151/P/43/05
Wojewody Opolskiego z dn. 15 listopada
2005 r. w sprawie ustanowienia pomników
przyrody

Opis pomnika przyrody

Obwód na
wysokości
1,3 m
[cm]

Wys.
[m]

Miejscowość

Opis lokalizacji

35

Nadleśnictwo Tułowice, Obręb
leśny: Tułowice, Leśnictwo: Tułowice
Ligota Tułowicka Oddz. 2. Droga za nadleśnictwem,
za mostem w prawo, grobla za
„kwadratem” Oddz. 2 h

32

Nadleśnictwo Tułowice, Obręb
leśny: Tułowice, Leśnictwo: Tułowice
Ligota Tułowicka
Oddz. 2 Droga za nadleśnictwem, za
mostem w prawo Oddz. 2 h

33

Nadleśnictwo Tułowice, Obręb
leśny: Tułowice, Leśnictwo:
Tułowice, Oddz. 2. Droga za
Ligota Tułowicka
nadleśnictwem, za mostem w prawo,
za „kwadratem” po prawej stronie.
Oddz. 2 h

134

25

Nadleśnictwo Tułowice, Obręb
leśny: Tułowice, Leśnictwo: Tułowice
Oddz. 1 Droga od nadleśnictwa,
przez most w prawo, obok stawu,
Oddz. 2 f

Sosna zwyczajna – sosna pospolita
(Pinus sylvestris)

78

30

Sosna zwyczajna – sosna pospolita
(Pinus sylvestris)

75

29

Dąb szypułkowy (Quercus robur)

Dąb szypułkowy (Quercus robur)

Platan klonolistny – Platanus
xacerifolia (Platanus xhispanica)

źródło: GDOŚ

62

120

124

116

Tułowice

Nadleśnictwo: Tułowice, Obręb
Ligota Tułowicka leśny: Tułowice, Leśnictwo:
Tułowice, Oddz.: 62 d

Szydłów

Nadleśnictwo: Tułowice, Obręb
leśny: Tułowice, Leśnictwo: Św.
Hubert, Oddz.: 34 a
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5.10. Zagrożenia poważnymi awariami
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219),
mówiąc o:
 poważnej awarii rozumie się przez to zdarzenie, w szczególności emisję, pożar
lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania
lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji,
prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi
lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.
 poważnej awarii przemysłowej rozumie się przez to poważną awarię w zakładzie.
Na terenie gminy Tułowice nie występują zakłady dużego oraz zwiększonego ryzyka
wystąpienia poważnej awarii. W raportowanym okresie nie wystąpiły zdarzenia
o znamionach poważnej awarii.

6. Podsumowanie
Celem sporządzenia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice
za lata 2019-2020 jest ocena stopnia realizacji i analiza ujętych w Programie działań wraz
z poniesionymi nakładami finansowym oraz aktualna ocena stanu środowiska. Analizie
poddano 70 zadań, które zostały wyznaczone w ramach 10 obszarów interwencji. Podjęto
się wykonania 50 zadań. Realizacja Programu kształtuje się na poziomie 71,42%, co jest
dobrym wynikiem.
Władze Gminy oraz zarządcy dróg przeznaczały największe nakłady finansowe na zadania
związane z przebudową, modernizacją i utrzymaniem dróg mające na celu poprawę stanu
ich nawierzchni, i co za tym idzie, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych do
powietrza i poziomu hałasu. Inne inwestycje w zakresie ochrony klimatu i powietrza dotyczyły
modernizacji źródeł ogrzewania w budynkach komunalnych oraz prywatnych do których
Urząd Miejski w Tułowicach oraz Starostwo Powiatowe w Opolu przyznały 34 dotacje.
Monitoring jakości powietrza wskazuje, że gmina Tułowice nadal zaliczona jest, podobnie jak
większość gmin w województwie, do obszarów przekroczeń ozonu (poziom celu
długoterminowego) i benzo(a)pirenu.
Realizowane są kolejne odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Gmina jest prawie
w całości zwodociągowana i skanalizowana, a co za tym idzie, niemal wszyscy mieszkańcy
mają dostęp i korzystają z infrastruktury zapewniającej poprawę komfortu życia i jakości
środowiska. Z drugiej strony monitoring wód obejmujących swym zasięgiem omawianą
gminę (chociaż punkty kontrolne zlokalizowane są w innych jednostkach administracyjnych)
wykazuje zły stan wód powierzchniowych oraz wody podziemne dobrej jakości tylko
w jednym z 4 punktów.
W celu ochrony środowiska przed wpływem działalności górniczej zakład górniczy
przeprowadził szereg inwestycji, a przeprowadzone kontrole nie stwierdziły
nieprawidłowości. Rolnicy mogą korzystać ze szkoleń dotyczących rolnictwa ekologicznego
oraz dofinansowań z PROW w ramach działań rolno-środowiskowo-klimatycznych.
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Systematycznie prowadzony jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Udało
się osiągnąć wymagane poziomy recyklingu za wyjątkiem papieru, metali, tworzyw
sztucznych i szkła w 2019 r. Mieszkańcy nie złożyli wniosków o dofinansowanie utylizacji
wyrobów azbestowych. Regularnie prowadzone są także zabiegi pielęgnacyjne na terenach
zieleni urządzonej i terenach leśnych.
Części zadań inwestycyjnych nie zrealizowano z powodu braku zabezpieczonych środków
finansowych bądź nie uzyskania dofinansowania. Spora część niezrealizowanych zadań
dotyczyła edukacji ekologicznej w zakresie poszczególnych obszarów środowiska. Nie było
również potrzeby realizacji w analizowanych latach niektórych zadań.
Biorąc pod uwagę zawarte w opracowaniu informacje, wskazujące na zrealizowanie
większości zamierzonych działań oraz wynikające z nich pozytywne aspekty, wykonanie
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice za lata 2019-2020 ocenia się
pozytywnie. W dalszym ciągu konieczne jest jednak inwestowanie w działania z zakresu
ochrony środowiska, służące jego sukcesywnej poprawie. Zaleca się dalsze realizowanie
wyznaczonych zadań oraz pozyskiwanie środków zewnętrznych, które znaczącą odciążyłyby
budżet Gminy.
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