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1. Wstęp 
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 
199 poz. 1227, z późn. zm.) „przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają 
projekty (...) polityk, strategii, planów lub programów w dziadzinie przemysłu, energetyki, transportu, 
telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i 
wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, ustalające ramy dla 
późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (...)” a także w przypadku 
wprowadzania zmian do przyjętych dokumentów (art. 50).  
 
W celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”, organ administracji publicznej –  Wójt 
Gminy Tułowice, na podstawie zapisu art. 51 ust. 1 w/w ustawy, został zobowiązany do sporządzenia Prognozy 
oddziaływania na środowisko projektu programu. 
 
 
1.1. Podstawy prawne opracowania prognozy 
Podstawy formalno – prawne opracowania prognozy oddziaływania na środowisko projektu  „Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” stanowią: 

• Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., 
nr 199 poz. 1227, z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., nr 25 poz. 150 ze 
zmianami), 

• Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach raz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001r., nr 2001, poz. 1085), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 nr 185 poz 1243 z poźn. zm.). 
 
Zakres opracowania prognozy został zaopiniowany zgodnie z art. 57 i 58 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2008 nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu. 
 
 
1.2. Cel prognozy 
Głównym celem prognozy jest ustalenie, czy zapisy projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice 
na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” nie naruszają zasad prawidłowego funkcjonowania 
środowiska przyrodniczego a względy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju są rozważane na równi z 
innymi celami i priorytetami. Prognoza ma za zadanie także ułatwić identyfikację możliwych do określenia 
skutków środowiskowych spowodowanych realizacją postanowień ocenianego dokumentu oraz określić, czy 
istnieje prawdopodobieństwo powstawania w przyszłości konfliktów i zagrożeń w środowisku. 
 
Należy podkreślić, iż podlegający ocenie dokument „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 
2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”,  jest w swym założeniu dokumentem ogólnym, a niniejsza ocena 
oddziaływania na środowisko może mieć jedynie charakter jakościowy. 
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1.3. Zakres prognozy 
Zakres prognozy powinien być zgodny z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz. 1227,  z późn. zm.). 
 
Prognoza oddziaływania na środowisko zawiera: 

• informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi 
dokumentami, 

• informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 
• propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego 

dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 
• informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
• streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

 
Prognoza ponadto określa i analizuje: 

• istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 
projektowanego dokumentu, 

• stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 
• istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, 

w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody, 

• cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, 
istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy 
środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

• przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe  i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i 
negatywne, na środowisko, a w szczególności na: 

o różnorodność biologiczną, 
o ludzi, 
o zwierzęta, 
o rośliny, 
o wodę, 
o powietrze, 
o powierzchnię ziemi, 
o krajobraz, 
o klimat, 
o zasoby naturalne, 
o zabytki, 
o dobra materialne, 
o z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na 

te elementy; 
 
Prognoza przedstawia również: 

• rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 
oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu. 

 

1.4. Metodologia wykonania prognozy 
Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z 
perspektywą na lata 2017-2020” została sporządzona zgodnie z wymaganym zakresem w myśl art. 51 ust. 2 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.,nr 199 poz. 
1227, z późn. zm.). 
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W opracowaniu wykorzystano także: 
• „Politykę Ekologiczną Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”, 
• „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017”, 
• „Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020”. 

 
W załączniku nr 1 przeprowadzono analizę i ocenę oddziaływania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Tułowice na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”  posługując się tabelą przedstawiającą 
następujące typy oddziaływania na środowisko: 

• bezpośrednie, 
• pośrednie, 
• wtórne, 
• pozytywne, 
• negatywne, 
• skumulowane, 
• krótkoterminowe, 
• długoterminowe, 
• stałe, 
• chwilowe, 

 
na następujące elementy środowiska: 

• różnorodność biologiczna, 
• ludzie, 
• rośliny, 
• zwierzęta, 
• powietrze woda, 
• powierzchnia ziemi, 
• krajobraz, 
• klimat, 
• zasoby naturalne, 
• zabytki. 

 
W celu analizy wpływu realizacji Programu na środowisko posłużono się metodą macierzy interakcji. 
 
 

2. Główne założenia Programu Ochrony Środowiska 
 „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” został 
sporządzony w celu określenia aktualnych warunków, wymagań oraz zadań niezbędnych do realizacji z zakresu 
ochrony środowiska. 
 
Zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz. 
U. nr 25, poz. 150 ze zmianami) organ wykonawczy gminy w celu realizacji Polityki Ekologicznej Państwa 
sporządza Gminny Program Ochrony Środowiska, uchwalany przez radę gminy (art. 18 ust. 1). 
 
Program ten sporządzany, podobnie jak polityka ekologiczna państwa co 4 lata określa cele oraz priorytety 
ekologiczne, rodzaj i harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym 
mechanizmy prawno – ekonomiczne i środki finansowe (art. 14). 
 
 
2.1. Dokumenty nadrzędne i cele 
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” 
powinien być zgodny z następującymi dokumentami strategicznymi szczebla krajowego, wojewódzkiego oraz 
powiatowego: 
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• „Polityką Ekologiczną Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”, 
• „Programem Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 

2019”, 
• „Programem Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku na 

lata 2016-2019”; 
• „Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014”, 
• „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017”, 
• „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”,  
• „Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020”, 
• „Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej 

ochrony”. 
 
Poniżej przedstawiono cele i priorytety środowiskowe wynikające z nadrzędnych dokumentów istotnych z punktu 
widzenia ochrony środowiska na terenie Gminy Tułowice na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym, na 
podstawie których zostały wyznaczone cele i strategia ich realizacji w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy 
Tułowice na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”. 
 
 
Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 
Główne cele wynikające z polityki ekologicznej państwa dotyczące Gminy Tułowice: 
 
1. W zakresie poprawy jakości środowiska: 

• osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez uporządkowanie gospodarki 
ściekami komunalnymi oraz zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł 
rozproszonych, trafiających do wód wraz ze spływami powierzchniowymi, 

• spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza, 
• minimalizacja zagrożenia mieszkańców gminy ponadnormatywnym hałasem,  
• wprowadzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 
2. W zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego: 

• zachowanie różnorodności biologicznej i ochrona krajobrazu, 
• utrzymanie i rozwój terenów zieleni miejskiej. 

  
3. W zakresie zrównoważonego wykorzystania materiałów, wody i energii: 

• wprowadzanie nowoczesnych technologii w przemyśle i energetyce w celu zmniejszenia 
wodochłonności, materiałochłonności, energochłonności i odpadowości produkcji oraz redukcji emisji 
zanieczyszczeń do środowiska, 

• wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 
 
4. W zakresie zadań systemowych: 

• zapewnienie włączenia celów ochrony środowiska do ustaleń zawartych we wszystkich dokumentach 
strategicznych i przeprowadzenia oceny skutków ekologicznych ich realizacji przed ich zatwierdzeniem, 

• upowszechnienie Systemów Zarządzania Środowiskowego, 
• zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, 
• współpraca z sąsiednimi gminami. 

 
 
„Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019” 
Działania systemowe 
Cele średniookresowe: 

• uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych. 
• planowanie przestrzenne zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. 
• edukacja ekologiczna społeczeństwa. 
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Ochrona przyrody i krajobrazu 
Cele średniookresowe: 

• ochrona i rozwój systemu obszarów chronionych, 
• ochrona zagrożonych siedlisk i gatunków roślin i zwierząt, 
• ochrona krajobrazu kulturowego. 

 
Ochrona i zrównoważone wykorzystanie lasów, łowiectwo 
Cele średniookresowe: 

• zwiększenie  lesistości  z uwzględnieniem ochrony bioróżnorodności i warunków przyrodniczo-
krajobrazowych, 

• znaczące powiększenie  retencji wodnej w  lasach poprzez  odtwarzanie  terenów wodno-błotnych,   
budowę systemów zastawek na rowach melioracyjnych itp. 

• poprawa  zdrowotności  i  odporności  drzewostanów  poprzez  ich  sukcesywną  przebudowę: 
przebudowa  monokultur  iglastych  uszkodzonych  przemysłowo,  wprowadzanie  gatunków rodzimych, 
dostosowywanie składu gatunkowego do roślinności potencjalnej, 

• ochrona i przywracanie gatunków i siedlisk zagrożonych, 
• zwiększanie  ilości  i  powierzchni  zadrzewień,  w  szczególności  na  terenach  intensywnie  

użytkowanych rolniczo, 
• powszechne  ale  kanalizowane  udostępnianie  lasu  społeczeństwu,  w  szczególności  dla  celów  

turystycznych i edukacyjnych, 
• poprawa stanu i produkcyjności lasów niepaństwowych, 
• dostosowanie odstrzału zwierząt łownych do liczebności populacji. 

 
Ochrona zasobów wodnych, w tym ochrona przed powodzią 
Cele średniookresowe: 

• kształtowanie i racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych, 
• ochrona przed powodzią. 

 
Ochrona zasobów kopalin i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych 
Cele średniookresowe: 

• ochrona  i  racjonalne  gospodarowanie  zasobami  kopalin  w  eksploatowanych  złożach  przez 
podmioty  gospodarcze  posiadające  koncesje  i  skuteczne  egzekwowanie  zasad  postępowania w 
tym zakresie wynikających z obowiązującego prawa przez organy administracji państwowej, 

• poprawa dostosowania działań w zakresie planowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji do potrzeb 
ochrony kopalin w obrębie złóż nieeksploatowanych, 

• pobudzanie  aktywności  potencjalnych  przedsiębiorców  w  zakresie  możliwości poszukiwania i 
eksploatacji kopalin w rejonach ich perspektywicznego występowania, 

• kreowanie przedsięwzięć gospodarczych mogących wykorzystać wody lecznicze i termalne, 
• rekultywacja  terenów  poeksploatacyjnych  i  „dzikich” wyrobisk w  kierunku  przyrodniczego  ich 

wykorzystania lub pozostawienie niektórych najcenniejszych wyrobisk poeksploatacyjnych, które stały 
się refugiami bioróżnorodności województwa. 

 
Ochrona powierzchni ziemi 
Cele średniookresowe: 

• wdrażanie  programów  działań  proekologicznych  oraz  zwiększanie  świadomości  rolników  w  
zakresie ochrony i racjonalnego użytkowania gleb, 

• ochrona gleb przed negatywnym wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych, 
• rekultywacja terenów z dużym udziałem gleb zdegradowanych. 

 
Wykorzystanie energii odnawialnej 
Cele średniookresowe: 
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• wzrost wykorzystania energii odnawialnej w bilansie energetycznym województwa, 
• promocja i popularyzacja zagadnień związanych z wykorzystaniem energii odnawialnej, 
• optymalne lokalizowanie nowych obiektów i urządzeń do produkcji energii odnawialnej, 
• wsparcie  projektów  w  zakresie  budowy  urządzeń  i  instalacji  do  produkcji  i  transportu energii 

odnawialnej, 
• promowanie i popularyzacja modelowych rozwiązań w zakresie wykorzystania energii ze źródeł  

odnawialnych,  w  tym  rozwiązań  technologicznych,  administracyjnych  i finansowych, 
• prowadzenie analiz przyrodniczo-krajobrazowych przy lokalizacji obiektów i urządzeń do produkcji 

energii, w szczególności energetyki wiatrowej, 
• wzmocnienie  działań  zmierzających do stworzenia w regionie opolskim gmin samowystarczalnych 

energetycznie, 
• stworzenie  z  Regionalnego  Centrum  Ekoenergetyki  w  Łosiowie  modelowej  jednostki, która  będzie  

realizowała  priorytetowe  działania  w  zakresie  promocji  rozwoju odnawialnych źródeł energii. 
 
Poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych 
Cele średniookresowe: 

• zapewnienie odpowiedniej jakości i ilości wody do spożycia mieszkańcom, 
• zapewnienie  dostępu  do wody wszystkim mieszkańcom w  tym  również  tym,  którzy mieszkają na 

terenach dotąd niezwodociągowanych, 
• rozważenie  możliwości  likwidacji  „małych  wodociągów”  z  jednoczesnym  zapewnieniem 

zainteresowanym mieszkańcom wody dobrej jakości z wodociągów większych, 
• ustanawianie  stref  ochronnych  ujęć  wody,  w  szczególności  na  obszarach  intensywnie 

użytkowanych rolniczo na dobrze przepuszczalnych gruntach, 
• stworzenie warunków do pełnej utylizacji odpadów, (a w szczególności niebezpiecznych) w celu  

niedopuszczenia  do  powstawania  niezidentyfikowanych  ognisk  zanieczyszczenia  wód podziemnych. 
• uporządkowanie gospodarki ściekowej, 
• wspieranie  działań  inwestycyjnych  i  egzekwowanie  programów  gospodarki  ściekowej  w zakładach  

przemysłowych,  mających  na  celu  ograniczenie  lub  eliminację  ładunku zanieczyszczeń  
odprowadzanych  w  ściekach  do  środowiska  wodnego,  a  w  szczególności substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego. 

 
Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu 
Cele średniookresowe: 

• budowa systemu zarządzania ochroną powietrza atmosferycznego, 
• kontynuowanie i rozbudowa wdrożonych mechanizmów rynkowych, sprzyjających podejmowaniu działań 

w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i przeciwdziałania zmianom klimatu, 
• kontynuacja działań zmierzających do dalszej redukcji emisji zanieczyszczeń atmosferycznych. 

 
Ochrona przed hałasem 
Cele średniookresowe: 

• przygotowywanie  i  aktualizacja  programów  ochrony  przed  hałasem,  jako  narzędzia  realizacji  
polityki ekologicznej w zakresie ochrony przed hałasem na poziomie regionalnym i lokalnym,  

• monitoring  hałasu  i  ocena  stopnia  narażenia mieszkańców województwa  na  ponadnormatywny 
hałas, 

• realizacja programów ochrony przed hałasem, 
• tworzenie mechanizmów  formalnych  i  organizacyjnych, w  sferze administracyjnej na poziomie 

regionalnym  i  lokalnym  umożliwiających  koordynację  działań  w  procedurach  podejmowania decyzji 
oraz minimalizacji kosztów ponoszonych ze środków publicznych na uzyskiwanie danych podstawowych 
o skali zagrożenia hałasem, 

• przeprowadzanie    systematycznych  ocen  stanu  akustycznego  środowiska  dla  aglomeracji, terenów  
wskazanych  w  powiatowym  programie  ochrony  środowiska oraz  dla  terenów  poza aglomeracjami, 
pozostającymi pod negatywnym wpływem akustycznym ze strony danej kategorii dróg, linii kolejowych i 
lotnisk, 
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• zapewnienie przestrzegania zasady strefowania w planowaniu przestrzennym, 
• wspieranie technologii produkcji wyrobów zmniejszających emisję hałasu do środowiska. 

 
Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 
Cel średniookresowy: 

• monitoring i badanie poziomu pól elektromagnetycznych. 
 
 
„Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020” 
Cel strategiczny: Wysoka jakość środowiska 
 
Cele operacyjne: 
1. Poprawa stanu środowiska poprzez rozwój infrastruktury technicznej 
2. Wspieranie niskoemisyjnej gospodarki 
3. Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i bioróżnorodności 
4. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych 
5. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych 
 
1. Poprawa stanu środowiska poprzez rozwój infrastruktury technicznej: 

• budowa, rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci elektroenergetycznej, ciepłowniczej i gazowniczej, 
• budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych, stacji uzdatniania wody, kanalizacyjnych i 

oczyszczalni ścieków, 
• rozwój gospodarki odpadami, w tym regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych oraz 

budowa gminnych punktów selektywnej zbiórki odpadów. 
 
 
2. Wspieranie niskoemisyjnej gospodarki: 

• rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, w tym budowa, rozbudowa i modernizacja głównych źródeł 
wytwarzania energii, 

• wprowadzenie nowoczesnych, innowacyjnych technologii wytwarzania energii, w tym propagowanie 
kogeneracji wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, 

• rozwój energetyki opartej na OZE, w szczególności energii z biomasy, wiatru, wody, ciepła z ziemi, 
słońca, 

• poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej i zakładów 
przemysłowych, 

• rozwój innowacyjnych technologii niskoemisyjnych, 
• poprawa jakości powietrza – wdrażanie programów ochrony powietrza. 

 
3. Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i bioróżnorodności 

• wzmocnienie i rozwój obszarów węzłowych systemu przyrodniczego, obejmującego istniejące i 
projektowane formy ochrony przyrody, w tym ostoje europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000, 

• tworzenie systemu tzw. zielonej infrastruktury, w tym korytarzy ekologicznych, zapewniających trwałość i 
ciągłość procesów przyrodniczych oraz spójność przestrzenną systemu, 

• ochrona zagrożonych siedlisk i gatunków in-situ, w tym na obszarach wodno-błotnych, w lasach i w 
przestrzeni rolniczej, jak również ochrona zagrożonych gatunków ex-situ, poprzez m.in. utworzenie 
ogrodów botanicznych, 

• dalszy wzrost lesistości w połączeniu z kształtowaniem właściwej struktury gatunkowej i wiekowej 
zapewniający trwałe zachowanie bogactwa biologicznego, wysokiej produktywności oraz potencjału 
regeneracyjnego lasu, 

• dostosowanie zagospodarowania terenu do naturalnych predyspozycji przestrzeni i walorów krajobrazu 
w połączeniu z regionalnymi tradycjami zabudowy oraz instrumentami planowania społeczno-
gospodarczego i przestrzennego, 
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• ochrona krajobrazu naturalnego i kulturowego regionu, zgodna z warunkami określonymi w Europejskiej 
Konwencji Krajobrazowej, 

• ograniczanie rozprzestrzeniania się populacji gatunków obcego pochodzenia, w tym szczególnie 
zagrażających gatunkom rodzimym, 

• zachowanie i odtwarzanie charakterystycznych układów zadrzewień, w tym alei przydrożnych, 
• utrzymanie powierzchni dotychczas występującej mozaikowatości środowiskowej. 

 
 
4. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych 

• ochrona gleb, w szczególności o najwyższych klasach bonitacyjnych oraz gleb organicznych, przed 
przeznaczaniem na cele niezwiązane z naturalnymi predyspozycjami, procesami geodynamicznymi 
(erozja wietrzna, wodna i liniowa) lub zanieczyszczeniami, 

• racjonalne wykorzystanie gleb m.in. poprzez zwiększenie powierzchni terenów objętych rolnictwem 
ekologicznym i zintegrowanym, 

• wdrażanie programów rolno-środowiskowych i dobrych praktyk rolniczych, 
• ochrona i racjonalne wykorzystanie udokumentowanych złóż kopalin (w szczególności kluczowych dla 

przemysłu wapienniczego i cementowego), 
• rekultywacja, rewitalizacja i renaturyzacja terenów zdegradowanych, zdewastowanych i 

przekształconych antropogenicznie, w tym w szczególności terenów poeksploatacyjnych oraz dolin 
rzecznych, 

• wspieranie lokalnych i ponadlokalnych inicjatyw rozwojowych prowadzonych w oparciu o 
udokumentowane zasoby specjalne wód termalnych i mineralnych, 

• ochrona ilości i jakości wód podziemnych i powierzchniowych, w szczególności na obszarach GZWP 
333 oraz w dorzeczu Odry. 

 
 
5. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych 

• prewencyjna ochrona przeciwpowodziowa (plany zagospodarowania przestrzennego, mapy zagrożeń i 
ryzyk powodziowych), 

• wdrożenie działań ochrony przeciwpowodziowej (m.in. zwiększenie otwartych przestrzeni rzek, 
spowolnienie odpływu wód wezbraniowych i opadowych, zwiększenie retencji naturalnej oraz 
mikroretencji leśnej), 

• dokończenie budowy i modernizacji niezbędnych wałów przeciwpowodziowych, 
• budowa polderów w dolinie Odry oraz budowa zbiorników małej retencji, 
• budowa, modernizacja i konserwacja podstawowych i szczegółowych urządzeń melioracyjnych, 
• doposażenie jednostek państwowej i ochotniczych straży pożarnych, policji oraz spółek wodnych w 

niezbędny sprzęt do usuwania skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń cywilizacyjnych, 
• rozwój narzędzi monitoringu w tym m.in. stworzenie lokalnego systemu identyfikacji zagrożeń i 

szybkiego ostrzegania uwzględniającego usługę sms i budowę radaru meteorologicznego, 
• podejmowanie starań na rzecz budowy zbiorników przeciwpowodziowych w ościennych województwach 

zwiększających bezpieczeństwo województwa opolskiego oraz rozwój współpracy transgranicznej w 
realizacji zadań przeciwpowodziowych, 

• tworzenie systemów umożliwiających retencjonowanie ścieków opadowych z terenów zurbanizowanych 
oraz ich odzyskiwanie. 

 
 
„Program Ochrony Środowiska dla powiatu opolskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-
2019” 
Działania systemowe 
Cele średniookresowe: 

• doprowadzenie do sytuacji, aby projekty dokumentów strategicznych wszystkich sektorów gospodarki 
były, zgodnie z obowiązującym prawem, poddawane procedurze oceny oddziaływania na środowisko i 
wyniki tej oceny były uwzględniane w ostatecznych wersjach tych dokumentów, 
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• opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, biorących pod uwagę 
długofalowe potrzeby zrównoważonego rozwoju oraz uwzględniających treść opracowań 
ekofizjograficznych i programów ochrony środowiska o zasięgu regionalnym i lokalnym 

• podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą: „myśl globalnie, działaj 
lokalnie”, 

• prowadzanie innowacyjności pro środowiskowej i upowszechnianie idei systemów zarządzania 
środowiskowego 

 
Ochrona przyrody i krajobrazu 
Cele średniookresowe: 

• zachowanie bogatej różnorodności biologicznej, 
• racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i 

wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego, 
• racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby 

uchronić gospodarkę od deficytów wody. 
 
Kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią 
Cel średniookresowy: 

• ochrona przed powodzią. 
 
Ochrona powierzchni ziemi 
Cel średniookresowy: 

• rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji przyrodniczej, 
rekreacyjnej lub rolniczej. 

 
Gospodarowanie zasobami geologicznymi 
Cel średniookresowy: 

• ochrona zasobów kopalin i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych. 
 
Jakość powietrza 
Cel średniookresowy: 

• osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego 
PM10 w powietrzu na terenie Powiatu oraz utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z 
obowiązującymi standardami jakości środowiska. 

 
Oddziaływanie hałasu 
Cel średniookresowy: 

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

 
Ochrona wód 
Cel średniookresowy: 

• osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych. 
 
Gospodarka odpadami 
Cel średniookresowy: 

• stworzenie systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju i Polityką 
Ekologiczną Państwa. 

 
Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 
Cel średniookresowy: 

• ochrona mieszkańców Powiatu przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. 
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W poniższej tabeli przedstawiono cele oraz kierunki działań zawarte w „Programie Ochrony Środowiska dla 
Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”, które są powiązane z założeniami 
dokumentów wyższego szczebla. 
 
Tabela 1. Cele i kierunki działań zawarte w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z 
perspektywą na lata 2017-2020”. 

Lp. Cel Kierunek działań 
ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE 

1. 
Opracowanie i wdrożenie kompleksowego 
systemu zarządzania środowiskowego na terenie 
Gminy Tułowice. 

1. Rozpowszechnianie wiedzy wśród przedsiębiorców o 
systemie zarządzania środowiskowego EMAS lub ISO 
14001. 

2. Wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego 
EMAS lub ISO 14001 w Urzędzie Gminy Tułowice. 

3. Wypełnianie obowiązków w zakresie planowania działań 
dotyczących środowiska oraz respektowanie wymagań 
ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym. 

4. Sporządzenie raportu z realizacji Programu Ochrony 
Środowiska. 

5. Nadzór Wójta nad realizacją zlecanych prac i wydanych 
zezwoleń oraz rady gminy nad działaniami organu 
wykonawczego i stanem środowiska. 

6. Prowadzenie kontroli stosowania przepisów o ochronie 
środowiska w zakresie objętym swoją właściwością. 

7. Stałe monitorowanie podejmowanych działań i 
osiąganych efektów. 

2. 
Podnoszenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców Gminy Tułowice. 

1. Kontynuacja realizacji programu edukacji ekologicznej. 
2. Wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji 

ekologicznej o zasięgu ponadgminnym. 
3. Udział przedstawicieli Urzędu Gminy w szkoleniach z 

zakresu publicznego dostępu do informacji o 
środowisku. 

4. Doskonalenie metod udostępniania informacji o 
środowisku i jego ochronie przez wszystkie instytucje 
publiczne. 

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

OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH 

3. 
Zachowanie różnorodności biologicznej na terenie 
Gminy Tułowice. 

1. Ochrona pomników przyrody. 
2. Ochrona pomników przyrody. 
3. Ochrona zasobów przyrodniczych w kompleksach 

leśnych. 
4. Rozwój szlaków turystycznych. 
5. Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie 

Gminy. 

4. 
Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych na 
terenie Gminy Tułowice. 

1. Prowadzenie  kampanii edukacyjno – informacyjnej w 
celu podnoszenia świadomości w zakresie celów i 
korzyści z trwale zrównoważonej gospodarki leśnej. 

5. 
Rekultywacja gleb zdegradowanych oraz 
przywracanie ich funkcji użytkowej. 

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

2. Prowadzenie  kampanii edukacyjno – informacyjnej w 
celu podnoszenia świadomości w zakresie właściwych 
praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami rozwoju 
zrównoważonego. 

JAKOŚĆ ŚRODOWISKA 
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Lp. Cel Kierunek działań 

6. 
Osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości wód 
powierzchniowych oraz podziemnych na terenie 
Gminy Tułowice. 

1. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej oraz 
kanalizacyjnej. 

2. Prowadzenie monitoringu stanu technicznego 
bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe w 
gospodarstwach domowych. 

3. Redukcja całkowitego ładunku fosforu w ściekach 
komunalnych do poziomu 75% - modernizacja 
oczyszczalni. 

4. Konserwacja rowów melioracyjnych. 
5. Wsparcie finansowe budowy indywidualnych systemów 

oczyszczania ścieków. 
6. Prowadzenie  kampanii edukacyjno – informacyjnej w 

celu podnoszenia świadomości w zakresie racjonalnej 
gospodarki nawozami. 

7. 
Utrzymanie wysokiej jakości powietrza 
atmosferycznego na terenie Gminy Tułowice. 

1. Przebudowa i modernizacje dróg gminnych. 
2. Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych. 
3. Promocja alternatywnych źródeł energii (opracowanie 

programu wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł 
energii). 

4. Stworzenie warunków dla rozwoju ruchu rowerowego – 
wytyczenie i wykonanie ścieżek rowerowych. 

5. Promowanie ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz 
paliw proekologicznych takich jak np. gaz ziemny, olej 
opałowy. 

6. Promowanie działań zmierzających do eliminacji strat 
ciepła z budynków mieszkalnych (docieplenia, wymiana 
okien itp.). 

7. Prowadzenie  kampanii edukacyjno – informacyjnej w 
celu podnoszenia świadomości w zakresie szkodliwości 
spalania różnego rodzaju odpadów oraz węgla o słabej 
kaloryczności i dużym zasiarczeniu w paleniskach 
domowych. 

8. 
Dokonanie oceny rzeczywistego narażenia 
mieszkańców na ponadnormatywny hałas. 

1. Przebudowa i modernizacje dróg gminnych. 
2. Przeprowadzenia badań klimatu akustycznego na 

terenie Gminy Tułowice. 
3. Stworzenie warunków dla rozwoju ruchu rowerowego – 

wytyczenie i wykonanie ścieżek rowerowych. 

9. 
Ochrona mieszkańców przed szkodliwym 
oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. 

1. Wprowadzenie zagadnienia pól elektromagnetycznych 
do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
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Lp. Cel Kierunek działań 

10. 

Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie 
Gminy Tułowice poprzez zwiększenie odzysku 
surowców wtórnych, rozwój zbiórki odpadów 
niebezpiecznych oraz wyeliminowanie praktyk 
nielegalnego składowania odpadów. 

1. Prowadzenie oraz wspieranie działań edukacyjno – 
informacyjnych promujących właściwe postępowanie z 
odpadami komunalnymi. 

2. Uwzględnianie w przetargach publicznych, poprzez 
zapisy w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia, 
zakupów wyrobów zawierających materiały lub 
substancje pochodzące z recyklingu odpadów; 
włączanie do procedur zamówień publicznych kryteriów 
związanych z ochroną środowiska. 

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

4. Kontrolowanie przez gminy zgodności ustaleń zawartych 
w wydanych zezwoleniach podmiotom prowadzącym 
działalność w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów. 

5. Bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego składowania 
odpadów (tzw. dzikie wysypiska). 

6. Złożenie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami 
komunalnymi do Marszałka Województwa Opolskiego. 

7. Pobieranie opłat od właścicieli nieruchomości w zamian 
za zapewnienie świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 

8. Utworzenie na terenie Gminy punktu selektywnej zbiórki 
odpadów  komunalnych (PSZOK). 

 
 
Poniżej przedstawiono ocenę zgodności celów wyznaczonych w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy 
Tułowice na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” z „Polityką Ekologiczną Państwa w latach 2009-
2012 z perspektywą do roku 2016” oraz „Programem Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 
2012-2015 z perspektywą do roku 2019”. 
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Tabela 2. Ocena zgodności celów Programu z zapisami dotyczącymi ochrony środowiska na szczeblu krajowym i wojewódzkim. 

Lp. 

Cele 
Ocena 

zgodności Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice 
na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” 

Polityka Ekologiczną Państwa w latach 2009-2012 z 
perspektywą do roku 2016 

Program Ochrony Środowiska Województwa 
Opolskiego na lata 2012-2015 z 

perspektywą do roku 2019 
ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE 

1. 
Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu 
zarządzania środowiskowego na terenie Gminy 
Tułowice. 

Upowszechnienie Systemów Zarządzania Środowiskowego. - 
częściowa 
zgodność 

2. 
Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców 
Gminy Tułowice. 

Zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji o 
środowisku i jego ochronie. 

Edukacja ekologiczna społeczeństwa. zgodność 

OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH 

3. 
Zachowanie różnorodności biologicznej na terenie 
Gminy Tułowice. 

Zachowanie różnorodności biologicznej i ochrona 
krajobrazu. 

Ochrona i rozwój systemu obszarów 
chronionych, ochrona zagrożonych siedlisk i 
gatunków roślin i zwierząt, ochrona i 
przywracanie gatunków i siedlisk 
zagrożonych. 

zgodność 

4. 
Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych na terenie 
Gminy Tułowice. 

Zwiększenie  lesistości  z uwzględnieniem 
ochrony bioróżnorodności i warunków 
przyrodniczo-krajobrazowych. 

zgodność 

5. 
Rekultywacja gleb zdegradowanych oraz 
przywracanie ich funkcji użytkowej. 

Rekultywacja terenów z dużym udziałem 
gleb zdegradowanych. 

zgodność 

JAKOŚĆ ŚRODOWISKA 

5. 
Osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości wód 
powierzchniowych oraz podziemnych na terenie 
Gminy Tułowice. 

Osiągnięcie dobrego stanu wód powierzchniowych i 
podziemnych poprzez uporządkowanie gospodarki ściekami 
komunalnymi oraz zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń 
pochodzących ze źródeł rozproszonych, trafiających do wód 
wraz ze spływami powierzchniowymi. 

1. Zapewnienie odpowiedniej jakości i 
ilości wody do spożycia mieszkańcom. 

2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej. 
zgodność 

6. 
Utrzymanie wysokiej jakości powietrza 
atmosferycznego na terenie Gminy Tułowice. 

Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości 
powietrza. 

Kontynuacja działań zmierzających do 
dalszej redukcji emisji zanieczyszczeń 
atmosferycznych. 

zgodność 

7. 
Dokonanie oceny rzeczywistego narażenia 
mieszkańców na ponadnormatywny hałas. 

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

Monitoring  hałasu  i  ocena  stopnia  
narażenia mieszkańców województwa na  
ponadnormatywny hałas. 

zgodność 

8. Ochrona mieszkańców przed szkodliwym Dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na Monitoring i badanie poziomu pól zgodność 
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Lp. 

Cele 
Ocena 

zgodności Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice 
na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” 

Polityka Ekologiczną Państwa w latach 2009-2012 z 
perspektywą do roku 2016 

Program Ochrony Środowiska Województwa 
Opolskiego na lata 2012-2015 z 

perspektywą do roku 2019 
oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. ponadnormatywne natężenie pól elektromagnetycznych i 

podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, 
gdzie jest ono największe. 

elektromagnetycznych. 

9. 

Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie 
Gminy Tułowice poprzez zwiększenie odzysku 
surowców wtórnych, rozwój zbiórki odpadów 
niebezpiecznych oraz wyeliminowanie praktyk 
nielegalnego składowania odpadów. 

Wprowadzenie kompleksowego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi. 

1. Zwiększenie udziału odzysku,  
w szczególności recyklingu  
w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw 
sztucznych oraz papieru i tektury, jak 
również odzysku energii z odpadów 
zgodnego z wymogami ochrony 
środowiska. 

2. Zwiększenie ilości zbieranych 
selektywnie odpadów niebezpiecznych 
występujących w strumieniu odpadów 
komunalnych. 

3. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego 
składowania odpadów. 

zgodność 
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3. Założenia alternatywne 
Art. 51, ust. 2, pkt. 3b ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 
199 poz. 1227, z poźn. zm.) nakłada obowiązek przedstawienia rozwiązań alternatywnych do rozwiązań 
zawartych w projektowanym dokumencie. 
 
W przypadku opracowywania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z 
perspektywą na lata 2017-2020”, rozwiązaniem alternatywnym jest brak realizacji Programu 
 
Wszystkie działania zaproponowane do realizacji w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice 
na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” z założenia mają na celu poprawę stanu środowiska na 
terenie gminy i tym samym pozytywnie wpływać będą na zdrowie człowieka. W związku z ciągłym rozwojem 
gospodarczym regionu, wzrostem inwestycji przemysłowych i poziomu konsumpcji brak realizacji programu 
prowadzić będzie do pogorszenia wszystkich elementów środowiska.  
 
 
 

4. Aktualny stan środowiska 
4.1. Charakterystyka ogólna gminy 
Gmina Tułowice położona jest w centralnej części województwa opolskiego, południowej części powiatu 
opolskiego. Jej powierzchnia wynosi 81,13 km2 co pozwala sklasyfikować gminę do grupy najmniejszych w 
województwie.  
 
Gmina Tułowice graniczy z następującymi gminami: 

• od północy: 
o gmina Dąbrowa 
o gmina Komprachcice 

• od południa: 
o gmina Korfantów 
o gmina Łambinowice 

• od zachodu: 
o gmina Niemodlin 

• od wschodu: 
o gmina Prószków 
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Rysunek 1. Położenie Gminy Tułowice na tle powiatu opolskiego. 

 
Źródło: http://www.odnowawsi.eu 

 
 
W obrębie Gminy Tułowice wyróżnia się 6 sołectw i 6 miejscowości. Poniżej przedstawiono podział 
administracyjny Gminy Tułowice.  
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Rysunek 2. Podział administracyjny Gminy Tułowice. 

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

 
 
 
Według regionalizacji fizyczno-geograficznej cały obszar gminy leży w mezoregionie Równina Niemodlińska. 
Należy on do makroregionu Nizina Śląska, podprowincji Niziny Środkowopolskie. Mezoregion Równiny 
Niemodlińskiej położony jest pomiędzy Doliną Nysy Kłodzkiej i Pradoliną Wrocławską na północy, zachodzie i 
wschodzie, od południa zaś sąsiaduje z Płaskowyźem Głubczyckim i Kotliną Raciborską. 
 
 
Warunki klimatyczne 
Gmina Tułowice cechuje się łagodnymi warunkami klimatycznymi. Jest to wynik położenia obszaru Gminy w 
centralnej części Niziny  Śląskiej, która należy pod tym względem do najłagodniejszych obszarów w Polsce. 
Łagodność klimatu przejawia się niskimi amplitudami temperatur, niezbyt dużą liczbą opadów, długim sezonem 
wegetacyjnym. Zimy są tu łagodne i stosunkowo krótkie lata długie i ciepłe. Warunki klimatyczne sprzyjają 
czynnemu wypoczynkowi. Gmina Tułowice charakteryzuje się równie bardzo korzystnymi i zróżnicowanym 
nicowanymi warunkami mikroklimatycznymi, co związane jest ze zróżnicowaniem rzeźby terenu, występowaniem 
wielkoprzestrzennych ekosystemów wodnych, łąkowych i leśnych. Zróżnicowanie to stwarza różnorodność 
warunków bioklimatycznych w zakresie insolacji, przewietrzania, produkcji tlenu, uwilgocenia, produkcji ozonu, 
struktury jonowej, fitoaerozoli i aeroplanktonu. Zróżnicowanie tych uwarunkowań jest podstawowym czynnikiem 
rozwoju turystyki ekologicznej. 
 
Roczne sumy usłonecznienia wynoszą około 1500 h, przy czym na półrocze ciepłe przypada około 2/3 łącznej 
sumy promieniowania, natomiast na półrocze zimne pozostała 1/3. Termiczne pory roku rozpoczynaj się na 
obszarze gminy odpowiednio: wiosna 25 III÷01 IV, lato 1÷5 VI, jesień 5÷10 X, a zima 15÷20 XII.  
 
Opady w gminie wahają się między 500 a 700 mm. Na okres trwania okresu wegetacyjnego od kwietnia do 
września przypada od 400 do 425 mm, tj. 60÷65 % sumy rocznej opadów, zaś w półroczu chłodnym około 245 
mm. Liczba dni z opadem śnieżnym należy tu do najniższych w Polsce. Pokrywa śnieżna utrzymuje się tu od 35 
do 50 dni, zanika koło 30 III. Średnia roczna wilgotność względna powietrza dla badanego obszaru wynosi 78÷79 
%. Średnie opady i średnie temperatury są wyższe od średnich krajowych, zaś w porównaniu do klimatu Opola 
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temperatury są niższe, a opady wyższe, co należy wiązać z tym, że bliżej jest do Gór Opawskich (40 km od Kopy 
Biskupiej). Klimat ten stwarza lepsze warunki wzrostu i rozwoju zbiorowiskom leśnym. Dominującymi kierunkami 
wiatrów są zachodni i południowy. Wiatry zachodnie stanowią 23,5 %, południowe 17,1 %, a północno-zachodnie 
10,1 %. Średnia roczna prędkość wiatru dochodzi do 3 m/s. Charakterystyczną cechą Gminy jest występowanie 
cisz atmosferycznych, których udział wynosi około 10 %. 
 
 
Geomorfologia 
Na obecny stan budowy geologicznej obszaru Gminy Tułowice miały wpływ procesy tektoniczne, neotektoniczne, 
wulkaniczne, kilkakrotne wkraczanie na teren Polski i lądolodu, sedymentacja rzeczna, intensywna erozja w 
okresach interglacjalnych, a tak że zespół procesów występujących po ostatnim zlodowaceniu. Wyniki procesów 
wulkanicznych zachodzących niegdyś na uskoku tektonicznym w postaci odkrytych obecnie i wydobywanych w 
kopalni bazaltów są unikalne w skali województwa. Spośród utworów geologicznych swoje wychodnie na terenie 
gminy mają tylko formacje trzeciorzędu i czwartorzędu. Podłoże starsze od trzeciorzędu tworzą utwory koniaku 
kredy. Należy on do skał budujących geologiczną jednostkę strukturalną Śląska Opolskiego – Depresję Śląsko-
Opolską. Utwory te zostały w późniejszym okresie całkowicie przykryte skałami trzeciorzędu lub czwartorzędu. 
Najstarszymi utworami trzeciorzędowymi w gminie są bazalty i tufy bazaltowe, których wychodnie znajdują się w 
Ligocie Tułowickiej i Rutkach. Powstały one w wyniku ożywionej działalności tektonicznej. Utwory trzeciorzędowe 
reprezentowane są również w gminie wychodniami iłów, mułków i piasków, niekiedy żwirowatych lokalnie z 
węglem brunatnym neogenu. Występują one na powierzchni na północny wschód od Tułowic, nad Ścinawą 
Niemodlińską oraz w lasach na północ od Szydłowa. Miąższość tych utworów wynosi ok. 80÷120 m. Najliczniej 
reprezentowanymi w gminie formacjami geologicznymi są utwory czwartorzędowe. Z utworów plejstocenu 
wyróżnia się tu: 

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

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

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

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

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

4.1 Wody powierzchniowe 

Obszar Gminy Tułowice w większości należy do zlewni Ścinawy Niemodlińskiej, która przecina swoim korytem 
gminą z południa na północ. Wschodnia, niewielka część gminy należy do zlewni Prószkówka, która oddzielona 
jest od dorzecza Ścinawy Niemodlińskiej południkowo położonym wałem pagórków wydmowych. 
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Gęstość sieci rzecznej w zachodniej części Gminy Tułowice należy do jednych z największych w województwie 
Ścinawa Niemodlińska ma swoje źródła w okolicach Mieszkowic. Na teren Gminy Tułowice wpływa na północ od 
Smolarni. Koryto rzeki na całym odcinku przebiegu przez gminę jest uregulowane. Ścinawa przecina teren gminy 
z południ na północ, zbierając wody nielicznych małych dopływów i rowów melioracyjnych. 
 
Wschodnia, najbardziej lesista część gminy odwadniana jest przez Prószkowski Potok. Ze względu na 
skomplikowany charakter systemy hydrograficznego Potoku i mającego swoje źródła nieco na północ 
prawostronnego dopływu Ścinawy Niemodlińskiej – Wytoki, występuje zjawisko bifurkacji, które dzieli cieki 
rzeczne na odcinki odprowadzające wody do różnych zlewni. Część cieków rzecznych wschodniej lesistej części 
Gminy leży również w bezodpływowych nieckach. Wydzielenie zlewni w tej części gminy komplikuje dodatkowo 
duży udział torfowisk i niewielkie zróżnicowanie wysokościowe. Ostatnim stosunkowo dużym ciekiem na terenie 
gminy jest Wytoka prawostronny dopływ Ścinawy Niemodlińskiej. Bierze on początek w okolicach Szydłowa i 
odwadnia północno-wschodnią część gminy. Dorzecze Wytoki związane jest z licznymi torfowiskami, rowami i 
kanałami melioracyjnymi. 
 
Oprócz wód płynących, ważnym elementem sieci hydrograficznej Gminy Tułowice, są wody powierzchniowe 
stojące. Zaliczyć można do nich stawy znajdujące się w zachodniej i północnej części Gminy: 

• Ławnik, 
• Pustelnik, 
• Hutnik, 
• Stawy Lenc, 
• staw Kasprzak, 
• stawy Suchodolski 
• staw Biela 

oraz dwa stawy o przeznaczeniu rekreacyjnym w miejscowości Skarbiszowice. 
 
Oprócz stawów stojące wody powierzchniowe gminy reprezentowane są przez starorzecza Ścinawy 
Niemodlińskiej o powierzchniach jednostkowych do 1 ha oraz zbiorniki wyrobisk surowców ilastych w Szydłowie i 
Goszczowicach. Istotną cechą reżimu hydrologicznego gminy są torfowiska niskie i tereny trwale podmokłe. 
Tereny torfowiskowe i trwale podmokłe zajmują największe powierzchnie: w lasach na pd. i pn. od Szydłowa, 
przy stawach w zachodniej części gminy, w dolinie Ścianawy Niemodlińskiej w okolicach Tułowic. 
 
 
4.2. Wody podziemne 
Gmina Tułowice położona jest w opolskim regionie hydrogeologicznym z głównymi poziomami wód podziemnych 
w trzeciorzędzie i czwartorzędzie. Poniżej występują wody szczelinowo-porowe w utworach górnokredowych. 
Poziom trzeciorzędowy o wydajność od kilku do 90 m3/h zlokalizowany jest w utworach piaszczystych na 
głębokości od 20÷100 m a poziom czwartorzędowy o wydajności 30÷70 m3/h stanowią piaski i żwiry o 
miąższości do 10 m. Głębokość zwierciadła wody pierwszego poziomu wodonośnego ogólnie dla całej gminy jest 
wysoka. W dolinach rzek oraz w okolicach stawów wynosi 0,7÷0,9 m, a w pozostałej części gminy średnio wynosi 
1÷3 m. Pod obszarem Gminy Tułowice zalegają 3 zbiorniki wód podziemnych GZWP i wszystkie objęte są 
Obszarem Wysokiej Ochrony wód podziemnych - OWO. 
 
W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę GZWP leżących w granicach Gminy Tułowice. 
 
Tabela 3. Charakterystyka GZWP występujących w granicach Gminy Tułowice. 

Nazwa zbiornika 
Wiek utworów 
wodonośnych 

Klasa jakości wód 
Średnia 

głębokość ujęć 
[m] 

Szacunkowe 
zasoby 

[tys. m3/d] 

Zbiornik GZWP 337 Lasy 
Niemodlińskie 

czwartorzędowy 
międzymorenowy 

Ic-b, nieznaczie 
zanieczyszczone, łatwe do 
uzdatnienia 

35 25 

Subzbiornik 338 Paczków-
Niemodlin 

trzeciorzędowy 
Ic-b, nieznaczie 
zanieczyszczone, łatwe do 
uzdatnienia 

80-150 60 
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Zbiornik GZWP 335 
Krapkowice-Strzelce 
Opolskie 

trias dolny-
trzeciorzedowy 

Ic-b, nieznaczie 
zanieczyszczone, łatwe do 
uzdatnienia 

100-600 50 

 
 
Poniżej przedstawiono położenie GWZP leżących w granicach Gminy Tułowice na tle województwa opolskiego. 
 
Rysunek 3. Położenie GZWP leżących w granicach Gminy Tułowice na tle województwa opolskiego. 
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4.3. Walory przyrodnicze  
Lasy 
Lasy stanowią dominujący typ zbiorowisk roślinnych na terenie Gminy Tułowice, stanowiąc północno-wschodnią 
cześć pradawnej Puszczy Niemodlińskiej, obecnie największego kompleksu leśnego po lewobrzeżnej stronie 
rzeki Odry o łącznej powierzchni przekraczającej 34 000 ha. Współcześnie lasy te nazywa się Borami 
Niemodlińskimi, są one drugim co do wielkości kompleksem leśnym w województwie. W kompleksie Borów 
Niemodlińskich występują sztuczne stawy, dlatego na terenie nadleśnictwa Tułowice został utworzony rezerwat 
przyrody „Stawy Tułowickie”. W skład rezerwatu wchodzi obszar stawów i lasów o łącznej powierzchni 168,78 ha. 
Zachowały się tam miejsca gniazdowania 31 gatunków ptaków wodnych i błotnych, m. in.: zausznik, bąk, bocian 
czarny, gęgawa, błotnik stawowy, żuraw, bodziec samotny, remiz. W dolinie Ścinawy Niemodlińskiej oraz 
miejscami w dolinie Wytoki i wschodniej części gminy dominują lasy liściaste. Natomiast na pozostałym terenie 
dominują bory sosnowe. Istotnego znaczenia nabierają w gminie Tułowice zbiorowiska wodne: stawy, rzeka 
Ścinawa, oraz łąkowe w okolicach Ligoty Tułowickiej. 
 
Informacje na temat obszarów leśnych występujących na terenie Gminy Tułowice przedstawione zostały w 
poniższych tabelach. 
 
Tabela 4. Powierzchnia gruntów leśnych na terenie Gminy Tułowice (stan na rok 2011) 

Wyszczególnienie 

Powierzchnia gruntów leśnych 

Lesistość 
[%] ogółem prywatne 

publiczne 

ogółem 
własność Skarbu 

Państwa 
w zarządzie Lasów 

Państwowych 

Gmina Tułowice 5784,1 53,5 5730,6 5727,7 5726,2 69,00 

 
Tabela 5. Powierzchnia lasów na terenie Gminy Tułowice (stan na rok 2011) 

Wyszczególnienie 

Powierzchnia lasów 

ogółem prywatne 

publiczne 

razem 
własność Skarbu 

Państwa 
w zarządzie Lasów 

Państwowych 
gminne 

Gmina Tułowice 5607,0 53,5 5553,5 5550,6 5549,1 2,9 

 
Stopień zalesienia powierzchni Gminy Tułowice kształtuje się na poziomie 69,0%. Na tle pozostałych gmin 
Powiatu Opolskiego jest to drugi najwyższy wskaźnik lesistości. 
 
 
Obszary przyrodniczo cenne 
Na terenie Gminy Tułowice występują formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 1220 ze zm.), takie jak: 

• obszar NATURA 2000 „Bory Niemodlińskie”, 
• rezerwat przyrody "Złote Bagna"; 
• obszar chronionego krajobrazu "Bory Niemodlińskie", 
• pomniki przyrody, 
• ochrona gatunkowa roślin i zwierząt. 

 
 
Obszar NATURA 2000 „Bory Niemodlińskie” 
 
Tabela 6. Podstawowe informacje o obszarze NATURA 2000 "Bory Niemodlińskie". 

Kod obszaru PLH160005 

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000 Specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) 

Obszar biogeograficzny Kontynentalny 

Powierzchnia 4541,3 ha 
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Status formalny Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej 

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

 
 
 
 
Rezerwat przyrody „Złote Bagna” 
Rezerwat o powierzchni 33,17 ha, położony w pobliżu miejscowości Szydłów. Powołany został 19 lipca 2001 
roku, mocą rozporządzenia Wojewody Opolskiego. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ekosystemu 
torfowiska.  
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Poniżej przedstawiono położenie rezerwatu „Złote Bagna”. 
 
Rysunek 5. Położenie rezerwatu przyrody "Złote Bagna" w granicach Gminy Tułowice. 

 
 
 
Obszar chronionego krajobrazu "Bory Niemodlińskie" 
Powołany został uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu, 26 maja 1988 roku. Jest to pod względem 
wielkości na Opolszczyźnie drugi – pośród siedmiu – obszar objęty tą formą ochrony powierzchniowej. Obecnie 
Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich to największy w Polsce kompleks leśny w zachodniej 
części górnej Odry, obejmujący powierzchnię 480 km² najcenniejszych przyrodniczo lasów będących 
pozostałością niegdysiejszej Przesieki Śląskiej. 
 
 
Pomniki przyrody 
Według bazy danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu na terenie Gminy Tułowice znajduje się 
siedemnaście pomników przyrody.  
 
Ochrona gatunkowa 
Ponadto, na terenie Gminy Tułowice znajdują się następujące gatunki zwierząt i roślin objęte ochroną gatunkową: 

• stanowisko bielika (na zachód od Tułowic), 
• stanowiska minoga strumieniowego (Ścinawa Niemodlińska), 
• stanowisko rosiczki okrągłolistnej (na południe i wschód od Szydłowa oraz w rezerwacie „Złote Bagna”), 
• stanowisko pomocnika baldaszkowego (na północny-wschód od Szydłowa), 
• stanowisko nawodnika trójpręcikowego (na południe od Ligoty Tułowickiej), 
• stanowisko grzebienie białych (na zachód od Tułowic). 

 
 
Ponadto, Gmina Tułowice znajduje się w granicach obszaru, które zgodnie z „Waloryzacją krajobrazu 
naturalnego województwa opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony” został uznany za Obszar O 
Wysokich Walorach Krajobrazu. Poniżej przedstawiono w formie graficznej zachodni obszar Gminy Tułowice, 
który zgodnie z inwentaryzacją należy do ww. obszaru. 
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Rysunek 6. Położenie Obszaru O Wysokich Walorach Krajobrazu na terenie Gminy Tułowice. 

 
4.4. Gleby 
Na terenie Gminy Tułowice występują następujące główne typy i podtypy gleb: 

• Gleby piaskowe różnych typów genetycznych 
o na piaskach gliniastych lekkich - w okolicach Szydłowa i Ligoty Tułowickiej, 
o na piaskach słabo gliniastych - na zachód od Skarbiszowa i na południe od Szydłowa, 

• Gleby pseudobielicowe - stanowiące większość obszaru Gminy 
o na piaskach gliniastych lekkich - na zachód od Ligoty Tułowickiej i południowy 
o zachód od Tułowie, pomiędzy Skarbiszowicami i Szydłowem, 
o na piaskach lekkich - na zachód od Skarbiszowic i na zachód od Tułowic 

• Gleby brunatne, wyługowane, kwaśne 
o na piaskach słabo-gliniastych - na południe od Szydłowa, 
o na piaskach słabo-gliniastych lekkich - na północ od Szydłowa, na zachód od Tułowic, 
o na glinach lekkich - na północ od Tułowic, pomiędzy Stawami Łącznik i Pustelnik 

• Czarne ziemie 
o na glinach lekkich pylastych - pomiędzy Szydłowem i Skarbiszowicami, na południe 
o od Rutek, na zachód od Ligoty Tułowickiej, 
o na glinach lekkich - na zachód od Tułowic. 

• Gleby mułowo-torfowe . 
o średnio-głębokie - na zachód od Ligoty Tułowickiej, pomiędzy Stawami Łącznik i Pustelnik na 

wschód od Tułowic 
• Gleby torfowe i torfowo-murszowe 

o torfy niskie - na obrzeżach Szydłowa, w lesie na zachód od Szydłowa  
• Mady 

o ciężkie – wzdłuż doliny Ścinawy Niemodlińskiej 
 
 



Ocena Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice 

 
 

28 

 

Dominującymi kompleksami przydatności gleb na terenie Gminy Tułowice są: 
• kompleks pszenny wadliwy - obejmuje gleby pszenne średnio zwięzłe i zwięzłe, które nie są zdolne do 

magazynowania większych ilości wody. Należą tu gleby zwięzłe płytkie zalegające na zbyt 
przepuszczalnym podłożu lub średnio zwięzłe zlokalizowane na zboczach i narażone na erozję. 

• kompleks żytni słaby - zaliczane są do tego kompleksu głównie gleby ubogie w składniki pokarmowe, 
wytworzone z piasków słabo gliniastych, podścielonych utworem luźnym. Są one nadmiernie 
przepuszczalne i słabo zatrzymują wodę, dlatego są okresowo lub stale zbyt suche. Składniki nie 
wykorzystane przez rośliny są bardzo szybko wymywane z gleby. 

• kompleks żytni bardzo słaby - obejmuje najsłabsze gleby wytworzone z piasków, ubogie w składniki 
pokarmowe i przeważnie zbyt suche. Uprawia się tu wyłącznie żyto i łubin. 

• kompleks zbożowo-pastewny mocny - zalicza się tu gleby średnio zwięzłe i ciężkie, nadmiernie 
uwilgotnione. Są one zasobne w składniki pokarmowe i potencjalnie żyzne, ale wadliwe na skutek 
nadmiernego uwilgotnienia. 

• kompleks pszenny dobry - gleby nieco mniej urodzajne, zwięźlejsze i cięższe do uprawy, niż w 
kompleksie pszennym bardzo dobrym. Czasem okresowo gorzej przewietrzane albo wykazujące 
okresowo słabe niedobory wody. Na tych glebach udają się wszystkie rośliny uprawne, ale w części jest 
to zależne od pogody i poziomu agrotechniki. 

 
Dominującymi kompleksami przydatności rolnej użytków zielonych są: 

• użytki zielone średnie, 
• użytki zielone słabe i bardzo słabe. 

 
 

5. Ocena stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym 
znaczącym oddziaływaniem 
Znaczące oddziaływania związane z realizacją „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-
2016 z perspektywą na lata 2017-2020” mogą wystąpić w przypadku przedsięwzięć wymienionych w 
Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010, nr 213, poz.1397). Potencjalne oddziaływania mogą mieć charakter 
liniowy, punktowy lub rozproszony i mogą wystąpić na obszarach, gdzie prowadzona będzie realizacja zadań 
inwestycyjnych. Zasięg oddziaływań jest trudny do określenia i wymaga indywidualnego podejścia dla każdej 
inwestycji. 
 
W związku z brakiem szczegółowych analiz środowiskowych dla terenów, na których przewiduje się wystąpienie 
oddziaływań związanych z realizacją „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z 
perspektywą na lata 2017-2020”, stan środowiska określa się dla obszaru Gminy Tułowice. 
 
W załączniku nr 3 przedstawiono sposób zagospodarowania obszaru objętego postanowieniami „Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”. 
 
 

5.1. Wody 
5.1.1. Wody powierzchniowe 
Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach Programu Monitoringu Środowiska (PMS) 
wynika z art. 155a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2011 roku – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z 
późn. zm.). Zgodnie z ust. 3 tego artykułu badania jakości wód powierzchniowych w zakresie elementów 
fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych należą do kompetencji wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska. 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. 
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Na terenie Gminy Tułowice brak jest punktu pomiarowego jakości wód powierzchniowych. W związku z tym, za 
miarodajne, uznaje się wyniki badań jakości w punkcie pomiarowym „Ścinawa Niemodlińska-Oldrzyszowice”, 
który znajduje się w Gminie Lewin Brzeski. Punkt ten został uznany za miarodajny, gdyż znajduje się on najbliżej 
(20 km) Gminy Tułowice, spośród wszystkich punktów funkcjonujących w ramach Programu Monitoringu 
Środowiska. Ponadto, punkt ten dotyczy rzeki Ścinawa Niemodlińska, która stanowi najważniejszy ciek wodny 
przepływający przez Gminę Tułowice. Położenie punktu pomiarowo-kontrolnego względem granic Gminy 
Tułowice przedstawiono poniżej. 
 
 
Ocena jakości 
Stan/potencjał ekologiczny wód powierzchniowych ocenia się na podstawie wyników badań elementów 
biologicznych, fizykochemicznych i substancji szczególnie szkodliwych. W ocenie stanu ekologicznego JCW nie 
uwzględnia się oceny hydromorfologicznej z powodu braku opracowanych metodyk. Natomiast w ocenie 
potencjału ekologicznego wód sztucznych i silnie zmienionych nie przewiduje się stanu potencjału bardzo 
dobrego, gdyż powodem ich zaklasyfikowania do tej grupy jednolitych części wód są znaczące zmiany w 
hydromorfologii. Tak więc, pomimo braku metodyk dla elementów hydromorfologicznych uznano, że najwyższą 
klasą dla tych JCW jest dobry potencjał ekologiczny. 
 
Ocena stanu/potencjału dla elementów biologicznych i fizykochemicznych przeprowadzona została w oparciu o 
wyniki badań wskaźników wymienionych w załączniku 1, 2, 3, 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 
sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitej części wód powierzchniowych. Oceniane 
elementy fizykochemiczne podzielone zostały na cztery grupy wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, 
warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne, zakwaszenie, warunki biogenne. Rozporządzenie rozróżnia 
wartości graniczne jedynie dla klasy II. Jeśli wyniki badań nie spełniają kryteriów dla klasy II – jakość wód ocenia 
się jako „poniżej stanu dobrego”. 
 
Zgodnie z rozporządzeniem w przypadku gdy stan/potencjał elementu biologicznego jakości wód jest 
umiarkowany (III klasa), słaby (IV klasa) lub zły (V klasa), wówczas nadaje się taki sam stan ekologiczny wód. 
Natomiast, gdy stan/potencjał wskaźnika biologicznego jakości wód jest bardzo dobry (I klasa) lub dobry (II klasa) 
w ocenie stanu ekologicznego należy uwzględnić również stan wskaźników fizykochemicznych, wskaźników 
substancji szczególnie szkodliwych oraz fakt uznania JCW za wody sztuczne lub silnie zmodyfikowane pod 
względem hydromorfologicznym. 
 
Na terenie Gminy Tułowice dokonano oceny jakości wód powierzchniowych przeprowadzonej w układzie 
jednolitych części wód. Wynikowa ocena JCW stanowi uśrednioną wartość wyników uzyskanych dla prób wód 
pobieranych z poszczególnych punktów pomiarowych, zlokalizowanych na JCW.  
 
Tabela 7. Ocena jakości wód rzeki Ścinawa Niemodlińska na podstawie wyników badań przeprowadzonych w 
punkcie pomiarowym „Ścinawa Niemodlińska- Oldrzyszowice” w roku 2008. 

Lp. Parametr Klasa 

ELEMENTY FIZYKOCHEMICZNE 
1. Temp. wody I 
2. Zawiesina ogólna I 
3. Tlen rozp I 
4. BZT5 II 
5. Ogólny węg. org. powyżej II 
6. Substancje rozpuszczone I 
7. Przew. elektrol I 
8. Odczyn pH I 
9. Azot amonowy I 

10. Azot Kjeldaha II 
11. Azot azotanowy II 
12. Azot ogólny I 
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Lp. Parametr Klasa 

13. Fosfor ogólny I 
Klasa elementów fizykochemicznych poniżej stanu dobrego 

ELEMENTY BIOLOGICZNE 
14. Chlorofil „a” I 

Klasa elementów biologicznych I 
POTENCJAŁ/STAN EKOLOGICZNY UMIARKOWANY 

 
Tabela 8. Ocena jakości wód rzeki Ścinawa Niemodlińska na podstawie wyników badań przeprowadzonych w 
punkcie pomiarowym "Ścinawa Niemodlińska- Oldrzyszowice” w roku 2009. 

Lp. Parametr 
Klasa 

ELEMENTY FIZYKOCHEMICZNE 
1. Temp. wody I 
2. Zawiesina ogólna II 
3. Tlen rozp I 
4. BZT5 II 
5. Ogólny węg. org. poniżej stanu dobrego 
6. Substancje rozpuszczone I 
7. Przew. elektrol I 
8. Odczyn Ph I 
9. Azot amonowy I 

10. Azot Kjeldaha II 
11. Azot azotanowy poniżej stanu dobrego 
12. Azot ogólny II 
13. Fosfor ogólny I 

Klasa elementów fizykochemicznych poniżej stanu dobrego 
ELEMENTY BIOLOGICZNE 

14. Chlorofil „a” I 
Klasa elementów biologicznych I 
POTENCJAŁ/STAN EKOLOGICZNY UMIARKOWANY 

 
 
5.1.2. Wody podziemne 
Monitoring jakości wód podziemnych jest częścią Państwowego Monitoringu Środowiska, koordynowanego przez 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Badania przeprowadzone są w jednolitych częściach wód podziemnych 
(JCWPd), w tym w częściach uznanych za zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu, ze szczególnym 
uwzględnieniem obszarów narażonych na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego. Badania na poziomie 
krajowym wykonywane są przez Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) w ramach monitoringu diagnostycznego i 
operacyjnego. 
 
Monitoring diagnostyczny prowadzony jest raz na trzy lata i dotyczy wszystkich JCWPd wydzielonych na terenie 
kraju. Monitoring operacyjny prowadzony jest co roku, z wyłączeniem roku, w którym wykonywany jest monitoring 
diagnostyczny i obejmuje JCWPd o statusie wód zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu chemicznego i/lub 
ilościowego wód podziemnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów narażonych na zanieczyszczenia 
pochodzenia rolniczego. 
 
W związku z tym, że na terenie Gminy Tułowice brak jest punktu pomiarowego dotyczącego jakości wód 
podziemnych, za miarodajne uznaje się wyniki badań uzyskanych z punktów pomiarowych zlokalizowanych w 
JCWPd 114 na terenie województwa opolskiego. Punkt pomiarowy zlokalizowany najbliżej (ok. 33 km) Gminy 
Tułowice, położony jest w miejscowości Krapkowice, w Gminie Krapkowice. 
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Ocena jakości 
W poniższych tabelach przedstawiono klasyfikację jakości wód podziemnych przeprowadzonej na podstawie 
uzyskanych wyników badań w siedmiu punktach monitoringu operacyjnego w województwie opolskim w latach 
2011-2012 zlokalizowanych w JCWPd 114. 
 
Ocena jakości wód w punktach pomiarowych w zakresie elementów fizykochemicznych przeprowadzona została 
w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny 
stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896). Zgodnie z tym rozporządzeniem, klasy jakości wód 
podziemnych I, II, III oznaczają dobry stan chemiczny, a klasy jakości wód podziemnych IV, V oznaczają słaby 
stan chemiczny. 
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Tabela 9. Klasyfikacja jakości wód podziemnych w punktach monitoringu operacyjnego w województwie opolskim zlokalizowanych w JCWPd 114 w 2011 r. 

Numer 
Monbada 

Identyfikator 
UE 

Rzędna 
terenu 

[m.n.p.m] 
Powiat Gmina Miejscowość 

Użytkowanie 
terenu 

Opróbowanie 
Wskaźniki 
w III klasie 

Wskaźniki 
w IV klasie 

Wskaźniki 
w V klasie 

Klasa jakości wody w 
punkcie pomiarowym  

(wiosna/jesień) 
 

Klasa 
jakości w 
punkcie  

555 PL02G114_015 183 nyski Skoroszyce Skoroszyce 
Grunty orne 

jesień O2, Fe   III III 

572 PL02G114_012 258 prudnicki Prudnik Rudziczka 
Lasy 

wiosna NO3 pH  IV 
IV 

572 PL02G114_012 258 prudnicki Prudnik Rudziczka 
Lasy 

jesień NO3 pH  IV 

631 PL02G114_009 187 prudnicki Biała Łącznik 
Grunty orne 

wiosna Fe   III III 

1869 PL02G114_014 160,6 brzeski Grodków Grodków 
Lasy 

jesień 
Temp, O2, 
F, HCO3, 

Fe 
  III III 

1976 PL02G114_004 237 nyski Paczków Dziewiętlice Rośl. 
drzewiasta i 
krzewiasta 

wiosna K NO3  IV 

IV 

1976 PL02G114_004 237 nyski Paczków Dziewiętlice Rośl. 
drzewiasta i 
krzewiasta 

jesień 
Temp, 

NO3, K, Ca 
  III 

2657 PL02G114_028 b.d. krapkowicki Krapkowice Krapkowice Rośl. 
drzewiasta i 
krzewiasta 

wiosna    II 
II 

2657 PL02G114_028 b.d. krapkowicki Krapkowice Krapkowice Rośl. drzewiasta 
i krzewiasta 

jesień    II 

 
Tabela 10. Klasyfikacja jakości wód podziemnych w punktach monitoringu operacyjnego w województwie opolskim zlokalizowanych w JCWPd 114 w 2012 r. 

Numer 
Monbada 

Identyfikator 
UE 

Rzędna 
terenu 

[m.n.p.m] 
Powiat Gmina Miejscowość Użytkowanie terenu 

Wskaźniki w III 
klasie 

Wskaźniki w IV 
klasie 

Wskaźniki w V 
klasie 

Klasa jakości w 
punkcie  

555 PL02G114_015 183 nyski Skoroszyce Skoroszyce Grunty orne O2, Fe   III 

571 PL02G114_022 b.d. nyski Nysa Nysa 
Zabudowa miejska 

zwarta 
Temp, O2, As  F V 

572 PL02G114_012 258 prudnicki Prudnik Rudziczka Lasy NO3 pH  IV 

631 PL02G114_009 187 prudnicki Biała Łącznik Grunty orne O2 pH, Fe  III 
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1230 PL02G114_029 162,8 krapkowicki Krapkowice Krapkowice 
Rośl. drzewiasta i 

krzewiasta 
   II 

1869 PL02G114_014 160,6 brzeski Grodków Grodków Lasy Temp, O2, HCO3 Fe  III 

1976 PL02G114_004 237 nyski Paczków Dziewiętlice 
Rośl. drzewiasta i 

krzewiasta 
Temp, NO3, Ca K  IV 



 

5.2. Gospodarka wodno-ściekowa 
Gmina Tułowice posiada rozdzielczą sieć wodociągową o długości 32,0 km posiadającą 794 podłączeń. Sieć 
kanalizacyjna ma długość 34,2 km, a do sieci podłączonych jest 757 budynków mieszkalnych. W 2011 roku 
zużycie wody wyniosło 124,0 dam3, natomiast objętość odprowadzonych ścieków wynosiła 190,0 dam3. W 2011 
roku z sieci wodociągowej korzystało 5267 mieszkańców co stanowi 100,0% ogółu ludności. W przypadku sieci 
kanalizacyjnej, w 2011 roku korzystało z niej 4577 mieszkańców co stanowi 86,9% ogółu ludności. 
 
Tabela 11. Charakterystyka sieci wodno-ściekowej na terenie Gminy Tułowice (stan na rok 2011). 

Lokalizacja 

Sieć rozdzielcza w 
kilometrach 

[km] 

Połączenia prowadzące do 
budynków mieszkalnych 

Zużycie wody z 
wodociągów w 

gospodarstwach 
domowych [dam3] 

Ścieki 
odprowadzone 

[dam3] 
wodociągowa kanalizacyjna wodociągowe kanalizacyjne 

Gmina 
Tułowice 

32,0 34,2 794 757 124,0 190,0 

Źródło: GUS 
 
Poniżej przedstawiono w formie graficznej procentowy udział mieszkańców powiatu opolskiego korzystających z 
sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej z rozbiciem na gminy. 
 
 
Rysunek 7. Udział mieszkańców poszczególnych gmin powiatu opolskiego korzystających z sieci wodociągowej 
(stan na rok 2011). 
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Rysunek 8. Udział mieszkańców poszczególnych gmin powiatu opolskiego korzystających z sieci wodociągowej 
(stan na rok 2011). 

 
 
Jak wynika z powyższych wykresów, rozwój cieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Gminy Tułowice 
znajduje się aktualnie na bardzo wysokim poziomie w porównaniu do pozostałych gmin powiatu opolskiego.  
 
W celu uzyskania i utrzymania wysokiej jakości wód podziemnych i powierzchniowych zgodnie z „Krajowym 
Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych” należy zapewnić w 2015 r.  doprowadzenia systemami 
kanalizacji zbiorczej ścieków komunalnych z aglomeracji do oczyszczalni przy zapewnionym stopniu obsługi 
aglomeracji tymi systemami na poziomie: 

• w aglomeracjach o RLM wynoszącej ≥ 150.000  - co najmniej 98 % RLM; 
• w aglomeracjach o RLM wynoszącej ≥ 100.000 i < 150.000 - co najmniej 95 % RLM; 
• w aglomeracjach o RLM wynoszącej ≥ 15.000 i < 100.000 - co najmniej 90 % RLM; 
• w aglomeracjach o RLM wynoszącej ≥ 2.000 i < 15.000 - co najmniej 80 % RLM. 

 
 
RLM czyli "Równoważna liczba mieszkańców " jest liczbą, która wyraża wielokrotność ładunku zanieczyszczeń 
zawartych w ściekach w stosunku do jednostkowego ładunku zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych od 
jednego mieszkańca w ciągu doby. Liczba RLM służy jako wskaźnik charakteryzujący wielkość oczyszczalni 
ścieków. W przypadku oczyszczalni ścieków Gminy Tułowice, liczba RLM wynosi 7771. Oznacza to, że 
funkcjonująca oczyszczalnia może oczyścić ścieki wytworzone przez 7771 osób. W związku z wymogami 
„Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych” do roku 2015, systemem kanalizacyjnym powinno 
być objętych na terenie Gminy Tułowice 80% mieszkańców. Obecnie poziom ten wynosi 86,9% mieszkańców 
Gminy, w związku z tym, cel ten należy uznać za osiągnięty. 
 
Innym celem związanym z zapisami „Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych” jest redukcja 
całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych do poziomu 75%. Jest to jeden z podstawowych 
warunków przywrócenia dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Gminy Tułowice. W 
poniższej tabeli przedstawiono poziomy redukcji ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Tułowice. 
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Tabela 12. Wskaźnik redukcji zanieczyszczeń ścieków na terenie Gminy Tułowice (stan na rok 2011). 

Lp. Rodzaj zanieczyszczenia 
Wskaźnik redukcji 

[%] 
1. BZT5 99 
2. ChZT 95 
3. Zawiesina og. 95 
4. Azot og. 82 
5. Fosfor og. 50 

gdzie: 
BZT5 - biochemiczne zapotrzebowanie tlenu 
ChZT - chemiczne zapotrzebowanie tlenu 
 
Jak wynika z powyższej tabeli, aktualnie na terenie Gminy Tułowice nie są spełnione wymogi dotyczące redukcji 
fosforu ogólnego w ściekach oczyszczonych, wynikające z zapisów „Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych”. 
 
 
5.3. Powietrze 
Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 
150, z późn. zm.), Państwowy Monitoring Środowiska stanowi systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu 
środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. Podstawowym celem 
monitoringu jakości powietrza jest uzyskanie informacji o poziomach stężeń substancji w otaczającym powietrzu 
oraz wyników ocen jakości powietrza.  
 
Sieć monitoringu jakości powietrza województwa opolskiego opiera się na pomiarach automatycznych i 
manualnych, nadzorowanych przez WIOŚ oraz pasywnych prowadzonych przez WIOŚ przy współpracy ze 
Starostwami Powiatowymi. Lokalizacja stacji pomiarowych została wytypowana z uwzględnieniem wymagań 
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny 
poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2009 Nr 5, poz. 31). 
 
Na terenie Gminy Tułowice brak jest stacji pomiarowych, będących elementem sieci monitoringu jakości 
powietrza województwa opolskiego. W związku z tym, za miarodajne uznaje się wyniki uzyskane ze stacji 
pomiarowych znajdujących się w sąsiednich gminach. Informacje dotyczące stacji pomiarowych, służących do 
wskazania stężenia poszczególnych zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Tułowice, przedstawiono w 
poniższej tabeli. 
 
Tabela 13. Charakterystyka stacji pomiarowych sieci monitoringu jakości województwa opolskiego służące do 
oceny jakości powietrza w Gminie Tułowice. 

Lp. 

Lokalizacja stacji 
Kod krajowy 

stacji 
Typ 

pomiaru 

Zakres 
realizowanych 

pomiarów 1 
powiat gmina miejscowość ulica 

odległość 
od Gminy 
Tułowice 

1. opolski Niemodlin Niemodlin Podwale ok. 6 km OpNiemod35pas pasywny SO2, NO2, C6H6 
2. opolski Komprachcice Komprachcice Kolejowa ok. 5,5 km OpKompr36pas pasywny SO2, NO2, C6H6 
3. opolski Prószków Prószków Opolska ok. 10 km OpProszk39pas pasywny SO2, NO2, C6H6 

 
 
Na podstawie pomiarów we wskazanych stacjach monitoringowych, poniżej przedstawiono stężenie w powietrzu 
takich związków jak: 

• dwutlenek siarki (SO2), 
• dwutlenek azotu (NO2), 
• benzen (C6H6). 

 
Ocena jakości 
                                                           
1 Oznaczenia substancji: SO2 – dwutlenek siarki, NO2 – dwutlenek azotu, C6H6 - benzen 
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Ocena jakości powietrza atmosferycznego województwa opolskiego, w tym Gminy Tułowice, została 
przeprowadzona w oparciu o podział województwa na strefy. Zgodnie z wytycznymi, gdzie strefy stanowią: 

• aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 
• miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, 
• pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tysięcy 

mieszkańców. 
 
W przypadku województwa opolskiego oznacza to podział na dwie strefy: 

• miasto Opole, 
• strefę opolską (pozostały obszar województwa). 

 
Celem prowadzenia corocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na 
obszarze poszczególnych stref w zakresie umożliwiającym:  

• wykonanie klasyfikacji stref w oparciu o przyjęte kryteria,  
• uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze strefy w zakresie 

umożliwiającym wskazanie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych oraz określenie poziomów 
stężeń występujących na tych obszarach,  

• wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń w 
określonych rejonach,  

• wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia istniejącego systemu monitoringu i oceny.  
 
W ocenie jakości powietrza za 2011 r. uwzględniono substancje, dla których w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu i dyrektywach unijnych 
(2008/50WE oraz 2004/107/WE), określono poziomy dopuszczalne/docelowe/celu długoterminowe w powietrzu, 
ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin. 
 
W ocenie przeprowadzonej pod kątem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia uwzględniono 
następujące zanieczyszczenia: 

• dwutlenek siarki SO2 
• dwutlenek azotu NO2 
• tlenek węgla CO 
• benzen C6H6 
• ozon O3, 
• pył PM10, 
• ołów Pb w PM10 
• arsen As w PM10 
• kadm Cd w PM10 
• nikiel Ni w PM10 
• benzo(a)piren B(a)P w pyle PM10 
• pył PM2,5 

 
Ocena wykonana pod kątem spełnienia kryteriów odniesionych do ochrony roślin obejmowała: 

• dwutlenek siarki CO2 
• tlenki azotu NOx 
• ozon O3 

  
Odrębnie dla każdej substancji dokonano klasyfikacji stref, w których poziom odpowiednio: 

• przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji (klasa C), 
• mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines 

tolerancji (klasa B), 
• nie przekracza poziomu dopuszczalnego (klasa A), 
• przekracza poziom docelowy (klasa C), 
• nie przekracza poziomu docelowego (klasa A), 
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• przekracza poziom celu długoterminowego (klasa D2), 
• nie przekracza poziomu celu długoterminowego (klasa D1) 

 
W poniższej tabeli przedstawiono wynikowe klasy strefy opolskiej, w której znajduje się Gmina Tułowice, z 
uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzkiego oraz ochrony roślin. Wyniki odnoszą 
się do lat 2010-2011, bowiem w latach wcześniejszych stosowany był odmienny podział województwa opolskiego 
na strefy (wówczas istniało sześć stref). 
 
Tabela 14. Wynikowe klasy strefy opolskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej za 2010 
r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia. 

Nazwa strefy 
Symbol klasy wynikowej 

SO2 NO2 CO C6H6 O3 PM10 Pb As Cd Ni BaP PM2,5 

strefa opolska A A A C C C A A A A C C 

Źródło: WIOŚ Opole. 

 
 
 
Tabela 15. Wynikowe klasy strefy opolskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej za 2010 
r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin. 

Nazwa strefy 
Symbol klasy wynikowej 

SO2 NO2 O3 

strefa opolska A A C 
Źródło: WIOŚ Opole. 

 
 
Tabela 16. Wynikowe klasy strefy opolskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej za 2011 
r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia. 

Nazwa strefy 
Symbol klasy wynikowej 

SO2 NO2 CO C6H6 
O32 
(dc) 

O33 

(dt) 
PM10 Pb As Cd Ni BaP PM2,5 

strefa opolska A A A C A D2 C A A A A C C 

Źródło: WIOŚ Opole. 

 
 
Tabela 17. Wynikowe klasy strefy opolskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej za 2011 
r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin. 

Nazwa strefy 
Symbol klasy wynikowej 

SO2 NOx 
O34 
(dc) 

O35 

(dt) 
strefa opolska A A C D2 

Źródło: WIOŚ Opole. 

 
 

                                                           
2, 6 wg poziomu docelowego 

3,7  wg poziomu celu długoterminowego 
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PODSUMOWANIE 
Wynik oceny strefy opolskiej za rok 2011, w której położona jest Gmina Tułowice, wskazuje, że dotrzymane są 
poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe substancji w powietrzu (klasa A) ustanowione ze względu na 
ochronę zdrowia: 

• dwutlenku siarki, 
• dwutlenku azotu, 
• benzenu, 
• tlenku węgla, 
• oraz metali ciężkich zawartych w pyle PM10: 

o arsenu, 
o kadmu, 
o niklu,  
o i ołowiu. 

 
 
Natomiast zanieczyszczeniami problemowymi są :  

• pył zawieszony PM10, 
• pył zawieszony PM2,5, 
• benzen, 
• benzo(a)piren. 

 
 
Dla tych czterech zanieczyszczeń strefa opolska otrzymała klasę C, dla której konieczne jest opracowanie 
programów ochrony powietrza. Należy jednak pamiętać, że strefa opolska nie wykazuje jednolitości na całym 
swoim obszarze, pod względem zanieczyszczeń. Oznacza to, że w strefie są miejsca, które ze względu na 
poziom zanieczyszczeń wymagają podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Jak wynika z 
opracowania  przez WIOS w Opolu „Oceny jakości powietrza za rok 2011”, Gmina Tułowice nie została 
wskazana jako miejsce przekroczeń stężeń zanieczyszczeń problemowych, wskazanych powyżej. 
 
Przekroczony poziom zanieczyszczeń, zarówno w strefie opolskiej jak i samej Gminie Tułowice, wystąpił 
natomiast w przypadku stężenia ozonu. Problem ten dotyczy poziomu celu długoterminowego, zarówno pod 
względem ochrony zdrowia jak i roślin (klasa D2). Dla stref D2 nie jest wymagane opracowanie programu 
ochrony powietrza. Działania wymagane w tym przypadku to ograniczenie emisji prekursorów ozonu (tlenku 
azotu, węglowodorów i lotnych związków organicznych).    
 
 
Źródła zanieczyszczeń powietrza 
Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego są: 

• przemysł, 
• spalanie paliwa stałego (węgiel, miał koksowy, koks), 
• spalanie odpadów w piecach indywidualnych gospodarstw domowych, 

 
Specyfiką zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego jest ich lotność, dlatego też powyższe źródła 
przyczyniające się do wzrostu ich stężeń, nie muszą występować na terenie Gminy Tułowice, ale np. w 
sąsiednich gminach i miastach, jak np. miasto Opole. 
 
 
Emisja komunikacyjna 
Negatywne oddziaływanie na środowisko niesie ze sobą emisja komunikacyjna, która najbardziej odczuwalna jest 
w pobliżu dróg charakteryzujących się dużym natężeniem ruchu kołowego, jak np. autostrada A4 przebiegająca 
przez fragment Gminy Tułowice. 
 
Głównymi zanieczyszczeniami emitowanymi w związku z ruchem samochodowym są: 
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• tlenek i dwutlenek węgla, 
• węglowodory, 
• tlenki azotu, 
• pyły zawierające metale ciężkie, 
• pyły ze ścierania się nawierzchni dróg i opon samochodowych. 

 
Dla stanu powietrza atmosferycznego istotne znaczenie ma emisja NOx oraz metali ciężkich. Duże znaczenie ma 
również tzw. emisja wtórna z powierzchni dróg, która zależy w dużej mierze od warunków meteorologicznych. 
Komunikacja jest również źródłem emisji benzenu, benzo(a)piranu, toluenu i ksylenu. Na wielkość tych 
zanieczyszczeń wpływa stan techniczny samochodów, stopień zużycia substancji katalitycznych oraz jakość 
stosowanych paliw. Gwałtowny rozwój transportu, przejawiający się wzrostem ilości samochodów na drogach 
oraz aktualny stan infrastruktury dróg spowodował, iż transport może być uciążliwy dla środowiska naturalnego.  
 
W przypadku substancji toksycznych emitowanych przez silniki pojazdów do atmosfery,  źródła te trudno 
zinwentaryzować pod kątem emisji zanieczyszczeń, gdyż zwykle nie ma dla nich materiałów sprawozdawczych. 
Na podstawie znanych wartości średniego składu paliwa, szacowany przeciętny skład spalin silnikowych jest 
następujący: 
 
Tabela 18. Przeciętny skład spalin silnikowych (w % objętościowo). 

Składnik Silniki benzynowe Silniki wysokoprężne Uwagi 
Azot 24 - 77 76 - 78 nietoksyczny 
Tlen 0,3 - 8 2 - 18 nietoksyczny 
Para wodna 3,0 - 5,5 0,5 - 4 nietoksyczny 
Dwutlenek węgla 5,0 - 12 1 - 10 nietoksyczny 
Tlenek węgla 0,5 - 10 0,01 - 0,5 toksyczny 
Tlenki azotu 0,0 - 0,8 0,0002 - 0,5 toksyczny 
Węglowodory 0,2 - 3 0,009 - 0,5 toksyczny 
Sadza 0,0 - 0,04 0,01 - 1,1 toksyczny 
Aldehydy 0,0 - 0,2 0,001 - 0,009 toksyczny 

 
Na skutek powszechnej elektryfikacji, emisje do powietrza związane z ruchem kolejowym mają znaczenie 
marginalne. Należą do nich jedynie emisje zanieczyszczeń pyłowych związanych z ruchem pociągów, oraz 
niewielkie emisje z lokomotyw spalinowych używanych głownie na bocznicach kolejowych. 
 
Niska emisja 
Negatywne oddziaływanie na stan jakości powietrza niesie ze sobą niska emisja z lokalnych kotłowni i pieców 
węglowych, które używane są w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy. W lokalnych 
systemach grzewczych brak jest urządzeń ochrony powietrza. Emisja z tych źródeł jest trudna do oszacowania i 
wykazuje zmienność sezonową, która związana jest z okresem grzewczym.  
 
Negatywny wpływ na jakość powietrza atmosferycznego mają lokalne kotłownie pracujące na potrzeby 
centralnego ogrzewania, a także małe przedsiębiorstwa spalające węgiel w celach grzewczych lub 
technologicznych. Brak urządzeń oczyszczania bądź odpylania gazów spalinowych powoduję, iż całość 
wytwarzanych zanieczyszczeń trafia do powietrza atmosferycznego. Niska sprawność i efektywność technologii 
spalania są poważnym źródłem emisji zanieczyszczeń. Co więcej, głównym paliwem w sektorze gospodarki 
komunalnej jest węgiel, często zawierający znaczne ilości siarki. Rodzaje oraz źródła zanieczyszczeń powietrza 
zestawiono w poniższej tabeli. 
 
Tabela 19. Rodzaje oraz źródła zanieczyszczeń powietrza. 

Zanieczyszczenia Źródło emisji 
Pył ogółem spalanie paliw, unoszenie pyłu w powietrzu; 
SO2 (dwutlenek siarki) spalanie paliw zawierających siarkę; 
NO (tlenek azotu) spalanie paliw; 
NO2 (dwutlenek azotu) spalanie paliw, procesy technologiczne; 
NOx (suma tlenków azotu) sumaryczna emisja tlenków azotu; 
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Zanieczyszczenia Źródło emisji 
CO (tlenek węgla) produkt niepełnego spalania; 
O3 (ozon) powstaje naturalnie oraz z innych zanieczyszczeń będących utleniaczami; 
Amoniak, metan transport, produkcja rolna, produkty spalania. 

 
 
Emisja niezorganizowana 
Do tej kategorii zaliczane są inne nie wymienione źródła emisji. Znaczenie w tej kategorii ma emisja pochodząca 
z zlokalizowanej na terenie gminy oczyszczalni ścieków. Do pozostałych źródeł emisji można zaliczyć np. 
wypalanie traw. 
 
 
5.4. Ochrona przyrody 
Formy ochrony przyrody 
Na terenie Gminy Tułowice występują formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 1220 ze zm.), takie jak: 

• obszar NATURA 2000 „Bory Niemodlińskie”, 
• rezerwat przyrody "Złote Bagna"; 
• obszar chronionego krajobrazu "Bory Niemodlińskie", 
• pomniki przyrody, 
• ochrona gatunkowa roślin i zwierząt. 

 
 
Obszar NATURA 2000 „Bory Niemodlińskie” 
Obszar składa się z pięciu enklaw w zachodniej części Borów Niemodlińskich. Jest to fragment wysoczyzny 
polodowcowej rozciętej dolinami rzecznymi (Ścinawy Niemodlińskiej, Wytoki, Nysy Kłodzkiej, Odry). Występują tu 
wzgórza ostańców i wydmy o wysokości do 15 m, a także zagłębienia bezodpływowe ze stawami (wody stojące i 
płynące zajmują 11% powierzchni), bagnami, torfowiskami i łąkami (3% terenu). 
 
Obszar w 79% porastają lasy gospodarcze z fragmentami lasów naturalnych. Lasy iglaste (w tym cenne bory 
bagienne) zajmują 26% powierzchni, liściaste (w tym cenne i rozlegle grądy) - 19%, mieszane 28% terenu. 
Tereny rolne zajmują 7% ostoi. 
 
Obszar charakteryzuje się bardzo dużą różnorodnością przyrodniczą. Szczególną wartość ma zespół torfowisk 
przejściowych i wysokich z charakterystycznymi zespołami roślinności i przedstawicielami fauny wodno-błotnej 
(jedno z dwóch stanowisk żółwia błotnego w województwie), występujące tu 3 gatunki nietoperzy z Załącznika II 
Dyrektywy Siedliskowej. 
 
Obszar stanowi część dużego zwartego kompleksu leśnego, którego część zachodnia, proponowana do ochrony 
jako ostoja siedliskowa, charakteryzuje się bardzo dużą różnorodnością siedliskową, od siedlisk suchych na 
wydmach do skrajnie wilgotnych torfowisk i stawów. Mozaikowaty charakter siedlisk oraz silne związki 
funkcjonalno-przestrzenne między nimi uzasadniają objęcie ochroną większego obszaru niż zespołu chronionych 
dyrektywą UE siedlisk przyrodniczych. Jednocześnie charakter zagospodarowania oraz liczne strefy nieciągłości 
występujących siedlisk decydują o konieczności delimitacji ostoi w pięciu podobszarach, nie połączonych ze sobą 
przestrzennie. 
 
Ważne dla Europy typy siedlisk przyrodniczych: 

• zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion),  
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 
• torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea), 
• torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe), 
• obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion, 
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion), 
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• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 
• pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum), 
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino mugo-

Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne), 
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion 

glutinoso-incanae, olsy żródliskowe),  
• łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji. 

 
Ważne dla Europy gatunki zwierząt: 

• mopek – ssak, 
• nocek łydkowłosy – ssak, 
• nocek duży – ssak, 
• wydra – ssak, 
• traszka grzebieniasta - płaz, 
• kumak nizinny - płaz, 
• żółw błotny – gad,  
• koza – ryba,  
• modraszek telejus – bezkręgowiec,  
• modraszek nausitous – bezkręgowiec.  

 
 
Rezerwat przyrody „Złote Bagna” 
Rezerwat o powierzchni 33,17 ha, położony w pobliżu miejscowości Szydłów. Powołany został 19 lipca 2001 
roku, mocą rozporządzenia Wojewody Opolskiego. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ekosystemu 
torfowiska. Dominującymi typami ekosystemów w granicach obszaru chronionego są ekosystemy leśne 
i ekosystemy torfowisk przejściowych. Na niewielkich areałach w południowej części rezerwatu, w miejscach po 
dawnej eksploatacji torfu, rozwinęły się warunki sprzyjające dla rozwoju ekosystemów torfowisk wysokich. 
Spośród zbiorowisk roślinnych największą powierzchnię zajmują zbiorowiska leśne, zaklasyfikowane jako 
wilgotny bór trzęślicowy. Spośród fitocenoz właściwych dla torfowisk przejściowych występuje tutaj zespół młaki 
turzycowej oraz wełnianki wąskolistnej. Flora naczyniowa liczy 50 gatunków. Spośród stwierdzonych taksonów 
rosiczka okrągłolistna i bagno zwyczajne podlegają ścisłej ochronie prawnej, a kruszyna pospolita ochronie 
częściowej. Rosną tu także gatunki uznawane za zagrożone w skali województwa opolskiego. Należą do nich 
nerecznica szerokolistna, tojeść bukietowa, przygiełka biała, mniszek błotny i rzęśl wielkoowockowa. Rezerwat 
„Złote Bagna” jest jedną z najważniejszych ostoi mszaków, zwłaszcza torfowiskowych, w województwie opolskim. 
Flora mszaków rezerwatu liczy 51 gatunków, w tym siedem gatunków wątrobowców oraz 44 gatunki mchów. Do 
szczególnie cennych składników brioflory należą gatunki objęte ochroną prawną (siedem gatunków ściśle 
i 10 gatunków częściowo chronionych) oraz gatunki zagrożone (ogółem pięć gatunków).  
 
Poniżej przedstawiono położenie rezerwatu „Złote Bagna”. 
 
 
Obszar chronionego krajobrazu "Bory Niemodlińskie" 
Powołany został uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu, 26 maja 1988 roku. Jest to pod względem 
wielkości na Opolszczyźnie drugi – pośród siedmiu – obszar objęty tą formą ochrony powierzchniowej. Obecnie 
Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich to największy w Polsce kompleks leśny w zachodniej 
części górnej Odry, obejmujący powierzchnię 480 km² najcenniejszych przyrodniczo lasów będących 
pozostałością niegdysiejszej Przesieki Śląskiej, z wciąż jeszcze zachowanymi fragmentami typowych dla 
polskiego niżu lasów mieszanych i liściastych. Na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów 
Niemodlińskich występuje 19 gatunków chronionych roślin, w tym 7 chronionych częściowo i 12 chronionych 
ściśle (część zakwalifikowana na Czerwonej Liście Roślin Zagrożonych w Polsce 1992, dwa gatunki objęte są 
ochroną paneuropejską w ramach „Konwencji o ochronie gatunków europejskich dzikich zwierząt i roślin oraz 
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siedlisk naturalnych”). Nie mniej bogata jest również fauna Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów 
Niemodlińskich. Występuje tu 181 gatunków kręgowców chronionych, w tym:  

• gromada Ryby – 2 gatunki chronione  
• gromada Płazy – 13 gatunków chronionych (w tym 2 częściowo)  
• gromada Gady – 5 gatunków chronionych  
• gromada Ptaki – 139 gatunków chronionych  
• gromada Ssaki – 25 gatunki chronionych 

 
Ze względu na warunki środowiskowe, szczególnie zróżnicowana gatunkowo jest awifauna. Dotąd na terenie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich stwierdzono występowanie 150 gatunków lęgowych, co 
stanowi około 34% całej ornitofauny krajowej. Wiele z nich to gatunki zakwalifikowane na różnej rangi 
czerwonych listach gatunków zagrożonych wymieraniem – regionalnych, krajowych i europejskich. Znaczna 
liczba – 34 gatunki – uważana jest za rzadkie i zagrożone na Śląsku. Ponadto występuje tu 9 gatunków 
zagrożonych w skali kraju: derkacz, bielik, kania czarna, kania ruda, bąk, bączek, zielonka, włochatka, 
podgorzałka. 
 
 
Pomniki przyrody 
Według bazy danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu na terenie Gminy Tułowice znajduje się 
siedemnaście pomników przyrody. W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe dane dotyczące istniejących 
pomników przyrody. 
 
Tabela 20. Wykaz pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Tułowice. 

Lp. Nr ew. Obiekt Gmina Rok uznania 

1. 152 pojedynczy okaz z gatunku modrzew europejski (Larix decidua)  Tułowice 21.11.2005r. 

2. 181 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur)  Tułowice 21.11.2005r. 
3. 241 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur)  Tułowice 21.11.2005r. 
4. 367 pojedynczy okaz z gatunku sosna pospolita (Pinus sylvestris) Tułowice 21.11.2005r. 
5. 368 pojedynczy okaz z gatunku sosna pospolita (Pinus sylvestris) Tułowice 21.11.2005r. 
6. 509 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Qercus robur) Tułowice 24.10.2003r. 
7. 510 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Qercus robur) Tułowice 24.10.2003r. 

8. 511 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Qercus robur) Tułowice 24.10.2003r. 

9. 512 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Qercus robur) Tułowice 24.10.2003r. 

10. 513 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Qercus robur) Tułowice 24.10.2003r. 

11. 514 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Qercus robur) Tułowice 24.10.2003r. 

12. 515 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Qercus robur) Tułowice 24.10.2003r. 
13. 516 pojedynczy okaz z gatunku platan klonolistny (Platanus xhispanika) Tułowice 24.10.2003r. 
14. 517 pojedynczy okaz z gatunku wiąz pospolity (Ulmus campestris) Tułowice 24.10.2003r. 
15. 518 pojedynczy okaz z gatunku dąb szypułkowy (Qercus robur) Tułowice 24.10.2003r. 
16. 821 pojedynczy okaz z gatunku sosna pospolita (Pinus sylvestris) Tułowice 13.12.2005r. 
17. 822 pojedynczy okaz z gatunku sosna pospolita (Pinus sylvestris) Tułowice 13.12.2005r. 

 
 
 
5.5. Gleby 
Klasy bonitacyjne 
Klasy bonitacyjne gleb występujących na terenie Gminy Tułowice: 
Grunty orne: 

• klasy IIIa i IIIb - 429 ha (35,5 %) 
• klasy IVa i IVb - 287 ha (23,7 %) 
• klasy V i VI - 494 ha (40,8 %) 
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Użytki zielone: 
• klasy II i III - 158 ha (24,9 %) 
• klasy IV - 168 ha (26,5 %) 

 
Gdzie: 
Gleby klasy I – gleby orne najlepsze. Są to gleby położone w dobrych warunkach fizjograficznych, najbardziej 
zasobne w składniki pokarmowe, posiadają dobrą naturalną strukturę, są łatwe do uprawy (czynne biologicznie, 
przepuszczalne, przewiewne, ciepłe, wilgotne). 
 
Gleby klasy II – gleby orne bardzo dobre. Mają skład i właściwości podobne (lub nieco grosze) jak gleby klasy I, 
jednak położone są w mniej korzystnych warunkach terenowych lub mają gorsze warunki fizyczne, co powoduje, 
że plony roślin uprawianych na tej klasie gleb, mogą być niższe niż na glebach klasy I. 
 
Gleby klasy III (IIIa i IIIb) – gleby orne średnio dobre. W porównaniu do gleb klas I i II, posiadają gorsze 
właściwości fizyczne i chemiczne, występują w mniej korzystnych warunkach fizjograficznych. Odznaczają się 
dużym wahaniem poziomu wody w zależności od opadów atmosferycznych. Na glebach tej klasy można już 
zaobserwować procesy ich degradacji. 
 
Gleby klasy IV (IVa i IVb) – gleby orne średnie. Plony roślin uprawianych na tych glebach są wyraźnie niższe niż 
na glebach klas wyższych, nawet gdy utrzymywane są one w dobrej kulturze rolnej. Są mało przewiewne, zimne, 
mało czynne biologicznie. Gleby te są bardzo podatne na wahania poziomu wód gruntowych (zbyt podmokłe lub 
przesuszone). 
 
Gleby klasy V - gleby orne słabe. Są ubogie w substancje organiczne, mało żyzne i nieurodzajne. Do tej klasy 
zaliczmy również gleby położone na terenach nie zmeliorowanych albo takich, które do melioracji się nie nadają. 
 
Gleby klasy VI - gleby orne najsłabsze. W praktyce nadają się tylko do zalesienia. Posiadają bardzo niski poziom 
próchnicy. Próba uprawy roślin na glebach tej klasy niesie ze sobą duże ryzyko uzyskania bardzo niskich plonów. 
 
 
Skład granulometryczny 
Skład granulometryczny (uziarnienie) charakteryzuje stan rozdrobnienia mineralnej części fazy stałej gleby.  Jest 
on wyrażany procentowym udziałem poszczególnych cząstek mineralnych zwanych frakcjami 
granulometrycznymi. 
 
Ze względu na skład granulometryczny gleby dzielimy na cztery kategorie agronomiczne: 
I kategoria - gleby bardzo lekkie (<10% części spławialnych) - należą tu gleby o dużej przepuszczalności i 
przewiewności, ubogie w składniki pokarmowe i o bardzo niekorzystnej dynamice wodnej; 
II kategoria - gleby lekkie (10-20 % części spławialnych) - są to gleby przewiewne i przepuszczalne, łatwo 
wysychające i ubogie w składniki pokarmowe; 
III kategoria - gleby średnie (20-35% części spławialnych) - charakteryzują się średnią pojemnością wodną i 
przewiewnością, korzystną dynamiką składników pokarmowych; 
IV kategoria - gleby ciężkie (>35% części spławialnych) - to gleby zwięzłe i słabo przepuszczalne o dużej 
pojemności wodnej i skłonne do zabagniania, po wyschnięciu twardnieją, wolno się nagrzewają i zamarzają;. 
 
W poniższej tabeli przedstawiono rodzaje gleb użytkowanych rolniczo ze względu na skład granulometryczny na 
terenie Gminy Tułowice. 
 
Tabela 21. Kategorie agronomiczne gleb użytkowanych rolniczo na terenie Gminy Tułowice. 

Kategoria agronomiczna 
Powierzchnia 

[%] 
gleby bardzo lekkie - 

gleby lekkie 11,5 
gleby średnie 88,5 
gleby ciężkie - 
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Źródło: raport „Stan środowiska w Opolu i powiecie opolskim”. 
 
Poniżej przedstawiono w formie graficznej procentowy udział kategorii agronomicznym gleb użytkowanych 
rolniczo na terenie miasta Opole oraz powiatu opolskiego, w tym Gminy Tułowice. 
 
Rysunek 9. Procentowy udział kategorii agronomicznych gleb użytkowanych rolniczo na terenie miasta Opole i 
powiatu opolskiego. 

 
Źródło: raport „Stan środowiska w Opolu i powiecie opolskim”. 

 
 
Odczyn pH – konieczność wapnowania 
O odczynie pH decyduje poziom stężenia jonów wodorowych w glebie. Do źródeł zakwaszenia gleb zalicza się 
m.in.: 

• procesy geologiczne, 
• procesy glebotwórcze, 
• wymywanie jonów zasadowych, 
• pobieranie wapnia przez rośliny, 
• niewłaściwy dobór nawozów, 
• kwaśne deszcze. 

 
Zasadowy odczyn pH wpływa korzystnie na pobieranie składników pokarmowych przez rośliny z gleby. W wyniku 
zakwaszenia gleb, proces pobierania prze rośliny składników pokarmowych, w istotny sposób jest utrudniony. 
Ponadto, dochodzi wówczas do aktywacji związków toksycznych, czego efektem jest wzrost pobierania metali 
ciężkich przez rośliny. W efekcie, zjawiska te prowadzą do zmniejszenia ilości plonów i pogorszenia jakość 
uzyskanych produktów. 
 
W celu obniżenia kwaśnego odczynu pH stosuje się zabieg wapnowania gleb z wykorzystaniem właściwych 
nawozów. Wapnowanie gleb w znaczący sposób poprawia właściwości fizykochemiczne i biologiczne gleby. Jest 
ono także najbardziej efektywnym sposobem ograniczenia migracji istniejących oraz potencjalnych 
zanieczyszczeń gleb metalami ciężkimi. 
 
W poniższej tabeli przedstawiono zmienność odczynu gleby wraz ze zmianą zakresu odczynu pH. 
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Tabela 22. Zmienność odczynu gleby wraz ze zmianą zakresu odczynu pH. 

Zakres pH Odczyn gleby 
≤ 4,5 bardzo kwaśny 

4,6 – 5,5 kwaśny 
5,6 – 6,5 lekko kwaśny 
6,6 – 7,2 obojętny 

> 7,3 zasadowy 
Źródło: raport „Stan środowiska w Opolu i powiecie opolskim”. 

 
W poniższej tabeli przedstawiono odczyn gleb użytkowanych rolniczo na terenie Gminy Tułowice. 
 
Tabela 23. Udział gleb użytkowanych rolniczo na terenie Gminy Tułowice ze względu na odczyn (stan na rok 2006). 

Odczyn gleby 
Powierzchnia 

[%] 
bardzo kwaśny 20,0 

kwaśny 16,0 
lekko kwaśny 46,0 

obojętny 18,0 
zasadowy - 

Źródło: raport „Stan środowiska w Opolu i powiecie opolskim”. 
 
Poniżej przedstawiono w formie graficznej procentowy udział w przedziałach odczynu gleb użytkowanych rolniczo 
na terenie miasta Opole oraz powiatu opolskiego, w tym Gminy Tułowice. 
 
Rysunek 10. Procentowy udział w przedziałach odczynu gleb użytkowanych rolniczo na terenie miasta Opole i 
powiatu opolskiego. 

 
Źródło: raport „Stan środowiska w Opolu i powiecie opolskim”. 

 
Podstawowymi wskaźnikami do określenia potrzeb wapnowania jest wielkość pH i kategoria agronomiczna gleby 
(KAG). Potrzeby wapnowania określają ilość stosowanych nawozów wapniowych w zależności od składu 
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granulometrycznego gleby. W związku z tym, wprowadzono pięć przedziałów określających potrzeby 
wapnowania, które przedstawiono w poniższej tabeli.  
 
Tabela 24. Przedziały potrzeb wapnowania. 

KAG 
Zakresy pH dla przedziałów potrzeb wapnowania 

konieczne potrzebne wskazane ograniczone zbędne 
bardzo lekkie ≤ 4,0 4,1 – 4,5 4,6 – 5,0 5,1 – 5,5 > 5,6 

lekkie ≤ 4,5 4,6 – 5,0 5,1 – 5,5 5,6 – 6,0 > 6,1 
średnie ≤ 5,0 5,1 – 5,5 5,6 – 6,0 6,1 – 6,5 > 6,6 

ciężkie ≤ 5,5 5,6 – 6,0 6,1 – 6,5 6,6 – 7,0 > 7,1 
Źródło: raport „Stan środowiska w Opolu i powiecie opolskim”. 

 
W poniższej tabeli przedstawiono potrzeby wapnowania gleb użytkowanych rolniczo na terenie Gminy Tułowice. 
 
Tabela 25. Udział gleb użytkowanych rolniczo na terenie Gminy Tułowice ze względu na potrzeby wapnowania (stan 
na rok 2006). 

Potrzeby wapnowania 
Powierzchnia 

[%] 
konieczne 24,0 
potrzebne 10,0 
wskazane 22,0 

ograniczone 26,0 
zbędne 18,0 
Źródło: raport „Stan środowiska w Opolu i powiecie opolskim”. 

 
 
 
 
Poniżej przedstawiono w formie graficznej procentowy udział gleb użytkowanych rolniczo wymagających 
wapnowania na terenie miasta Opole oraz powiatu opolskiego, w tym Gminy Tułowice. 
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Rysunek 11. Procentowy udział potrzeb wapnowania gleb użytkowanych rolniczo na terenie miasta Opole i powiatu 
opolskiego. 

 
Źródło: raport „Stan środowiska w Opolu i powiecie opolskim”. 

 
 
5.6. Hałas 
Hałas drogowy 
Kryteria dopuszczalności hałasu drogowego określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 
2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz. 826 wraz z późn.zm.6). 
Dla rodzajów terenu, wyróżnionych ze względu na sposób zagospodarowania i pełnione funkcje (tj. tereny 
zabudowy mieszkaniowej, tereny szpitali, szkoły, tereny rekreacyjno - wypoczynkowe i uzdrowiska), ustalono 
dopuszczalny równoważny poziom hałasu LAeqD w porze dziennej i LAeqN w porze nocnej. Podstawą określenia 
dopuszczalnej wartości poziomu równoważnego hałasu dla danego terenu jest zaklasyfikowanie go do określonej 
kategorii, o wyborze której decyduje sposób jego zagospodarowania. Dla hałasu drogowego, dopuszczalne 
wartości poziomów hałasu wynoszą w porze dziennej – w zależności od funkcji terenu – od 50 do 65 dB, w porze 
nocnej 
45–55 dB. 
 
Na terenie Gminy Tułowice nie zostały przeprowadzone badania natężenia hałasu w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska. W związku, z tym do oceny stanu klimatu akustycznego Gminy Tułowice, wykorzystane 
zostały pomiary z punktów kontrolnych zlokalizowane w sąsiedniej Gminie Niemodlin, gdzie Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska przeprowadził w 2011 r. badania w trzech punktach, z czego najbardziej 
właściwym do celów porównawczych jest punkt pomiarowy znajdujący się przy drodze gminnej, gdzie istnieje 
zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Wyniki przedstawiono w poniższej tabeli. 
 

                                                           
6
 Z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października  2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1109). 
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Tabela 26. Charakterystyka lokalizacji i wyniki pomiarów poziomów krótkookresowych LAeq D i LAeq N na terenie 
Gminy Niemodlin (stan na rok 2011). 

Lp. Miasto Lokalizacja punktu pomiarowego 

Wartość 
średnia dla 
pory dnia 

LAeqD 

Wartość 
średnia dla 
pory nocy 
i LAeqN 

Dopuszczalne 
poziomy hałasu 
pora 
dnia 

pora 
nocy 

1. Niemodlin 
Droga gminna ul. Brzeska, teren zabudowy 
mieszkaniowo usługowej 

61,5 53,4 60 50 

2. Niemodlin 
Droga krajowa nr 46, ul. Opolska, tereny 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego. 

69,2 65,0 60 50 

3. Niemodlin 
Droga krajowa nr 46, ul. Bohaterów Powstań 
Śląskich, tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. 

66,8 63,3 60 50 

Źródło: WIOŚ w Opolu 
 
Jak wynika z powyższej tabeli we wszystkich punktach pomiarowych zlokalizowanych na terenie Gminy 
Niemodlin doszło do przekroczeń dopuszczalnych poziomów natężenia hałasu. Analiza  powyższych wyników 
oraz wieloletnich badań klimatu akustycznego przy drogach województwa opolskiego wykonanych przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, pozwala założyć, że również na terenie Gminy Tułowice istnieje 
realne zagrożenie nieznacznych przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. Zaleca się podjęcie działań w 
przyszłości mających na celu przeprowadzenie pomiarów natężenia hałasu przy drogach na terenie Gminy 
Tułowice. 
 
 
Hałas kolejowy 
Przez teren Gminy Tułowice przebiega czynna linia kolejowa  nr 287 relacji Opole-Szydłów-Nysa. W związku z 
tym, istnieje potencjalnego zagrożenie nadmiernym hałasem, którego źródłem jest kolej. 
 
W 2009 r.  Polskie Linie Kolejowe S.A. w Opolu wykonały badania okresowych pomiarów poziomu hałasu w 
środowisku od eksploatowanych linii kolejowych przebiegających m.in. przez teren powiatu opolskiego. Pomiary 
emisji hałasu kolejowego wykonano metodą pośrednią – metodą pojedynczych pomiarów akustycznych z 
jednoczesnym ciągłym pomiarem warunków meteorologicznych. Zastosowana metoda, polega na wyznaczeniu 
równoważnego poziomu hałasu kolejowego LAeqT na podstawie pomiarów hałasu dla pojedynczych przejazdów 
pociągów oraz natężenia ruchu występującego w okresach odniesienia, zgodnie z metodyką referencyjną wg 
punktu III załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 roku w sprawie 
wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez 
zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. nr 192, poz. 1392). 
 
Charakterystyka punktów pomiarowych oraz wyniki pomiarów przedstawiono w poniższej tabeli. 
 
Tabela 27. Charakterystyka lokalizacji i wyniki pomiarów równoważnego poziomu hałasu kolejowego LAeq w 
powiecie opolskim (stan na rok 2009). 

Lp. 
Lokalizacja punktu 

pomiarowego 
Rodzaj zabudowy 

Wartość średnia 
dla pory dnia 

LAeqD 

Wartość średnia 
dla pory nocy 

i LAeqN 

Dopuszczalne 
poziomy hałasu 

pora 
dnia 

pora 
nocy 

1. Krasiejów, ul. Torowa 
mieszkaniowo-
jednorodzinna 

54,6 55,5 60 50 

2. Ozimek, ul. Dworcowa 
mieszkaniowo-

usługowa 
54,3 50,3 60 50 

3. Schodnia 
mieszkaniowo-

zagrodowa 
57,3 51,9 60 50 

4. 
Dębska Kuźnia, ul. 

Zacisze 
mieszkaniowo-

zagrodowa 
56,7 57,6 60 50 

5. 
Dębska Kuźnia, ul. 

Niwecka 
mieszkaniowo-

zagrodowa 
57,9 57,3 60 50 
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Lp. 
Lokalizacja punktu 

pomiarowego 
Rodzaj zabudowy 

Wartość średnia 
dla pory dnia 

LAeqD 

Wartość średnia 
dla pory nocy 

i LAeqN 

Dopuszczalne 
poziomy hałasu 

pora 
dnia 

pora 
nocy 

6. Chrząstowice 
mieszkaniowo-
jednorodzinna 

51,6 53,0 60 50 

7. 
Suchy Bór, 
ul. Pawlety 

mieszkaniowo-
zagrodowa 

57,7 57,7 60 50 

 
Jak wynika z powyższej tabeli hałas kolejowy na terenie powiatu opolskiego nie przekracza wartości 
dopuszczalnych dla pory dziennej. Natomiast w przypadku pory dziennej doszło do przekroczeń norm we 
wszystkich punktach. Analiza  powyższych wyników pozwala założyć, że na terenie Gminy Tułowice także 
istnieje realne zagrożenie nieznacznych przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu kolejowego dla pory 
nocnej.  
 
 
Hałas przemysłowy 
Hałas przemysłowy powodowany jest eksploatacją instalacji lub urządzeń zawiązanych z prowadzoną 
działalnością przemysłową. Emisja zanieczyszczenia środowiska hałasem regulowana jest w posiadanych przez 
podmioty gospodarcze zezwoleniach, dopuszczających określone poziomy hałasu odrębnie dla pory dziennej i 
nocnej. Uciążliwość hałasu emitowanego z obiektów przemysłowych zależy między innymi od ich ilości, czasu 
pracy czy odległości od terenów podlegających ochronie akustycznej. Na terenie Gminy Tułowice ryzyko 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu dla obiektów przemysłowych jest niskie.  
 
 

5.7. Pola elektromagnetyczne 
Jako promieniowanie niejonizujące określa się promieniowanie, którego energia oddziałująca na każde ciało 
materialne nie wywołuje w nim procesu jonizacji. Promieniowanie to związane jest ze zmianami pola  
elektromagnetycznego. Poniżej zestawiono potencjalne źródła omawianego promieniowani 

• urządzenia wytwarzające stałe pole elektryczne i magnetyczne, 
• urządzenia wytwarzające pole elektryczne i magnetyczne o częstotliwości 50 Hz, (stacje i linie 

elektroenergetyczne wysokiego napięcia); 
• urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne o częstotliwości od 1 kHz do 300 GHz, (urządzenia 

radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne) 
• inne źródła promieniowania z zakresu częstotliwości: 0 - 0,5 Hz, 0,5 - 50 Hz oraz 50-1000 Hz. 

 
Zagadnienia dotyczące promieniowania niejonizującego są określone przez Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 
oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. 2003r., Nr 192, poz. 1883).  
 
Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, rozporządzenie ustala odrębną wartość składowej 
elektrycznej pola w wysokości 7 V/m.  
 
Dla pozostałych terenów, na których przebywanie ludzi jest dozwolone bez ograniczeń, rozporządzenie ustala 
wysokość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o częstotliwości 50 Hz w wysokości 10 kV/m, 
natomiast składowej magnetycznej w wysokości 60 A/m. ponadto rozporządzenie określa: 

• dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego; 
• metody kontroli dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych; 
• metody wyznaczania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, jeżeli w 

środowisku występują pola elektromagnetyczne z różnych zakresów częstotliwości. 
 

Monitoring poziomu pól elektromagnetycznych na terenie województwa opolskiego w roku 2011 został 
zrealizowany w trzech typach obszarów: 

• centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys. 
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• pozostałych miastach 
• obszarach wiejskich. 

 
Monitoring poziomu pól elektromagnetycznych w 2011 nie obejmował Gminy Tułowice, dlatego też do oceny 
stopnia zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym zostaną wykorzystane wyniki uzyskane przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w punktach kontrolnych znajdujących się na obszarach wiejskich 
województwa opolskiego. 
 
Tabela 28. Zestawienie wyników pomiarów prowadzonych w ramach monitoringu pól elektromagnetycznych na 
obszarach wiejskich województwa opolskiego. 

Lp. Obszar 
Miejsce pionu 
pomiarowego 

Współrzędne geograficzne punktów 
pomiarowych 

Wartość średnia 
zmierzona 

E [V/m] Szerokość N Długość EO 
1. Lubsza powiat brzeski 17°31'40,1" 50°55'03,8" 0,3 
2. Chróścina powiat brzeski 17°41'25,8" 50°45'35,2" <0,2 
3. Domaszowice powiat namysłowski 17°53'01,4" 51°02'42,2" <0,2 
4. Pokój powiat namysłowski 17°50'18,6" 50°54'09,5" 0,4 
5. Szymiszów powiat strzelecki 18°13'13,2" 50°32'00,2" <0,2 
6. Rozmierz powiat strzelecki 18°14'27,2" 50°33'31,7" <0,2 
7. Jemielnica powiat strzelecki 18°23'03,2" 50°33'12,0" 0,3 
8. Makowice powiat nyski 17°22'55,8" 50°33'48,9" <0,2 
9. Lasowice powiat nyski 17°05'36,7" 50°30'52,7" 0,3 

10. Zurzyce powiat nyski 17°10'39,0" 50°33'14,0" <0,2 
11. Nowaki powiat nyski 17°15'52,9" 50°31'46,5" <0,2 
12. Strzeleczki powiat krapkowicki 17°51'08,6" 50°27'35,6" <0,2 
13. Zielina powiat krapkowicki 17°47'33,8" 50°26'26,2" <0,2 
14. Moszna powiat krapkowicki 17°45'55,1" 50°26'18,3" 0,2 
15. Chrzelice powiat prudnicki 17°44'16,2" 50°28'07,7" 0,2 

Wartość dopuszczalna 7,0 
Źródło: WIOŚ 

 
 
Jak wynika z powyższej tabeli, w otoczeniu badanych źródeł pól elektromagnetycznych będących przedmiotem 
pomiarów nie stwierdzono miejsc występowania poziomów pól elektromagnetycznych o wartościach wyższych od 
dopuszczalnych.. Analizując powyższe wyniki oraz wieloletnie badania pól elektromagnetycznych przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, pozwala założyć, że również na terenie Gminy Tułowice brak jest 
realnego zagrożenia nadmiernym poziomem pól elektromagnetycznych. 
 
W poniższej tabeli przedstawiono ilość wytworzonych odpadów komunalnych na terenie Gminy Tułowice w 2012 
roku. 
 
Tabela 29. Ilość i rodzaje odpadów komunalnych wytworzonych i zebranych na terenie Gminy Tułowice (stan na rok 
2012). 

Lp. Rodzaj odpadów Kod odpadów 
Wytwarzanie odpadów 

Masa 
[Mg] 

1. Papier i tektura 20 01 01 14,67 
2. Szkło 20 01 02 36,64 

3. 
Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 
21, 20 01 23 i 20 01 35 

20 01 36 0,67 

4. Tworzywa sztuczne 20 01 39 21,53 
5. Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 7,01 

6. 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z 
rozbiórek i remontów 

17 01 01 68,70 

7. 
Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

20 03 01 1240,49 
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8. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 23,56 
SUMA 1413,27 

 
 
Na terenie Gminy Tułowice prowadzona jest zbiórka odpadów komunalnych z wydzieleniem następujących 
frakcji: 

• papier i tektura, w tym opakowania 
• tworzywa sztuczne, w tym opakowania 
• opakowania ze szkła, 
• odpady ulegające biodegradacji,  
• odpady wielkogabarytowe, 
• odpady remontowo-budowlane. 

 
Surowce wtórne 
Selektywna zbiórka surowców wtórnych na terenie Gminy Tułowice obejmuje takie frakcje odpadów jak: 

• papier i tektura, 
• szkło, 
• tworzywa sztuczne. 

 
Odpady te zbierane są w dwóch systemach, w ramach których wykorzystywane są worki foliowe oraz kolorowe 
kontenery. 
 
Odpady ulegające biodegradacji 
Odpady ulegające biodegradacji są zbierane na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości przez 
przedsiębiorstwo posiadające stosowne zezwolenia. 
 
Odpady wielkogabarytowe 
Odpady wielkogabarytowe są odbierane od mieszkańców poprzez organizowanie wystawek kilka razy w roku. 
 
Odpady remontowo-budowlane 
Odpady remontowo-budowlane powstające na terenie Gminy Tułowice są odbierane na indywidualne zgłoszenia 
wytwarzających – mieszkańców lub firmy remontowych. Odpady odbierane są w kontenerach typu KP-7 lub w 
specjalnych workach. 
 
Tabela 30. Wyniki selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Tułowice w 2012 roku. 

L.p. Rodzaj odpadu Kod odpadu 
Masa odebranych odpadów 

[Mg] 

1. Papier i tektura 20 01 01 14,67 
2. Szkło 20 01 02 36,64 

3. 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 
wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

20 01 36 0,67 

4. Tworzywa sztuczne 20 01 39 21,53 
5. Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 7,01 
6. Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 17 01 01 68,70 
7. Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 23,56 

SUMA 172,78 
 
 
Odsetek odpadów zebranych selektywnie na terenie Gminy Tułowice w 2012 roku wyniósł 13,75%. Poniżej 
przedstawiono ten wskaźnik w formie graficznej. 
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Rysunek 12. Wskaźnik selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Tułowice w 2012 r. 

 
 
 
Na terenie Gminy Tułowice brak jest instalacji do unieszkodliwiania i/lub odzysku odpadów komunalnych. 
 
 

6. Główne problemy ochrony środowiska 
Poniżej przedstawiono problematyczne kwestie dotyczące ochrony środowiska na terenie Gminy Tułowice, wraz 
z ich źródłem. 
  
1. Grunty orne słabej lub najsłabszej jakości 
Źródło: niekorzystne warunki fizjograficzne. 
 
2. Grunty orne o wysokiej kwasowości. 
Źródło: agrokultura, warunki fizjograficzne. 
 
3. Umiarkowany stan/potencjał wód powierzchniowych. 
Źródło: zbyt niska redukcja ładunku fosforu zawartego w ściekach oczyszczonych, nawożenie gruntów ornych. 
 
4. Stężenie w powietrzu następujących substancji: 

• pył zawieszony PM10, 
• pył zawieszony PM2,5, 
• benzen, 
• benzo(a)piren. 

 
Źródło: 

• oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów na głównej drodze leżącej w pobliżu stacji, 
• oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych w pobliżu stacji 

pomiarowej, 
• oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków. 

 
5. Niska świadomość ekologiczna wśród mieszkańców. 
Źródło: mała rozbudowane kampanie edukacyjne. 
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Rozwiązaniem wyżej przedstawionych problemów jest skuteczna realizacja zapisów „Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020”, w tym wyznaczonych celów 
oraz strategii ich realizacji. 
 
 

7. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji 
projektu 
 
Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji zapisów zawartych  w aktualizacji „Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”:  

• pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze zwiększonym wytwarzaniem 
ścieków,  

• zmniejszanie się zasobów wodnych,  
• postępująca degradacja gleb i utrata ich dla rolnictwa,  
• utrata różnorodności ekologicznej i cennych przyrodniczo terenów,  
• degradacja walorów krajobrazu,  
• pogorszenie jakości powietrza,  
• pogorszenie klimatu akustycznego,  
• zwiększającą się liczba mieszkańców narażonych na promieniowane elektromagnetyczne,  
• wzrost zużycia wody,  
• pogorszenie jakości życia mieszkańców. 

 
W przypadku gdy „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 
2017-2020” nie zostanie wdrożony negatywne trendy będą się pogłębiać, a zanieczyszczenie środowiska 
wzrastać.  
 
 

8. Ocena stopnia zgodności postanowień Programu z przepisami 
dotyczącymi form ochrony przyrody 
Na terenie Gminy Tułowice występują następujące formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 1220 ze zm.), takie jak: 

• obszar NATURA 2000 „Bory Niemodlińskie”, 
• rezerwat przyrody „Złote Bagna"; 
• obszar chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie", 
• pomniki przyrody, 
• ochrona gatunkowa roślin i zwierząt. 

 
W wyniku realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 
2017-2020” może potencjalnie dojść do oddziaływania na powyższe obszary, dlatego ważne jest aby wszelkie 
przedsięwzięcia wynikające z Programu były przeprowadzone zgodnie z przepisami dotyczącymi 
gospodarowania na obszarach objętych prawną formą ochrony przyrody. Zakazy i ograniczenia dotyczące form j 
ochrony przyrody znajdujących się na terenie Gminy Tułowice przedstawiono poniżej. 
 
 
Obszar Natura 2000 „Bory Niemodlińskie” 
Ogólne zasady gospodarowania na obszarach NATURA 2000 określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 1220 ze zm.), gdzie zgodnie z art.33 zabrania się podejmowania 
działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w 
szczególności mogących: 
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• pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony 
wyznaczono obszar Natura 2000, 

• wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, 
• pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

 
Wszelkie przedsięwzięcia, które nie wpływają znacząco negatywnie na cele ochrony obszaru NATURA 2000 
„Bory Niemodlińskie” , jego integralność, a także na spójność sieci obszarów Natura 2000 mogą być realizowane. 
 
Do przykładowych przedsięwzięć mogących negatywnie wpłynąć na cele ochrony obszaru NATURA 2000 „Bory 
Niemodlińskie” należy: 
wycinka drzew stanowiących siedliska przyrodnicze np. łęg jesionowy, olszowy, kwaśna buczyna, 
niewłaściwy dobór składu gatunkowego drzewostanu (lub w nieodpowiednich proporcjach) zniekształcający dane 
siedlisko przyrodnicze; np. zbyt duży udział jodły w stosunku do buka w kwaśnej buczynie, 
osuszanie terenu powodujące niszczenie i zanikanie torfowisk, lasów bagiennych, łęgów, starorzeczy, 
zamiana łąk, nieużytków będących siedliskiem przyrodniczym lub siedliskiem gatunku na grunty orne. 
 
 
Rezerwat przyrody „Złote Bagna” 
Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 1220 ze zm.) w 
rezerwacie przyrody „Złote Bagna” zakazuje się: 

• budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów i 
urządzeń służących celom rezerwatu przyrody; 

• chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci młodocianych 
i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania poroży, niszczenia 
nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu; 

• polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych 
ustanowionych dla rezerwatu przyrody; 

• pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów; 
• użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów 

przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody; 
• zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody; 
• pozyskiwania skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, 

minerałów i bursztynu; 
• niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów; 
• palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, z wyjątkiem 

miejsc wyznaczonych przez przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska; 
• prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie 

ochrony; 
• stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nawozów; 
• zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska; 
• połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub 

zadaniach ochronnych; 
• ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras 

narciarskich wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska; 
• wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w 

planie ochrony, psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których plan 
ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas oraz psów asystujących w rozumieniu art. 2 katalog 
pojęć ustawowych pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.). 

• wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez 
regionalnego dyrektora ochrony środowiska; 
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• ruchu pojazdów poza drogami publicznymi oraz poza drogami położonymi na nieruchomościach 
stanowiących własność rezerwatów przyrody wskazanymi przez regionalnego dyrektora ochrony 
środowiska; 

• umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną 
przyrody, udostępnianiem parku albo rezerwatu przyrody, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków 
drogowych i innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego; 

• zakłócania ciszy; 
• używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów wodnych i motorowych, 

pływania i żeglowania, z wyjątkiem akwenów lub szlaków wyznaczonych przez regionalnego dyrektora 
ochrony środowiska; 

• wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu; 
• biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska; 
• prowadzenia badań naukowych w rezerwacie przyrody - bez zgody regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska; 
• wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, bez zgody ministra właściwego do spraw 

środowiska; 
• wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych; 
• organizacji imprez rekreacyjno-sportowych - w rezerwacie przyrody bez zgody regionalnego dyrektora 

ochrony środowiska. 
 
Powyższe zakazy nie dotyczą: 

• wykonywania zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych; 
• prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym; 
• wykonywania zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa; 
• obszarów objętych ochroną krajobrazową w trakcie ich gospodarczego wykorzystywania przez jednostki 

organizacyjne, osoby prawne lub fizyczne oraz wykonywania prawa własności, zgodnie z przepisami 
Kodeksu cywilnego. 

 
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po zasięgnięciu opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska, 
może zezwolić na obszarze rezerwatu przyrody na odstępstwa od zakazów, o których mowa w ust. 1, jeżeli jest 
to uzasadnione potrzebą: 

• ochrony przyrody, 
• realizacji inwestycji liniowych celu publicznego, w przypadku braku rozwiązań alternatywnych i po 

zagwarantowaniu kompensacji przyrodniczej ; 
 
Regionalny dyrektor ochrony środowiska może zezwolić na obszarze rezerwatu przyrody na odstępstwa od 
zakazów, o których mowa w ust. 1, jeżeli jest to uzasadnione wykonywaniem badań naukowych lub celami 
edukacyjnymi, kulturowymi, turystycznymi, rekreacyjnymi lub sportowymi lub celami kultu religijnego i nie 
spowoduje to negatywnego oddziaływania na cele ochrony przyrody rezerwatu przyrody. 
 
 
Obszar chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie". 
Zgodnie z rozporządzeniem nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów 
chronionego krajobrazu (Opole, dnia 17 maja 2006 r. z późn. zm.), na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu 
„Bory Niemodlińskie” obowiązuje zakaz: 

• realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W/w zakaz nie 
dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których 
przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na 
ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.38  
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• lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych 
zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej 
gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;  

• likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z 
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub budowy, 
odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;  

• wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych 
szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;  

• dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 
zrównoważone wykorzystywanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub 
rybacka;  

• likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno - błotnych.  
 
 
Powyższe zakazy nie dotyczą: 

• obszarów zwartej zabudowy miast i wsi w granicach określonych w studiach uwarunkowań kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin, planach miejscowych i decyzjach lokalizacyjnych, gdzie 
dopuszcza się uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej i usługowej, pod warunkiem wyznaczenia 
nieprzekraczalnej linii zabudowy od brzegów, zgodnie z linią występującą na przyległych działkach;  

• działek siedliskowych - w zakresie uzupełniania istniejącej zabudowy o obiekty niezbędne do 
prowadzenia gospodarstwa rolnego, pod warunkiem nieprzekraczania dotychczasowej linii zabudowy od 
brzegu;  

• działek przeznaczonych pod zabudowę wyznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego lub w decyzjach lokalizacyjnych, obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.  

 
 
Pomniki przyrody 
Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 1220 ze zm.) w 
przypadku pomników przyrody ustanowionych na terenie Gminy Tułowice zakazuje się: 

• niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 
• wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z 

zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, 
utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

• uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 
• dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej 

gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 
• likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz 

obszarów wodno-błotnych; 
• wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 
• zmiany sposobu użytkowania ziemi; 
• wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 
• umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i 

złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z 
racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką; 

• zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w 
celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych; 

• umieszczania tablic reklamowych. 
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Ocenia się, że realizacja postanowień zawartych w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 
2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” nie naruszy zasad gospodarowania na terenach będących formami 
przyrody prawnie chronionymi.  
 
 

9. Oddziaływanie na środowisko realizacji  POŚ 
Cele postawione sobie przez Gminę Tułowice w  „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 
2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020” ma na celu poprawę jakości elementów środowiska. Część z 
planowanych inwestycji może jednak znacząco oddziaływać na środowisko. Można do nich zaliczyć: 
 
1. Z zakresu gospodarki wodno – ściekowej: 

• Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. 
 
2. Z zakresu ochrony powietrza: 

• Modernizacja i budowa nowych dróg. 
• Stworzenie warunków dla rozwoju ruchu rowerowego – wytyczenie i wykonanie ścieżek rowerowych 

 
3. Z zakresu ochrony przyrody: 

• Rozwój szlaków turystycznych. 
• Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy 
• Ochrona terenów przyrodniczo cennych. 

 
4. Z zakresu gospodarki odpadami: 

• Utworzenie na terenie Gminy punktu selektywnej zbiórki odpadów  komunalnych (PSZOK). 
 
5. Z zakresu ochrony powierzchni ziemi: 

• Zrekultywowanie gleb zdegradowanych w kierunku leśnym, rolnym lub rekreacyjno-wypoczynkowym. 
 
Szczegółowa analiza i ocena oddziaływania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 
zawartych w  „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-
2020” oraz ich wpływ na poszczególne elementy środowiska została przedstawiona w załączniku nr 1 do 
niniejszego opracowania.  
 
W załączniku nr 3 przedstawiono lokalizację następujących inwestycji, mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko: 
 
1. Z zakresu modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej: 7 
• Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Ligocie Tułowickiej. 
• Zmiana systemu odprowadzania ścieków komunalnych z terenu budynków wielorodzinnych w Tułowicach ul. 

Elsnera, Ceramiczna 
 
2. Z zakresu modernizacji i budowy nowych dróg: 8 
• Wykonanie remontu fragmentów ulicy Sportowej w Szydłowie i wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. 
 
3. Z zakresu gospodarki odpadami:  
• Utworzenie na terenie Gminy punktu selektywnej zbiórki odpadów  komunalnych (PSZOK). 
 
 

                                                           
7 Przedsięwzięcia nie zostały ujęte w planie operacyjnym „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 
2017-2020” jednak ich realizacja bezpośrednio z niego wynika. 
8 Przedsięwzięcie nie zostało ujęte w planie operacyjnym „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 
2017-2020” jednak jego realizacja bezpośrednio z niego wynika. 
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10.  Zapobieganie i ograniczanie ujemnych oddziaływań na środowisko 
Do przedsięwzięć realizowanych w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-
2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020”, które mogą negatywnie wpłynąć na środowisko należą głównie 
inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz ochrony przyrody. Negatywne 
oddziaływanie na środowisko inwestycji, szczególnie tych związanych z rozbudową sieci kanalizacyjnej i gazowej 
oraz gospodarki odpadami można ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez dobrze przemyślany wybór 
lokalizacji, ponieważ skala wywoływanych przez nie przekształceń środowiska zależeć będzie w znacznym 
stopniu od lokalnych uwarunkowań. 
 
Do ogólnych działań ograniczających oddziaływanie należą:  

• w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, w tym 
zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany warunków 
siedliskowych;  

• stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych;  
• maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu; 
• trafny wybór lokalizacji inwestycji; 

 
W przypadku gdy całkowite uniknięcie danego oddziaływania jest niemożliwe i istnieje niebezpieczeństwo 
nieodwracalnego zniszczenia szczególnie cennych elementów przyrody, konieczne jest podjęcie odpowiednio 
wcześniej działań kompensacyjnych. Należy m.in. zapewnić odtworzenie zniszczonych siedlisk w miejscach 
zastępczych, sztuczne zasilanie osłabionych populacji; tworzenie alternatywnych połączeń przyrodniczych i 
różnorodnych tras migracji zwierząt.  
 
Mając na uwadze zasięg oraz w dużej części przypadków nieodwracalny charakter przekształceń środowiska 
podczas realizacji analizowanych inwestycji, zaleca się dokładne rozważanie lokalizacji inwestycji a także 
zastosowanie przyjaznych dla środowiska oraz wysokiej klasy rozwiązań technicznych. 
 
 

11. Oddziaływania transgraniczne 
Realizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-
2020”, nie tworzy żadnych konsekwencji dla ewentualnych skutków środowiskowych, których charakter mógłby 
posiadać znaczenie transgraniczne. 
 
 

12. Monitoring 
Monitoring realizacji  „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z uwzględnieniem 
lat 2017-2020” pozwoli na bieżącą analizę wpływu na środowisko postanowień Programu, a także kontrolę 
zgodności założeń Programu z rzeczywistymi działaniami, które podejmowane będą przez właścicieli obiektów. 
W celu umożliwienia prowadzenia monitoringu realizacji Programu, wyznaczono wskaźniki, służące do oceny 
wdrażania  „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-
2020”. Wskaźniki te zestawione zostały poniżej. 
 
 
Wyznaczone wskaźniki służące do oceny wdrażania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 
2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020”: 
1. Ilość przedsiębiorstw/jednostek, w których wdrożona system EMAS lub ISO 14001 [szt.] 
2. Ilość kampanii informacyjno-edukacyjnych zorganizowanych na terenie Gminy [szt.] 
3. Nakłady inwestycyjne na realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych zorganizowanych na terenie Gminy 

[zł] 
4. Powierzchnia obszarów cennych przyrodniczo chronionych prawnie [ha] 
5. Ilość pomników przyrody na terenie Gminy [szt.] 
6. Lesistość Gminy [%] 
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7. Grunty zdewastowane i zdegradowane [ha] 
8. Jakość wód powierzchniowych [klasa czystości] 
9. Jakość wód podziemnych [klasa czystości] 
10. Ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych odprowadzane do odbiorników [kg/rok] 
11. Wskaźnik redukcji zanieczyszczeń ścieków [%] 
12. Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków [%] 
13. Substancje, których poziom jest wyższy od wartości dopuszczalnej i przekracza wartość dopuszczalną 

powiększoną o margines tolerancji 
14. Ilość budynków, w których przeprowadzono termomodernizację [szt.] 
15. Długość ścieżek rowerowych [km] 
16. Ludność obsługiwana przez sieć gazową [km] 
17. Masa odpadów komunalnych zebranych i odebranych – ogółem [Mg] 
18. Masa odpadów komunalnych zebranych i odebranych w formie zmieszanej [Mg] 
19. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych i odebranych w formie zmieszanej  
20. Masa odpadów komunalnych zebranych i odebranych selektywnie [Mg] 
21. Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych i odebranych selektywnie [%] 
22. Masa odpadów poddanych odzyskowi [Mg] 
23. Odsetek masy odpadów poddanych odzyskowi [%] 
24. Masa odpadów komunalnych poddanych składowaniu bez przetwarzania [Mg] 
25. Odsetek masy odpadów komunalnych poddanych składowaniu bez przetworzenia [%] 
26. Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowiskach odpadów [Mg] 
27. Liczba mieszkańców Gminy objętych zorganizowanym systemem zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych [ilość os.] 
28. Odsetek mieszkańców Gminy objętych zorganizowanym systemem zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych [%] 
29. Liczba mieszkańców Gminy objętych zorganizowanym systemem selektywnego zbierania i odbierania 

odpadów komunalnych [ilość os.] 
30. Odsetek mieszkańców Gminy objętych zorganizowanym systemem selektywnego zbierania i odbierania 

odpadów komunalnych [%] 
 
Analiza wskaźników powinna być przeprowadzana raz do roku. Na jej podstawie powinna być weryfikowana 
intensywność działań Gminy w obszarach ochrony środowiska, których wartość wskaźników nie znajduje się na 
dostatecznym poziomie. 
 
 

13. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 
Zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 nr 
199 poz. 1227, z późn. zm.) „przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają 
projekty (...) polityk, strategii, planów lub programów w dziadzinie przemysłu, energetyki, transportu, 
telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i 
wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, ustalające ramy dla 
późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (...)” a także w przypadku 
wprowadzania zmian do przyjętych dokumentów (art. 50).  
 
Głównym celem prognozy jest ustalenie, czy zapisy aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Tułowice na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020” nie naruszają zasad prawidłowego funkcjonowania 
środowiska przyrodniczego, a względy ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju są rozważane na równi z 
innymi celami i priorytetami. Prognoza ma za zadanie także ułatwić identyfikację możliwych do określenia 
skutków środowiskowych spowodowanych realizacją postanowień ocenianego dokumentu oraz określić, czy 
istnieje prawdopodobieństwo powstawania w przyszłości konfliktów i zagrożeń w środowisku. 
 
Zakres opracowania prognozy został zaopiniowany zgodnie z art. 57 i 58 ustawy z dnia 3 października 2008r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
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ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) przez Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu. 
 
W załączniku nr 1 przeprowadzono analizę i ocenę oddziaływania aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020”  na środowisko. Posługując się tabelą 
przedstawiono następujące typy oddziaływania na środowisko: 

• bezpośrednie, 
• pośrednie, 
• wtórne, 
• pozytywne, 
• negatywne, 
• skumulowane, 
• krótkoterminowe, 
• długoterminowe, 
• stałe, 
• chwilowe; 

 
na następujące elementy środowiska: 

• różnorodność biologiczna, 
• NATURA 2000, 
• ludzie, 
• rośliny, 
• zwierzęta, 
• powietrze woda, 
• powierzchnia ziemi, 
• krajobraz, 
• klimat, 
• zasoby naturalne, 
• zabytki, 
• dobra materialne. 

 

Do przedsięwzięć, realizowanych na terenie Gminy Tułowice w ramach aktualizacji „Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020”, które potencjalnie mogą 
znacząco oddziaływać na środowisko należą: 
 
 
1. Z zakresu gospodarki wodno – ściekowej: 

• Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. 
 
2. Z zakresu ochrony powietrza: 

• Modernizacja i budowa nowych dróg. 
• Stworzenie warunków dla rozwoju ruchu rowerowego – wytyczenie i wykonanie ścieżek rowerowych 

 
3. Z zakresu ochrony przyrody: 

• Rozwój szlaków turystycznych. 
• Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy 
• Ochrona terenów przyrodniczo cennych. 

 
4. Z zakresu gospodarki odpadami: 

• Utworzenie na terenie Gminy punktu selektywnej zbiórki odpadów  komunalnych (PSZOK). 
 
5. Z zakresu ochrony powierzchni ziemi: 
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• Zrekultywowanie gleb zdegradowanych w kierunku leśnym, rolnym lub rekreacyjno-wypoczynkowym. 
 
 
W załączniku nr 3 przedstawiono lokalizację następujących inwestycji, mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko: 
 
1. Z zakresu modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej:  

• Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Ligocie Tułowickiej. 
• Zmiana systemu odprowadzania ścieków komunalnych z terenu budynków wielorodzinnych w 

Tułowicach ul. Elsnera, Ceramiczna 
 
2. Z zakresu modernizacji i budowy nowych dróg:  
• Wykonanie remontu fragmentów ulicy Sportowej w Szydłowie i wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. 
 
3. Z zakresu gospodarki odpadami:  
• Utworzenie na terenie Gminy punktu selektywnej zbiórki odpadów  komunalnych (PSZOK). 
 
 
Należy podkreślić, że w przypadku realizacji powyższych zadań uporządkowana zostanie gospodarka wodno-
ściekowa, przyczyniając się do poprawy jakości wód powierzchniowych  i podziemnych występujących na terenie 
Gminy.  
 
Realizacja aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z uwzględnieniem 
lat 2017-2020” nie tworzy żadnych konsekwencji dla ewentualnych skutków środowiskowych, których charakter 
mógłby posiadać znaczenie transgraniczne. 
 
Alternatywą do wdrożenia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z 
uwzględnieniem lat 2017-2020” jest brak realizacji Programu. Przy czym zaniechanie realizacji aktualizacji 
„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020” 
przyczyni się do pogorszenia stanu środowiska na terenie Gminy. 
 
 

14. Podsumowanie 
Analizując negatywne i pozytywne skutki realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 
2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020” (szczegółowo przedstawione w załączniku nr 1), można stwierdzić, 
iż pomimo chwilowych, negatywnych oddziaływań na środowisko, należy przystąpić do realizacji „Programu (…)”, 
gdyż planowane inwestycje przyczynią się w znacznym stopniu m.in. do: 

• poprawy jakości środowiska, 
• poprawy zdrowia i komfortu życia ludzi, 
• poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 
• poprawy jakości gleb, 
• poprawy jakości powietrza atmosferycznego, 
• ochrony przed negatywnym oddziaływaniem promieniowania niejonizującego, 
• spełnienia wymogów określonych w dokumentach wyższego rzędu, w tym Polityki Ekologicznej 

Państwa,  
• poprawy komfortu życia mieszkańców Gminy Tułowice, 
• ograniczenia niekontrolowanego przedostawania się odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych) do 

środowiska, 
• wzrostu i utrzymaniu na wysokim poziomie bioróżnorodności. 

 
Ceną, którą będzie trzeba zapłacić za ww. korzyści są chwilowe negatywne oddziaływania związane m.in. z 
budową i modernizacją kanalizacji sanitarnej, modernizacją i budową dróg (szczegółowa analiza, załącznik nr 1). 



Ocena Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice 

 
 

63 
 

Należy jednak pamiętać, iż cenę tą można obniżyć poprzez działania zaproponowane w rozdziale nr 10 
„Zapobieganie i ograniczenie ujemnych oddziaływań na środowisko” niniejszej Prognozy.  
  
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z uwzględnieniem lat 2017-2020”,  jest 
opracowaniem, które zawiera wskazówki umożliwiające podjęcie stosownych działań, mających na celu rozwój 
Gminy Tułowice z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju bazujących na zaspokajaniu potrzeb bez 
naruszenia spójności otaczającego nas środowiska. Praktyczne wykorzystanie zawartych  w Programie informacji 
przyczyni się do poprawi jakości środowiska naturalnego, systemu gospodarki odpadami i co za tym idzie 
komfortu życia oraz zdrowia mieszkańców Gminy Tułowice. 
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Załącznik nr 1 
Analiza i ocena oddziaływania inwestycji mogących znacząco wpłynąć na środowisko zawartych w „Programie Ochrony 

Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” na poszczególne elementy środowiska 

1. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. 
2. Modernizacja i budowa nowych dróg. 
3. Ochrona terenów przyrodniczo cennych. 
4. Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy. 
5. Zrekultywowanie gleb zdegradowanych w kierunku leśnym, rolnym lub rekreacyjno-wypoczynkowym. 
6. Stworzenie warunków dla rozwoju ruchu rowerowego – wytyczenie i wykonanie ścieżek rowerowych. 
7. Rozwój szlaków turystycznych. 
8. Utworzenie na terenie Gminy punktu selektywnej zbiórki odpadów  komunalnych (PSZOK). 
 
 

Nazwa zadania 

Przewidywane znaczące oddziaływania 
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Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. 0 -/+ -/+ 0 -/+ -/+ + 0 -/+ -/+ 0 - + 

Modernizacja i budowa nowych dróg. 0 -/+ -/+ 0 - - - - -/+ - 0 0 0 

Ochrona terenów przyrodniczo cennych. + + + 0 + + 0/+ 0 + -/+ 0 0 0 

Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy + -/+ + 0 + + 0/+ 0 + -/+ 0 0 0 

Stworzenie warunków dla rozwoju ruchu rowerowego – wytyczenie i wykonanie ścieżek rowerowych. 0 0/+ -/+ 0 -/+ -/+ -/+ + -/+ -/+ 0 - 0 

Rozwój szlaków turystycznych. + 0/+ -/+ 0 -/+ -/+ 0/+ 0 + -/+ 0 0 0 

Zrekultywowanie gleb zdegradowanych w kierunku leśnym, rolnym lub rekreacyjno-wypoczynkowym. 0 + -/+ 0 + + + 0 + -/+ 0 0 0 

Utworzenie na terenie Gminy punktu selektywnej zbiórki odpadów  komunalnych (PSZOK). + + + 0 + + + + + + + 0 0 
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+ -> realizacja zadania wpłynie pozytywnie na dany komponent środowiska, 
- -> realizacja zadania wpłynie negatywnie na dany komponent środowiska, 
0 -> realizacja zadania nie wpływa na dany komponent środowiska, 
0/+ -> realizacja zadania wpłynie pozytywnie na dany komponent środowiska w przyszłości (perspektywa wieloletnia), 
-/+ -> realizacja zadania podczas wykonywania prac może negatywnie wpłynąć na komponent środowiska, jednak pozytywnie w perspektywie wieloletniej. 
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Elementy 
środowiska 

Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko 

Bezpośrednie Pośrednie Wtórne Pozytywne Negatywne Skumulowane Krótkoterminowe Długoterminowe Stałe Chwilowe 

Obszary 
Natura 20009 
 
Obszary 
chronione oraz 
pozostałe 
formy ochrony 
przyrody 

3,4- ochrona 
elementów cennych 
przyrodniczo 

3,4- utrzymanie  

elementów cennych 

przyrodniczo 
Brak oddziaływań 3,4- ochrona i 

utrzymanie elementów 
cennych przyrodniczo 

brak oddziaływań Brak 
oddziaływań 

Brak oddziaływań Brak oddziaływań Brak oddziaływań Brak oddziaływań 

Różnorodność 
Biologiczna 

1-8 
Bezpośredni wpływ 
podczas budowy 
instalacji, prac 
modernizacyjnych, a 
także prac związanych 
z usuwaniem 
materiałów 
azbestowych, w 
wyniku czego może 
dojść do zmian 
liczebności oraz 
rodzajów populacji . 
 
2 
Zanieczyszczenia 
wydzielane podczas 
eksploatacji  mogą 
znacząco wpłynąć na 
skład gatunkowy i 
ilościowy populacji. 
 
 

1-8 
Pośredni wpływ 
podczas budowy 
instalacji, prac 
modernizacyjnych, a 
także prac związanych 
z usuwaniem 
materiałów 
azbestowych, w 
wyniku czego może 
dojść do zmian 
liczebności oraz 
rodzajów populacji. 
 
 
 
2 
Zanieczyszczenia 
wydzielane podczas 
eksploatacji  mogą 
znacząco wpłynąć na 
skład gatunkowy i 
ilościowy populacji. 
 

1-4 
Ukształtowanie się 
nowych warunków 
siedliskowych. 
 
 

1 
Regulacja gospodarki 
wodno – ściekowej 
wyeliminuje 
niekontrolowane 
odprowadzanie 
ścieków do ziemi i 
wód. 
 
 

1-8 
Wpływ podczas 
budowy instalacji, prac 
modernizacyjnych, a 
także prac związanych 
z usuwaniem 
materiałów 
azbestowych, w 
wyniku czego może 
dojść do zmian 
liczebności oraz 
rodzajów populacji . 
 
2 
Zanieczyszczenia 
wydzielane podczas 
eksploatacji  mogą 
znacząco wpłynąć na 
skład gatunkowy i 
ilościowy populacji. 
 

Brak 
oddziaływań 

1-8 
Krótkotrwały wpływ 
podczas budowy 
instalacji oraz prac 
modernizacyjnych, a 
także prac związanych 
z usuwaniem 
materiałów 
azbestowych w wyniku 
czego może dojść do 
zmian liczebności oraz 
rodzajów populacji. 
 

 
1-4 
Ukształtowanie się 
nowych warunków 
siedliskowych. 
 
2 
Zanieczyszczenia 
wydostające się z 
instalacji mogą 
spowodować negatywny 
wpływ na organizmy 
żywe, przez 
oddziaływanie 
produktów reakcji w 
których biorą udział oraz 
kumulacji w 
organizmach. 
 
1 
Regulacja gospodarki 
wodno – ściekowej 
wyeliminuje 
niekontrolowane 
odprowadzanie ścieków 
do ziemi i wód. 
 
4 
Poprawa jakości 
środowiska. 
 

1-4 
Ukształtowanie się 
nowych warunków 
siedliskowych. 
 
1 
Regulacja 
gospodarki wodno – 
ściekowej 
wyeliminuje 
niekontrolowane 
odprowadzanie 
ścieków do ziemi i 
wód. 
.  
 

1-8 
Wpływ spowodowany 
budową instalacji oraz 
pracami 
modernizacyjnymi, a 
także  może 
spowodować zmiany 
liczebności oraz 
rodzajów populacji. 
 

Ludzie 

1-8 
Wpływ związany z 
budową instalacji, 
pracami 
modernizacyjnymi, 
pracami związanymi z 

1-8 
Poprawa jakości życia 

1 
Mniejsze 
nakłady finansowe 
związane z 
gospodarką wodno – 
ściekową 

1-8 
Poprawa jakości życia 
 
1  
Mniejsze 
nakłady finansowe 

1-8 
Wpływ związany z 
budową instalacji, 
pracami 
modernizacyjnymi, 
pracami związanymi z 

Brak 
oddziaływań 

1-8 
Wpływ związany z 
budową instalacji, 
chwilowe zwiększenie 
zanieczyszczenia i 
hałasu, lokalne 

1-8 
Poprawa jakości życia 
 
1  
Mniejsze 
nakłady finansowe 

Brak oddziaływań 

1-8 
Wpływ związany z 
budową instalacji, 
pracami 
modernizacyjnymi, 
pracami związanymi z 

                                                           
9 Na terenie Miasta Działdowo brak jest obszarów Natura 2000. 
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Elementy 
środowiska 

Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko 

Bezpośrednie Pośrednie Wtórne Pozytywne Negatywne Skumulowane Krótkoterminowe Długoterminowe Stałe Chwilowe 

usuwaniem materiałów 
zawierających azbest, 
chwilowe zwiększenie 
zanieczyszczenia i 
hałasu, lokalne 
utrudnienia w życiu 
codziennym 
 

 
5 
Poprawa jakości 
środowiska, 
zwiększenie 
atrakcyjności 
terenów poddanych 
rekultywacji 
 

związane z 
gospodarką wodno – 
ściekową 
 
2 
Poprawa komunikacji 
drogowej na terenie 
gminy 
 
5 
Poprawa jakości 
środowiska 

usuwaniem materiałów 
zawierających azbest, 
chwilowe zwiększenie 
zanieczyszczenia i 
hałasu, lokalne 
utrudnienia w życiu 
codziennym 
 

utrudnienia w życiu 
codziennym 
 

związane z gospodarką 
wodno – ściekową 
 
2 
Poprawa komunikacji 
drogowej na terenie 
gminy 
 
5 
Poprawa jakości 
środowiska 

usuwaniem materiałów 
zawierających azbest, 
chwilowe zwiększenie 
zanieczyszczenia i 
hałasu, lokalne 
utrudnienia w życiu 
codziennym 
 

Rośliny 

1-8 
W wyniku wpływu 
budowy i modernizacji 
instalacji , a także prac 
związanych z 
usuwaniem materiałów 
azbestowych możliwe 
są zmiany liczebności 
oraz występowania 
populacji roślin 
 

1-8 
Zmiany w środowisku 
spowodowane budową 
mogą wpłynąć na 
populacje roślin 
 
1  
Zmiany w stosunkach 
wodnych mogą 
doprowadzić do zmian 
w populacjach roślin 
 
2 
Roślinność wokół dróg 
może zostać 
wystawiona na 
zanieczyszczenia 
powstające przy 
spalaniu paliw, 
ścieraniu opon i 
klocków hamulcowych 
(metale ciężkie, WWA) 

3-5 
Ukształtowanie się 
nowych warunków 
siedliskowych  dla 
niektórych gatunków 
roślin 
 

1 
Organizacja 
gospodarki ściekowej 
wyeliminuje 
niekontrolowane 
odprowadzanie 
ścieków do ziemi i wód 
i zredukuje 
zanieczyszczanie 
środowiska z którego 
substancje odżywcze 
czerpią rośliny 
 
8 
Organizacja 
gospodarki odpadami 
komunalnymi 
wyeliminuje 
powstawanie dzikich 
składowisk co 
doprowadzi do redukcji 
zanieczyszczanie 
środowiska z którego 
substancje odżywcze 
czerpią rośliny 
 
 
10 
Powstanie nowych 
siedlisk. 

1-8 
Możliwe są zmiany 
liczebności oraz 
występowania 
populacji roślin 
 
2 
Roślinność wokół dróg 
może zostać 
wystawiona na 
zanieczyszczenia 
powstające przy 
spalaniu paliw, 
ścieraniu opon i 
klocków hamulcowych 
(metale ciężkie, WWA) 

Brak 
oddziaływań 

1-8 
W wyniku wpływu 
budowy i modernizacji 
instalacji możliwe są 
zmiany liczebności 
oraz występowania 
populacji roślin 
 

1 - 
Organizacja 
gospodarki ściekowej 
wyeliminuje 
niekontrolowane 
odprowadzanie 
ścieków do ziemi i wód i 
zredukuje 
zanieczyszczanie 
środowiska z którego 
substancje odżywcze 
czerpią rośliny 
 
2 
Roślinność wokół dróg 
może zostać 
wystawiona na 
zanieczyszczenia 
powstające przy 
spalaniu paliw, ścieraniu 
opon i klocków 
hamulcowych (metale 
ciężkie, WWA) 
 
8 
Organizacja 
gospodarki odpadami 
komunalnymi 
wyeliminuje 
powstawanie dzikich 
składowisk co 
doprowadzi do redukcji 
zanieczyszczanie 
środowiska z którego 
substancje odżywcze 
czerpią rośliny 

1 ; 5 
Poprawa jakości 
elementów 
środowiska, jaką 
mają na  celu 
przedstawione 
inwestycje,  pozwoli 
na zwiększenie się 
liczby i rodzajów 
populacji 
 

1-8 
W wyniku wpływu 
budowy i modernizacji 
instalacji , a także prac 
związanych z 
usuwaniem materiałów 
azbestowych możliwe 
są zmiany liczebności 
oraz występowania 
populacji roślin 
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Elementy 
środowiska 

Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko 

Bezpośrednie Pośrednie Wtórne Pozytywne Negatywne Skumulowane Krótkoterminowe Długoterminowe Stałe Chwilowe 

Zwierzęta 

1-8 
W wyniku wpływu 
budowy i modernizacji 
instalacji , a także prac 
związanych z 
usuwaniem materiałów 
azbestowych możliwe 
są zmiany liczebności 
oraz występowania 
populacji zwierząt 
 
2 
Ruch samochodów 
bezpośrednim 
zagrożeniem dla 
zwierząt. 

1-8 
Zmiany w środowisku 
spowodowane 
planowanymi 
inwestycjami mogą 
wpłynąć na populacje 
zwierząt 
 
 
1 
Zmiany w stosunkach 
wodnych mogą 
doprowadzić do zmian 
w populacjach 
zwierząt 
 
2 
Zwierzyna bytująca w 
pobliżu dróg może 
zostać wystawiona na 
oddziaływanie 
zanieczyszczeń 
powstających przy 
spalaniu paliw, 
ścieraniu opon i 
klocków hamulcowych 
(metale ciężkie, WWA) 

3-5 
Ukształtowanie się 
nowych warunków 
siedliskowych  dla 
niektórych gatunków 
zwierząt 
 

1 - 
Organizacja 
gospodarki ściekowej 
wyeliminuje 
niekontrolowane 
odprowadzanie 
ścieków do ziemi i wód 
i zredukuje 
zanieczyszczanie 
środowiska z którego 
substancje odżywcze 
czerpią zwierzęta 
 
8 
Organizacja 
gospodarki odpadami 
komunalnymi 
wyeliminuje 
powstawanie dzikich 
składowisk co 
doprowadzi do redukcji 
zanieczyszczanie 
środowiska z którego 
substancje odżywcze 
czerpią zwierzęta 
 
 
10 
Powstanie nowych 
siedlisk. 
 

1-8 
Możliwe są zmiany 
liczebności oraz 
występowania 
populacji zwierząt 
 
2 
Zwierzyna bytująca w 
pobliżu dróg może 
zostać wystawiona na 
oddziaływanie 
zanieczyszczeń 
powstających przy 
spalaniu paliw, 
ścieraniu opon i 
klocków hamulcowych 
(metale ciężkie, WWA) 

Brak 
oddziaływań 

1-8 
W wyniku wpływu 
budowy i modernizacji 
instalacji , a także prac 
związanych z 
usuwaniem materiałów 
azbestowych możliwe 
są zmiany liczebności 
oraz występowania 
populacji zwierząt 
 

1 - 
Organizacja 
gospodarki ściekowej 
wyeliminuje 
niekontrolowane 
odprowadzanie 
ścieków do ziemi i wód i 
zredukuje 
zanieczyszczanie 
środowiska z którego 
substancje odżywcze 
czerpią zwierzęta 
 
2 
Zwierzyna bytująca w 
pobliżu dróg może 
zostać wystawiona na 
oddziaływanie 
zanieczyszczeń 
powstających przy 
spalaniu paliw, ścieraniu 
opon i klocków 
hamulcowych (metale 
ciężkie, WWA) 
 
8 
Organizacja 
gospodarki odpadami 
komunalnymi 
wyeliminuje 
powstawanie dzikich 
składowisk co 
doprowadzi do redukcji 
zanieczyszczanie 
środowiska z którego 
substancje odżywcze 
czerpią zwierzęta 

1 ; 5 
Poprawa jakości 
elementów 
środowiska, jaką 
mają na  celu 
przedstawione 
inwestycje,  pozwoli 
na zwiększenie się 
liczby i rodzajów 
populacji 
 

1-8 
W wyniku wpływu 
budowy i modernizacji 
instalacji , a także prac 
związanych z 
usuwaniem materiałów 
azbestowych możliwe 
są zmiany liczebności 
oraz występowania 
populacji zwierząt 
 

Powietrze 

1-8 
Wydzielanie pyłów do 
powietrza podczas 
realizacji planowanych 
inwestycji, pylenie 
podczas demontażu 
materiałów 
zawierających azbest 
 
2 
Wydzielanie WWA i 

2  
Zanieczyszczanie 
powietrza 
spowodowane 
pochodnymi związków 
chemicznych 
wydzielanych podczas 
ruchu 
komunikacyjnego 
 
 

2  
Pogorszenie się 
jakości powietrza 
wokół terenu 
inwestycji 
 
 

 
6 
Poprawa jakości 
powietrza w związki z 
ograniczeniem ruchu 
samochodowego 
 
8 
Poprawa jakości 
powietrza w związku z 
ograniczeniem 

1-8 
Wydzielanie pyłów do 
powietrza podczas 
realizacji planowanych 
inwestycji, pylenie 
podczas demontażu 
materiałów 
zawierających azbest 
 
2 - 
Wydzielanie WWA i 

Brak 
oddziaływań 

1-8 
Wydzielanie pyłów do 
powietrza podczas 
realizacji planowanych 
inwestycji, pylenie 
podczas demontażu 
materiałów 
zawierających azbest 
 
2 
Wydzielanie WWA i 

 
2 
Zanieczyszczanie 
powietrza 
spowodowane ruchem 
samochodowym 
 

Brak oddziaływań 

1-8 
Wydzielanie pyłów do 
powietrza podczas 
realizacji planowanych 
inwestycji, pylenie 
podczas demontażu 
materiałów 
zawierających azbest 
 
2 
Wydzielanie WWA i 
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Elementy 
środowiska 

Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko 

Bezpośrednie Pośrednie Wtórne Pozytywne Negatywne Skumulowane Krótkoterminowe Długoterminowe Stałe Chwilowe 

innych toksycznych 
związków 
organicznych podczas 
wylewania asfaltu oraz 
zanieczyszczanie 
powietrza spalinami 
oraz produktami 
ścierania się opon i 
klocków hamulcowych 
 

ulatniania się 
substancji 
niebezpiecznych z 
dzikich składowisk 
 

innych toksycznych 
związków 
organicznych podczas 
wylewania asfaltu oraz 
zanieczyszczanie 
powietrza spalinami 
oraz produktami 
ścierania się opon i 
klocków hamulcowych 
 

innych toksycznych 
związków 
organicznych podczas 
wylewania asfaltu oraz 
zanieczyszczanie 
powietrza spalinami 
oraz produktami 
ścierania się opon i 
klocków hamulcowych 
 

innych toksycznych 
związków 
organicznych podczas 
wylewania asfaltu oraz 
zanieczyszczanie 
powietrza spalinami 
oraz produktami 
ścierania się opon i 
klocków hamulcowych 
 

Woda 

1-8 
Bezpośredni 
negatywny wpływ 
podczas prac 
budowlanych, 
modernizacyjnych oraz 
prac mających na celu 
usunięcie materiałów 
zawierających azbest 
 
2 
WWA i inne toksyczne 
substancje powstające  
podczas wylewania 
asfaltu mogą wraz ze 
spływem 
powierzchniowym 
przedostać się do wód 
 
1 
Racjonalizacja 
gospodarki wodami 
 

1  
Ograniczenie 
spływów 
powierzchniowych z 
punktowych źródeł 
zanieczyszczeń do 
wód 
 
1 – 2; 5 
Zmiana istniejących 
stosunków wodnych 
na terenach 
przeznaczonych pod 
inwestycje 

1  
Ograniczenie 
spływów 
powierzchniowych z 
punktowych źródeł 
zanieczyszczeń do 
wód 
 
1 – 2; 5 
Zmiana istniejących 
stosunków wodnych 
na terenach 
przeznaczonych pod 
inwestycje 

1  
Ograniczenie 
spływów 
powierzchniowych z 
punktowych źródeł 
zanieczyszczeń do 
wód 
 
Racjonalizacja 
gospodarki wodami 
 
8 
Poprawa jakości wód 
w związku z 
ograniczeniem 
przedostawania się 
substancji 
niebezpiecznych z 
dzikich składowisk 
 

1  
Negatywny wpływ 
podczas prac 
budowlanych 
 
2 
WWA i inne toksyczne 
substancje powstające  
podczas wylewania 
asfaltu mogą wraz ze 
spływem 
powierzchniowym 
przedostać się do wód 
 

Brak 
oddziaływań 

1  
Bezpośredni, 
krótkotrwały i  
negatywny wpływ 
podczas prac 
budowlanych 
 
2  
WWA i inne toksyczne 
substancje powstające  
podczas wylewania 
asfaltu mogą wraz ze 
spływem 
powierzchniowym 
przedostać się do wód 
 

1  
Ograniczenie 
spływów 
powierzchniowych z 
punktowych źródeł 
zanieczyszczeń do wód 
 
1  
Racjonalizacja 
gospodarki wodami 
 
1 – 2; 5 
Zmiana istniejących 
stosunków wodnych na 
terenach 
przeznaczonych pod 
inwestycje  
 
2 
Zanieczyszczanie wód 
spowodowane spływem 
powierzchniowym z 
dróg 

1  
Ograniczenie 
spływów 
powierzchniowych z 
punktowych źródeł 
zanieczyszczeń do 
wód 
 
1 – 2; 5 
Zmiana istniejących 
stosunków wodnych 
na terenach 
przeznaczonych pod 
inwestycje 
 

1  
Chwilowy negatywny 
wpływ podczas prac 
budowlanych 
 
2 
WWA i inne toksyczne 
substancje powstające  
podczas wylewania 
asfaltu mogą wraz ze 
spływem 
powierzchniowym 
przedostać się do wód 
 

Powierzchnia 
ziemi 

1 – 8 
Przekształcenia 
powierzchni ziemi 
wynikające z działań 
budowlanych, 
modernizacyjnych i 
rekultywacyjnych 
 
2 
Przekształcenia 
powierzchni ziemi 
związane z 
powstaniem dróg 

1, 8 
Zmienione  spływy 
powierzchniowe mogą 
zmienić warunki na 
powierzchni ziemi 
 

1, 8 
Zmienione  spływy 
powierzchniowe 
mogą zmienić 
warunki na 
powierzchni ziemi 
 

1, 8 
Ograniczenie spływów 
powierzchniowych z 
niezorganizowanych 
punktowych źródeł 

1 – 8 
Przekształcenia 
powierzchni ziemi 
wynikające z działań 
budowlanych i 
modernizacyjnych 
 
2 -Przekształcenia 
powierzchni ziemi 
związane z 
powstaniem dróg 

Brak 
oddziaływań 

1 – 8 
Przekształcenia 
powierzchni ziemi 
wynikające z działań 
budowlanych i 
modernizacyjnych 
 

1, 8 
Ograniczenie spływów 
powierzchniowych z 
niezorganizowanych 
punktowych źródeł 
 
2 
Przekształcenia 
powierzchni ziemi 
związane z powstaniem 
dróg 

2 
Przekształcenia 
powierzchni ziemi 
związane z 
powstaniem dróg 
 

1 – 8 
Przekształcenia 
powierzchni ziemi 
wynikające z działań 
budowlanych 
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Elementy 
środowiska 

Przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko 

Bezpośrednie Pośrednie Wtórne Pozytywne Negatywne Skumulowane Krótkoterminowe Długoterminowe Stałe Chwilowe 

Krajobraz 

1 – 8 
Przekształcenie 
krajobrazu wynikające 
z działań budowlanych 
i modernizacyjnych 
 
2 
Przekształcenia 
krajobrazu  związane z 
powstaniem dróg 
 

1 
Regulacja stosunków 
wodnych wpłynie na 
zmiany w krajobrazie 
spowodowane budową 
i zmianą spływu 
powierzchniowego 
 

 1  
Regulacja 
stosunków wodnych 
wpłynie na zmiany w 
krajobrazie 
spowodowane 
budową i zmianą 
spływu 
powierzchniowego 
 

8  
Ograniczenie 
powstawania dzikich 
składowisk 

1 – 8 
Przekształcenie 
krajobrazu wynikające 
z działań budowlanych 
 
1  
Regulacja stosunków 
wodnych wpłynie na 
zmiany w krajobrazie 
spowodowane budową 
i zmianą spływu 
powierzchniowego 
 
2  
Przekształcenia 
krajobrazu  związane z 
powstaniem dróg 
 

Brak 
oddziaływań 

1 – 8 
Przekształcenie 
krajobrazu wynikające 
z działań budowlanych 
 

1  
Regulacja stosunków 
wodnych wpłynie na 
zmiany w krajobrazie 
spowodowane budową i 
zmianą spływu 
powierzchniowego 
 
2 
Przekształcenia 
krajobrazu  związane z 
powstaniem dróg 
 

Brak oddziaływań 

1 – 8 
Przekształcenie 
krajobrazu wynikające 
z działań budowlanych 
 

Klimat Brak oddziaływania Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

8 – ograniczenie 
przedostawania się 
freonu z nielegalnie 
składowanych 
odpadów, np. lodówek 

Brak oddziaływań 
Brak 
oddziaływań 

Brak oddziaływań Brak oddziaływań Brak oddziaływań Brak oddziaływań 

Zasoby 
mineralne 

1  
Racjonalizacja 
gospodarki wodami 
wpłynie na ochronę ich 
zasobów i poprawę ich 
jakości 

Brak oddziaływania Brak oddziaływania 

1  
Racjonalizacja 
gospodarki wodami 
wpłynie na ochronę ich 
zasobów i poprawę ich 
jakości 

Brak oddziaływań 
Brak 
oddziaływań 

Brak oddziaływań 

1 
Racjonalizacja 
gospodarki wodami 
wpłynie na ochronę ich 
zasobów i poprawę ich 
jakości 

Brak oddziaływań Brak oddziaływań 

Zabytki 

1-8 
Prace modernizacyjne, 
budowlane mogą 
uszkodzić zabytki jeżeli 
będą  prowadzone w 
ich pobliżu 

Brak oddziaływań Brak oddziaływań Brak oddziaływań 

1-8 
Prace modernizacyjne, 
budowlane mogą 
uszkodzić zabytki jeżeli 
będą  prowadzone w 
ich pobliżu 

Brak 
oddziaływań 

1-8 
Prace modernizacyjne, 
budowlane mogą 
uszkodzić zabytki 
jeżeli będą  
prowadzone w ich 
pobliżu 

Brak oddziaływań Brak oddziaływań 

1-8 
Prace modernizacyjne, 
budowlane mogą 
uszkodzić zabytki jeżeli 
będą  prowadzone w 
ich pobliżu 
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Załącznik nr 2 
Charakterystyka i ocena sposobu zagospodarowania obszaru Gminy Tułowice. 
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Załącznik nr 3 
Lokalizacja przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na terenie Gminy Tułowice. 

 
Z zakresu modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej:  

1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Ligocie Tułowickiej. 
2. Zmiana systemu odprowadzania ścieków komunalnych z terenu budynków wielorodzinnych w Tułowicach ul. Elsnera, Ceramiczna 

 
Z zakresu modernizacji i budowy nowych dróg:  

3. Wykonanie remontu fragmentów ulicy Sportowej w Szydłowie i wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. 
 
Z zakresu gospodarki odpadami:  

4. Utworzenie na terenie Gminy punktu selektywnej zbiórki odpadów  komunalnych (PSZOK). 
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