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1. Wstęp 

1.1. Cel i zakres opracowania  
Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-
2020” jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej na terenie gminy. Według założeń, 
przedstawionych w niniejszym opracowaniu, opracowanie programu doprowadzi do poprawy stanu środowiska 
naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewni skuteczne mechanizmy chroniące środowisko 
przed degradacją, a także stworzy warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. 
 
Opracowanie jakim jest Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, a także wyznacza cele i 
zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania środowiskowego, które odnoszą się do 
aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów. 
 
Podczas tworzenia opracowania, przyjęto założenie, iż powinien on spełniać rolę narzędzia pracy przyszłych 
użytkowników, ułatwiającego i przyśpieszającego rozwiązywanie zagadnień, będących zagadnieniami 
techniczno-ekonomicznymi, związanymi z przyszłymi projektami. 
 
Sporządzona aktualizacja programu zawiera między innymi rozpoznanie aktualnego stanu środowiska w mieście, 
przedstawia propozycje oraz opis zadań, które niezbędne są do kompleksowego  rozwiązania problemów 
związanych z ochroną środowiska. Program wspomaga dążenie do uzyskania w gminie sukcesywnego 
ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska 
oraz racjonalne gospodarowania z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska. Stan docelowy w tym 
zakresie nakreśla Program Ochrony Środowiska, a dowodów jego osiągania dostarcza ocena efektów 
działalności środowiskowej, dokonywana okresowo (co 2 lata). Struktura opracowania obejmuje omówienie 
kierunków ochrony środowiska w gminie w odniesieniu m.in. do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki 
odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gleb, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed 
promieniowaniem elektromagnetycznym, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej, z podaniem ich 
charakterystyki, oceną stanu aktualnego i stanu docelowego umożliwiając tym samym identyfikację potrzeb w 
tym zakresie. Identyfikacja potrzeb gminy w zakresie ochrony środowiska, w odniesieniu do obowiązujących w 
kraju przepisów prawnych i regulacji prawnych Unii Europejskiej, polega na sformułowaniu celów oraz strategii 
ich realizacji. Na tej podstawie opracowywany jest plan operacyjny, przedstawiający listę przedsięwzięć jakie 
zostaną zrealizowane na terenie Gminy Tułowice do roku 2020. 
 
 
1.2. Opis przyjętej metodyki 
Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r., nr 25, poz. 150), a w szczególności: 
 
„Art. 17. 1. Organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, 
sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programu ochrony środowiska, uwzględniając 
wymagania, o których mowa w art. 14. 
Projekty programów ochrony środowiska są opiniowane odpowiednio przez organ wykonawczy jednostki 
wyższego szczebla lub ministra właściwego do spraw środowiska. W miastach, w których funkcje organów 
powiatu sprawują organy gminy, program ochrony środowiska obejmuje działania powiatu i gminy. 
 
Art. 18. 1. Programy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu 
albo rada gminy. 
Z wykonania programów organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 lata raporty, które 
przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy.” 
 
Ustawa – Prawo ochrony środowiska nie określa treści i zakresu programu ochrony środowiska, zwraca jednak 
uwagę (art. 17 pkt. 1), by uwzględniał on wymagania zawarte w art. 14 wynikające z polityki ekologicznej 
państwa: 
„Art. 14. 1. Polityka ekologiczna państwa, na podstawie aktualnego stanu środowiska, określa w szczególności: 

• cele ekologiczne, 
• priorytety ekologiczne, 
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• rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, 
• środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.” 

 
Politykę ekologiczną państwa przyjmuje się na 4 lata, z tym że przewidziane w niej działania w perspektywie 
obejmują kolejne 4 lata. 
 
Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z pespektywą na lata 2017-
2020” została opracowana zgodnie z założeniami Polityki Ekologicznej Państwa. 
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2. Charakterystyka Gminy 

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

• od północy: 
o gmina Dąbrowa 
o gmina Komprachcice 

• od południa: 
o gmina Korfantów 
o gmina Łambinowice 

• od zachodu: 
o gmina Niemodlin 

• od wschodu: 
o gmina Prószków 

 
 
Rysunek 1. Położenie Gminy Tułowice na tle powiatu opolskiego. 

 
Źródło: http://www.odnowawsi.eu 

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

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

 
 
 
Według regionalizacji fizyczno-geograficznej cały obszar gminy leży w mezoregionie Równina Niemodlińska. 
Należy on do makroregionu Nizina Śląska, podprowincji Niziny Środkowopolskie. Mezoregion Równiny 
Niemodlińskiej położony jest pomiędzy Doliną Nysy Kłodzkiej i Pradoliną Wrocławską na północy, zachodzie i 
wschodzie, od południa zaś sąsiaduje z Płaskowyźem Głubczyckim i Kotliną Raciborską. 
 
 
2.2. Warunki klimatyczne 
Gmina Tułowice cechuje się łagodnymi warunkami klimatycznymi. Jest to wynik położenia obszaru Gminy w 
centralnej części Niziny  Śląskiej, która należy pod tym względem do najłagodniejszych obszarów w Polsce. 
Łagodność klimatu przejawia się niskimi amplitudami temperatur, niezbyt dużą liczbą opadów, długim sezonem 
wegetacyjnym. Zimy są tu łagodne i stosunkowo krótkie lata długie i ciepłe. Warunki klimatyczne sprzyjają 
czynnemu wypoczynkowi. Gmina Tułowice charakteryzuje się równie bardzo korzystnymi i zróżnicowanym 
nicowanymi warunkami mikroklimatycznymi, co związane jest ze zróżnicowaniem rzeźby terenu, występowaniem 
wielkoprzestrzennych ekosystemów wodnych, łąkowych i leśnych. Zróżnicowanie to stwarza różnorodność 
warunków bioklimatycznych w zakresie insolacji, przewietrzania, produkcji tlenu, uwilgocenia, produkcji ozonu, 
struktury jonowej, fitoaerozoli i aeroplanktonu. Zróżnicowanie tych uwarunkowań jest podstawowym czynnikiem 
rozwoju turystyki ekologicznej. 
 
Roczne sumy usłonecznienia wynoszą około 1500 h, przy czym na półrocze ciepłe przypada około 2/3 łącznej 
sumy promieniowania, natomiast na półrocze zimne pozostała 1/3. Termiczne pory roku rozpoczynaj się na 
obszarze gminy odpowiednio: wiosna 25 III÷01 IV, lato 1÷5 VI, jesień 5÷10 X, a zima 15÷20 XII.  
 
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 %. 
 
 
2.3. Geomorfologia 
Na obecny stan budowy geologicznej obszaru Gminy Tułowice miały wpływ procesy tektoniczne, neotektoniczne, 
wulkaniczne, kilkakrotne wkraczanie na teren Polski i lądolodu, sedymentacja rzeczna, intensywna erozja w 
okresach interglacjalnych, a tak że zespół procesów występujących po ostatnim zlodowaceniu. Wyniki procesów 
wulkanicznych zachodzących niegdyś na uskoku tektonicznym w postaci odkrytych obecnie i wydobywanych w 
kopalni bazaltów są unikalne w skali województwa. Spośród utworów geologicznych swoje wychodnie na terenie 
gminy mają tylko formacje trzeciorzędu i czwartorzędu. Podłoże starsze od trzeciorzędu tworzą utwory koniaku 
kredy. Należy on do skał budujących geologiczną jednostkę strukturalną Śląska Opolskiego – Depresję Śląsko-
Opolską. Utwory te zostały w późniejszym okresie całkowicie przykryte skałami trzeciorzędu lub czwartorzędu. 
Najstarszymi utworami trzeciorzędowymi w gminie są bazalty i tufy bazaltowe, których wychodnie znajdują się w 
Ligocie Tułowickiej 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. 
 
 
2.4. Demografia 
Liczba ludności na terenie Gminy Tułowice wg stanu na dzień 31.12.2011 r. wynosi 5267 osób. Powierzchnia 
Gminy wynosi 81,13 km2  co daje zagęszczenie ludności na poziomie 65 osób na 1 km2.. Szczegółowe dane 
dotyczące demografii na terenie Gminy Tułowice przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 1. Wskaźniki demograficzne na terenie Gminy Tułowice w latach 2007-2011. 

L.p. Wskaźnik Jednostka 
Rok 

2007 2008 2009 2010 2011 
1. Ludność (ogółem) osoba 5529 5483 5437 5282 5263 

2. Ludność na 1 km2 osoba 68 67 67 65 65 

3. Kobiety na 100 mężczyzn osoba 104 103 103 107 107 
4. Małżeństwa na 1000 ludności - 7,0 7,3 6,3 8,3 6,1 

5. Urodzenia żywe na 1000 ludności - 8,6 8,6 8,5 10,0 10,6 

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

7. Przyrost naturalny na 1000 ludności - 8,4 7,7 6,3 8,5 7,0 
Źródło: GUS 

 
 

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

Wskaźnik 
Powierzchnia 

[ha] 
Goszczowice Tułowice Ligota Tułowicka Szydłów Skarbiszowice 

Użytki rolne 257,0704 265,9402 263,2963 119,4577 265,3400 
Sady 1,9573 1,5548 1,2779 1,6254 1,8660 
Łąki 36,9918 95,9173 155,3437 60,8896 55,7572 
Pastwiska 2, 6067 6,1062 8,9053 12,1678 9,3585 
Użytki rolne zabud. 6,8418 6,9326 5,2862 3,8573 5,4019 
Stawy 37,0300 44,0511 61,8695 0,8456 1,4153 
Rowy 0,5941 8,3997 6,7278 0,7665 1,9580 
ogółem 343,0921 428,9019 502,7167 199,6099 341,0969 

Źródło: Ewidencja gruntów i budynków Gminy Tułowice. 
 
 

2.6. Rolnictwo 
Gmina Tułowice odznacza się charakterem leśno-rolniczym, przy czym zdecydowana większość powierzchni 
Gminy stanowią lasy. Rolnictwo ma drugorzędne znaczenie, głównie ze względu na słabe jakościowo gleby.  
 
Na terenie Gminy w ostatnich latach odnotowuje się spadek powierzchni gruntów pod użytek rolniczy, natomiast 
obserwowany jest systematyczny wzrost gruntów zabudowanych. 
 
W Gminie Tułowice użytki orne zajmują nieco ponad 21% powierzchni całkowitej, przy czym procentowo 
najwięcej we wsi Skarbiszowice (62,4% powierzchni wsi) a najmniej w Szydłowie (zaledwie niespełna 6% 
powierzchni wsi). W poniższych tabelach przedstawiono elementy charakterystyczne dla sektora rolniczego na 
terenie Gminy Tułowice. 
 
Tabela 3. Struktura gospodarstw rolnych na terenie Gminy Tułowice (stan na 2011 r.). 

Lp. Gospodarstwa rolne 
Liczba 
[szt.] 

1. ogółem 91 
2. do 1 ha włącznie 6 
3. powyżej 1 ha razem 85 
4. 1 - 5 ha 56 
5. 1 - 10 ha 71 
6. 1 - 15 ha 74 
7. 5 - 10 ha 15 
8. 5 - 15 ha 18 
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Lp. Gospodarstwa rolne 
Liczba 
[szt.] 

9. 10 -15 ha 3 
10. 5 ha i więcej 29 
11. 10 ha i więcej 14 
12. 15 ha i więcej 11 

Źródło: GUS. 
 
 
Tabela 4. Powierzchnia zasiewów wybranych upraw na terenie Gminy Tułowice (stan na 2011 r.). 

Lp. Rodzaj uprawy 
Powierzchnia 

[ha] 
1. ogółem 498,55 
2. zboża razem 419,15 
3. zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi 368,87 
4. ziemniaki 16,19 
5. uprawy przemysłowe 49,91 
6. buraki cukrowe 8,84 
7. rzepak i rzepik razem 41,07 
8. pastewne 0,00 

Źródło: GUS 
 
 
Tabela 5. Pogłowie zwierząt gospodarskich na terenie Gminy Tułowice (stan na 2011 r.) 

Lp. Rodzaj uprawy 
Liczba 
[szt.] 

1. bydło razem 204 
2. bydło krowy 88 
3. trzoda chlewna razem 187 
4. trzoda chlewna lochy 18 
5. konie 10 
6. drób ogółem razem 4127 
7. drób ogółem drób kurzy 2255 

Źródło: GUS 
 

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

• autostrada A-4 przebiegająca po północno-wschodniej części gminy 
• droga wojewódzka nr 405 relacji Niemodlin-Korfantów 
• drogi powiatowe: 

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

• drogi gminne (Tab. 5) 
 
Tabela 6. Wykaz dróg gminnych na terenie Gminy Tułowice. 

Lp. Numer drogi Nazwa ciągu 
Długość 

[km] 
Tułowice 

1. 104101 ul. Boczna 0,190 
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Lp. Numer drogi Nazwa ciągu 
Długość 

[km] 

2. 104102 ul. Brzoskwiniowa 0,145 

3. 104103 ul. Ceramiczna 0,600 

4. 104104 ul. Dworcowa 0,250 

5. 104105 ul. Elsnera 0,115 

6. 104106 ul. Gruszkowa 0,955 

7. 104107 ul. H. Sawickiej 0,460 

8. 104108 ul. Jagodowa 0,340 

9. 104109 ul. Jaśminowa 0,500 

10. 104110 ul. Kościelna 0,390 

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

12. 104112 ul. Kwiatowa 0,155 

13. 104113 ul. Malinowa 0,150 

14. 104114 ul. 1 Maja 0,395 

15. 104115 ul. Manifestu Lipc. 0,205 

16. 104116 ul. Morelowa 0,030 

17. 104117 ul. Niepodległości 0,195 

18. 104118 ul. Ogrodowa 0,410 

19. 104119 ul. Parkowa 0,680 

20. 104120 ul. Poprzeczna 0,295 

21. 104121 ul. Pocztowa 0,135 

22. 104122 ul. Przemysłowa 0,375 

23. 104123 ul. Różana 0,150 

24. 104124 ul. Sportowa 0,510 

25. 104125 ul. Szkolna 0,480 

26. 104126 ul. Szpitalna 0,190 

27. 104127 w Tułowicach Mał. 0,350 

28. 104128 ul. 1000-lecia 0,475 

29. 104129 ul. XXX-lecia 0,255 

30. 104130 ul. Wiśniowa 0,290 

31. 104131 ul. Wolności 0,195 

32. 104132 ul. Zamkowa 0,480 
Szydłów 

1. 104133 ul. Boczna 0,330 

2. 104134 ul. Brzozowa 0,630 

3. 104135 ul. Fabryczna 0,220 

4. 104136 ul. Kościelna 1,120 

5. 104137 ul. Kwiatowa 0,500 

6. 104138 ul. Leśna 0,420 

7. 104139 ul. Sosnowa 0,730 

8. 104140 ul. Sportowa 1,650 
Goszczowice 

1. 104141 - 1,010 
Źródło: Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tułowice w latach 2007-2013 

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

• nr 287 relacji Opole-Szydłów-Nysa, 
• nr 329 relacji Szydłów-Gracze (obecnie nieczynna). 
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Poniżej przedstawiono układ komunikacyjny na terenie Gminy Tułowice. 
 
Rysunek 3. Układ komunikacyjny na terenie Gminy Tułowice. 

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

 

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

• gazociąg relacji Tułowice - Opole DN 200 CN - 4.0 Mpa 
• gazociąg relacji Tułowice - Kopice /Nysa DN 100 CN - 4.0 Mpa. 

 
Gazociągi te dostarczają gaz ziemny do stacji redukcyjno-pomiarowej zlokalizowanej w północnej części 
miejscowości Tułowice. W poniższej tabeli przedstawiono szczegółową charakterystykę sieci gazowej 
występującej na terenie Gminy. 
 
Tabela 7. Charakterystyka sieci gazowej na terenie Gminy Tułowice (stan na 2011 r.). 

Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość 
1. długość czynnej sieci ogółem m 18305 
2. długość czynnej sieci przesyłowej m 5134 
3. długość czynnej sieci rozdzielczej m 13171 
4. czynne przyłącza do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych szt 399 
5. odbiorcy gazu gosp.dom. 841 
6. odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem gosp.dom. 247 
7. zużycie gazu  tys.m3 655,80 
8. zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań  tys.m3 472,8 
9. ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 2842 

 
Jak wynika z powyższej tabeli, na terenie Gminy Tułowice z sieci gazowej korzysta ok. 54% ludności. 
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2.7.3. Sieć elektryczna 
Głównym punktem zasilania energetycznego na terenie Gminy Tułowice jest stacja GPZ Tułowice oparta o dwa 
transformatory o mocy po 10 MVA każdy. Włączenie GPZ w układ sieci 110 KV odbywa się jednotorowa linią 
energetyczną wysokiego napięcia 110 KV relacji Tułowice-Gracze.  
 
Odbiorcy energii elektrycznej zasilani są za pośrednictwem stacji transformatorowych 15/04 KV powiązanymi 
liniami kablowymi i napowietrznymi 15 KV z GPZ Tułowice. 
 
 
2.7.4. Sieć wodociągowa 
Gmina Tułowice posiada rozdzielczą sieć wodociągową o długości 32,0 km posiadającą 794 podłączeń. W 2011 
roku zużycie wody wyniosło 124,0 dam3. W 2011 roku z sieci wodociągowej korzystało 5267 mieszkańców co 
stanowi 100% ogółu ludności. W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę sieci wodociągowej na terenie 
Gminy Tułowice. 
 
Tabela 8. Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie Gminy Tułowice (stan na 2011 r.). 

Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość 
1. długość czynnej sieci rozdzielczej km 32,0 
2. długość czynnej sieci rozdzielczej będącej w zarządzie bądź administracji gminy km 32,0 

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

km 32,0 

4. połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt 794 
5. woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 124,0 
6. ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 5267 

Źródło: GUS. 
 
Woda do odbiorców doprowadzana jest siecią wodociągową ze Stacji Uzdatniania Wody w Tułowicach. Ujęcie 
wody "Tułowice" obejmuje 4 studnie głębinowe czerpiące wodę z utworów trzeciorzędowych - 2 studnie główne i 
2 rezerwowe. Wydajność studni średnio dobowa dochodzi do 2016 m3, zaś maksymalna 2616 m3, (ok. 120 m3 na 
godz.). Wydajność ta zapewnia dwukrotne zapotrzebowanie gminy w wodę. Ujęcie to posiada strefę ochrony 
pośredniej zewnętrznej ustanowioną decyzją wojewody opolskiego z dn. 20 kwietnia 1998 r.  
 
W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę wszystkich punktów poboru wód na terenie Gminy Tułowice. 
 
Tabela 9. Charakterystyka punktów poboru wód na terenie Gminy Tułowice (stan na 2011 rok). 

Nazwa ujęcia 
Miejscowość 

Użytkownik 
Rodzaj 
ujęcia 

Status ujęcia Cel poboru 
Wielkość poboru 
średniodobowa 

[m3/d] 

Ilość 
pobranej 
wody w 
2011 r. 

[tys. 
m3/rok] 

studnia 
Szydłów 

Cegielnia 
SZYDŁÓW 

podziemne eksploatowane 

spożycie, 
socjalno – 

bytowy, 
produkcja 

0,8 0,1 

studnia 
głębinowa 
Tułowice 

Małe 

Ekopol Opolski Sp. 
z o.o. 

podziemne eksploatowane produkcja 40,0 0,9 

ujęcie 
komunalne 
Tułowice 

Zakład Gospodarki 
Komunalnej i 

Mieszkaniowej 
 

podziemne eksploatowane 

spożycie, 
socjalno – 

bytowy, 
produkcja 

2016,0 252,0 

 
2.7.5. Sieć kanalizacyjna 
Gmina Tułowice posiada rozdzielczą sieć kanalizacyjną o długości 34,2 km posiadającą 757 podłączeń. W 2011 
roku objętość odprowadzonych ścieków wynosiła 190,0 dam3. W 2011 roku z sieci kanalizacyjnej korzystało 4577 
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mieszkańców co stanowi 86,9% ogółu ludności. W poniższej tabeli przedstawiono charakterystykę sieci 
kanalizacyjnej na terenie Gminy Tułowice. 
 
Tabela 10. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Tułowice (stan na 2011 r.). 

Lp. Wskaźnik Jednostka Wartość 
1. długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 34,2 
2. długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy km 34,2 

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

km 34,2 

4. połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt 757 
5. ścieki odprowadzone dam3 190 
6. ludność korzystająca z  sieci kanalizacyjnej osoba 4577 

Źródło: GUS. 
 
Ścieki doprowadzane są od oczyszczalni mechaniczno-biologicznej, która znajduje się w miejscowości Tułowice. 
 
W Tułowicach istnieje oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna o wydajności 1950 m3 na dobę, do której 
podłączona jest zabudowa mieszkaniowa. Oczyszczalnia ścieków w Tułowicach posiada dwa niezależne zespoły 
urządzeń technologicznych służące do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych oraz ścieków 
przemysłowych. Zespół urządzeń służący do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych stanowi klasyczną 
oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną o przepustowości 1950 m3/d. Po przebudowie i modernizacji 
oczyszczalnia przyjmuje ścieki z obrębu całej gminy. Modernizacja oczyszczalni wraz z jej rozbudową została 
zakończona w grudniu 2000 roku. Odbiorcą ścieków oczyszczonych jest rzeka Ścinawa Niemodlińska. 
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3. Założenia programu 

3.1. Uwarunkowania zewnętrzne 
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z pespektywą na lata 2017-2020” powinien 
być zgodny z następującymi dokumentami strategicznymi szczebla krajowego, wojewódzkiego oraz 
powiatowego: 

• „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”. 

 
 
3.1.1. Uwarunkowania wynikające z polityki ekologicznej państwa 
 
„Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” 
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 wiejskiej. 

  
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. 

 
 
3.1.2. Uwarunkowania wynikające z polityki ekologicznej województwa 
 
„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. 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY TUŁOWICE NA LATA 2013-2016 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2017-2020 

 
 

 
22 

 
 
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. 
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Wykorzystanie energii odnawialnej 
Cele średniookresowe: 

• 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 
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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, 

• 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, 
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• 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, 

• 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. 
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3.1.3. Uwarunkowania wynikające z polityki ekologicznej powiatu 
„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, 

• 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. 
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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. 
 
3.2. Uwarunkowania wewnętrzne 
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 z pespektywą na lata 2017-2020” powinien 
być zgodny z następującymi dokumentami strategicznymi na szczeblu gminnym: 

• „Plan rozwoju lokalnego Gminy Tułowice na lata 2007-213”, 
• „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Tułowice na lata 2005 -2015”, 
• „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2005-2015”. 

 
 
3.3. Priorytety ekologiczne 
Na podstawie uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych oraz biorąc pod uwagę charakterystykę Gminy 
Tułowice, wskazane zostały priorytety ekologiczne w polityce środowiskowej Gminy Tułowic w latach 2013-2020 
wraz z celami strategicznymi. Priorytety środowiskowe oraz cele strategiczne zostały przedstawione w poniższej 
tabeli. 
 
Tabela 11. Priorytety ekologiczne i cele strategiczne polityki środowiskowej Gminy Tułowice w latach 2013-2020. 

Lp. Priorytet ekologiczny Cel strategiczny 
1. 

Działania systemowe 
Wzmocnienie systemu zarządzania środowiskowego. 

2. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. 
3. 

Ochrona zasobów 
naturalnych 

Ochrona przyrody. 
4. Ochrona powierzchni ziemi. 
5. Racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody. 
6. 

Poprawa jakości 
środowiska 

Utrzymanie wysokiej jakości powietrza. 
7. Poprawa i utrzymanie wysokiej jakości klimatu akustycznego. 

8. 
Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona przed 
zanieczyszczeniami. 

9. Ochrona przed oddziaływaniem elektromagnetycznym. 
10. Uporządkowanie gospodarki odpadami. 
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4. Dotychczasowa realizacja Programu 

W poniższej tabeli przedstawiono zadania jakie zostały wyznaczone w ramach poprzedniego Programu Ochrony Środowiska, które zostały zrealizowane na terenie Gminy 
Tułowice w latach 2004-2011.  
 
Tabela 12. Zadania zrealizowane w ramach poprzedniego Programu Ochrony Środowiska  na terenie Gminy Tułowice w latach 2009-2012. 

Lp. Cel środowiskowy Nazwa zadania 
Okres 

realizacji 
Zakres realizacji 

1. 

Przywrócenie jakości wód 
powierzchniowych do wymaganych 
standardów oraz ochrona jakości wód 
podziemnych wraz z racjonalizacją ich 
wykorzystania 

Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń z 
oczyszczalni ścieków do wód 

2009-
2012 

Gmina Tułowice posiada uregulowaną gospodarkę wodno-ściekową. W 
oparciu o rozbudowaną i zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków o 
przepustowości 1950m3/d, która przyjmuje ścieki z terenu całej gminy, 
wyposażono wszystkie jednostki osadnicze w sieć kanalizacyjną. 
Zestawienie ilości zanieczyszczeń z oczyszczalni ścieków do wód 
prezentowane są dla każdego roku kalendarzowego na stronach Głównego 
Urzędu Statystycznego: www.stat.gov.pl. Dla oczyszczalni ścieków z terenu 
Gminy Tułowice, ilości te przedstawiają się następująco (dane za 2011 rok): 

• BZT5: 1 513 kg, 
• ChZT:14 027 kg, 
• zawiesina ogólna: 3 127 kg, 
• azot ogólny: 6 145 kg, 
• fosfor ogólny: 1 771 kg, 
• osady ogółem: 103 Mg. 

2. 
Opracowanie i wdrożenie systemu 
monitorowania emisji zanieczyszczeń ze źródeł 
punktowych do wód 

2009-
2012 

Działania prowadzone są na bieżąco przez WIOŚ w Opolu oraz pracowników 
Urzędu Gminy w Tułowicach. W gestii Starosty Opolskiego leży wydawanie 
pozwoleń wodnoprawnych z zakresu wprowadzania ścieków do wód i do 
ziemi oraz do urządzeń kanalizacyjnych, które regulują ilość i jakość 
odprowadzanych ścieków, nakładając obowiązek wykonywania analiz 
ścieków. Przedkładane wyniki są analizowane i weryfikowane. Pomiary 
jakości wód powierzchniowych i podziemnych realizowane są przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Wyniki monitoringu 
umieszczane są w rocznych biuletynach publikowanych przez WIOŚ oraz na 
bieżąco dostępne na stronie internetowej WIOŚ w Opolu. Opracowywane są 
również plany monitoringu na kolejne okresy czasu. 

3. 

Stosowanie najlepszych dostępnych technik 
(BAT) w instalacjach produkcyjnych i 
komunalnych – w ramach uzgodnień w 
procedurze inwestycyjnej 

2009-
2012 

Zasady dążenia do zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczenia powietrza 
spowodowanego emisją z zakładów przemysłowych zostały określone w 
dyrektywie Rady 84/360/EWG. Dyrektywa ta realizuje zasadę prewencji i 
regułę ostrożności, uzupełniając ją koncepcją BATNEEC (najlepsza dająca 
się zastosować technologia nie wymagająca nadmiernych kosztów). 
Najnowszy sposób rozumienia tej koncepcji jest zawarty w dyrektywie Rady 
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Lp. Cel środowiskowy Nazwa zadania 
Okres 

realizacji 
Zakres realizacji 

nr 96/61/EWG z dnia 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego 
zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń (IPPC - Integrated Pollution 
Prevention and Control. 
W prawie wspólnotowym wymagania dotyczące jakości urządzeń 
ochronnych powiązane są ściśle z problematyką dopuszczalnej emisji - 
emisja jest dopuszczalna, gdy nie można jej zlikwidować lub ograniczyć 
mimo zastosowania najlepszej dostępnej techniki BAT (Best Available 
Techniques).Ustawa Prawo Ochrony Środowiska uwzględnia praktycznie 
wymagania wszystkich dyrektyw UE. 
Najlepsza Dostępna Technika (Best Available Technique - BAT) BAT została 
zdefiniowana w Dyrektywie (Artykuł 2(11)) w sposób następujący: 

• danej działalności i metod jej prowadzenia, wskazujący na 
praktyczną możliwość zastosowania danych technik do 
zapewnienia, co do zasady podstaw dla określania granicznych 
wartości emisji ustalonych w celu zapobiegania i, tam gdzie to nie 
jest w praktyce możliwe, w celu generalnego obniżenia emisji i jej 
oddziaływania na środowisko jako całość, 

• 'techniki' obejmują zarówno zastosowaną technologię, jak i sposób, 
w jaki instalacja została zaprojektowana, zbudowana, jest 
utrzymywana, eksploatowana i wycofana z eksploatacji, 

• 'dostępne' techniki oznacza techniki, opracowane w stopniu 
pozwalającym na wprowadzenie ich do odnośnego sektora 
przemysłowego, na warunkach ekonomicznie i technicznie 
uzasadnionych, przy uwzględnieniu kosztów i korzyści, niezależnie 
od tego czy techniki te są czy też nie są wykorzystywane i 
opracowywane w danym państwie członkowskim, o ile są one 
rozsądnie dostępne dla danego podmiotu. 

 
Oceny oddziaływania na środowisko, decyzje środowiskowe dla 
planowanych przedsięwzięć są realizowane przez organy administracji 
wyższego szczebla oraz organy opiniujące – Regionalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska w Opolu oraz Państwową Wojewódzką Inspekcję Sanitarną w 
Opolu. 

4. Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej 
2009 Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej na ul. Jaśminowej w Tułowicach. 

2010 
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Tułowicach (ul. Porcelitowa i 
Przemysłowa). 
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Lp. Cel środowiskowy Nazwa zadania 
Okres 

realizacji 
Zakres realizacji 

5. 2012 Budowa sieci wodociągowej  Skarbiszowice-Szydłów 

6. Modernizacja wodociągu. 2010 
Wykonano nową sieć wodociągową wewnątrz obiektu SUW oraz 
przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania w obiektach socjalnych 
(ZGKiM). 

7. Modernizacja studni głębinowej 

2009 
Remont zestawu pompowego II stopnia polegająca na wymianie łożysk, 
uszczelnień oraz zaworów zwrotnych(ZGKiM). 

2009 
Prace przy sterowaniu studniami głębinowymi w systemie automatycznym 
(ZGKiM). 

2010 Przegląd zasilania studni głębinowych (ZGKiM). 

2010 
Adaptacja istniejących pomp do nowych warunków pracy na przepompowni 1 
Maja (ZGKiM). 

2010 
Dokonano całkowitej przebudowy studni oraz wymieniono rury kamionkowe 
na rury PCV o średnicy 500 mm (ZGKiM). 

8. 
Na bieżąco rozbudowa pod nowe tereny 
budowlane kanalizacja i wodociąg 

2009-
2012 

Gmina Tułowice w miarę możliwości finansowych prowadzi uzbrojenie 
terenów pod nowe tereny budowlane. 

9. Pozostałe zadania 

2009 
Awaryjne naprawy posadowienia pompy osadu w osadniku wtórnym 
pierwszego reaktora (ZGKiM). 

2009 
Bieżące naprawy pomp na przepompowni głównej oczyszczalni ścieków oraz 
napraw pomp na przepompowni ul. 1 Maja (ZGKiM). 

2009 Wymiana wirnika pompy z kanałowego na typ VORTEX (ZGKiM). 

2010 
Wykonanie przepustu pod chodnikiem pieszo-rowerowym do Ligoty 
Tułowickiej. 

2010 Wymiana starych wodomierzy (ZGKiM). 

2010 
Bieżące przeglądy i remonty prasy o odwadniania osadu, podajników pomp 
flokulantu (ZGKiM). 

10. 

Poprawa jakości powietrza 
atmosferycznego na terenie Gminy 
Tułowice do wymaganych standardów 

Opracowanie i wdrożenie systemu zbierania i 
gromadzenia informacji o zanieczyszczeniach 
powietrza wyemitowanych w Gminie Tułowice 

2009-
2012 

Zadanie nie było realizowane z powodu braku środków finansowych i 
znaczne skomplikowanie zadania. Zbieranie informacji dot. emitowanych 
zanieczyszczeń na terenie całego województwa opolskiego prowadzi WIOŚ 
w Opolu oraz Urząd Marszałkowski. 

11. Modernizacja nawierzchni dróg 

2009-
2010 

Budowa części dojazdowej do betoniarni w Tułowicach 

2009-
2010 

Wykonanie projektu remontu nawierzchni ul. Leśnej w Szydłowie. 

2009-
2010 

Wykonanie aktualizacji projektu i organizacji przetargu na przebudowę ulicy 
Przemysłowej i ul. Porcelitowej w Tułowicach. 

2009- Dofinansowanie przebudowy chodników przy drodze wojewódzkiej ulica 
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2010 Świerczewskiego i ulica 1 Maja. 
2009-
2010 

Dofinansowanie przebudowy chodników przy drodze powiatowej ulica 
opolska i ulica 1 Maja. 

2009-
2010 

Bieżące remonty dróg gminnych, regulacje studzienek kanalizacyjnych w 
Tułowicach- ul. Przemysłowa, Ceramiczna, Wolności, Niepodległości, XXX-
lecia i inne. 

2009-
2010 

Budowa dróg Ligota Tułowicka – projekt. 

2009-
2010 

Remonty bieżąc dróg Tułowice- betonowa. 

2009-
2012 

Remonty bieżące dróg gminnych - plantowanie, uzupełnianie tłuczniem. 

2009-
2010 

Remont dróg w Szydłowie 

2009-
2010 

Przeglądy bieżące dróg gminnych. 

2009-
2010 

Przebudowa drogi gminnej w strefie usługowej Tułowic ul. Przemysłowa. 

2009-
2010 

Przebudowa dróg gminnych Jaśminowa, Jagodowa, Różana, Malinowa. 

2009-
2010 

Przebudowa drogi w Ligocie Tułowickiej 

2009-
2010 

Budowa chodników gminnych. 

2009-
2010 

Przebudowa dróg gminnych. 

2009-
2010 

Przeprowadzenie przetargu na przebudowę rogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w Ligocie Tułowickiej i dróg gminnych w Szydłowie. 

2009-
2010 

Zlecenie wykonania projektu ul. Kościelna w Szydłowie. 

2009-
2010 

Wykonanie remontu drogi w Szydłowie w kierunku dworca PKP 

2009-
2010 

Zlecenie do ZGKiM wykonania remontu cząstkowego dróg gminnych w 
Tułowicach - ul. Ceramiczna i ul. Tysiąclecia oraz ul. Sportowej i ul. 
Kwiatowej w Szydłowie. 

2011 Budowa drogi w Szydłowie (ul. Kościelna) 
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2011 Budowa drogi w Tułowicach (ul. Różana) 

12. Budowa ścieżek rowerowych 
2009-
2012 

Największym walorem turystycznym Gminy Tułowice jest jej położenie w 
kompleksie Borów Niemodlińskich. Aby chronić walory przyrodnicze, terenom 
tym nadano status obszaru krajobrazu chronionego ze strefami ciszy. W 
obszarze tym znajdują się liczne pomniki przyrody, ciągi dolin rzecznych, 
wody stojące i stawy będące ostoją ptactwa. Występuje też duża 
różnorodność fauny i flory leśnej. Lasy obfitują w grzyby i jagody. W celu 
ułatwienia zwiedzania stworzono dziewięć oznakowanych ścieżek pieszo-
rowerowych: 
1. Trasa 1 „Bliskie Stawy”, długość: 8,5 km, 
2. Trasa 2 „Lasami, Łąkami...”, długość: 14,5 km, 
3. Trasa 3 „Zakamarki”, długość: 16 km, 
4. Trasa 4 "Ukojenie”, długość: 14 km, 
5. Trasa 5 „Złote Bagna”, długość: 10 km, 
6. Trasa 6 „Barwne Krzyże”, długość: 13,5 km, 
7. Trasa 7 „Bazaltowa Droga”, długość: 8 km, 
8. Trasa 8 „Ukryte W Lesie”, długość: 19,5 km, 
9. Trasa 9 „Wielka Jazda”, długość: 18 km. 
W latach 2009-2010 nie powstały na terenie Gminy nowe ścieżki rowerowe. 

13. 
Modernizacja kotłowni węglowych będących w 
gestii gminy 

2009 Wymiana członu kotła w kotłowni Elsnera5 (ZGKiM). 

2009 
Systematyczne przeglądy i regulacje kotłowni gazowych i sieci 
ciepłowniczych (ZGKiM). 

2010 
Systematyczne przeglądy i regulacje kotłowni gazowych i sieci 
ciepłowniczych (ZGKiM). 

14. 
Opracowanie programu promocji oszczędzania 
energii i jego rozpowszechnienie. 

2009-
2012 

Zadanie realizowane na bieżąco przez pracowników Urzędu Gminy w 
Tułowicach. Działania samego rynku dla zmniejszenia energochłonności 
gospodarki są bardzo istotne, ale niewystarczające. Konieczna jest 
ingerencja państwa, ale zgodna z zasadami rynkowymi. Przykład polski 
wskazuje, że po 1990 roku pomimo osiągania wyraźnego wzrostu 
gospodarczego i postępującej poprawy warunków życia społeczeństwa, nie 
spowodowało to zwiększonego zużycia energii pierwotnej, a przeciwnie 
nastąpiło zmniejszenie jej zużycia. Wprowadzany w tym okresie system 
gospodarki rynkowej uruchomił proste procesy oszczędności energii. W 
ostatnich latach kładzie się coraz większy nacisk na wykorzystywanie czystej 
energii ze źródeł odnawialnych. Opracowywane są jej nowe technologie, 
bardziej sprawne technicznie i ekonomicznie. W Gminie Tułowice w 
strukturze paliwowej pokrycia potrzeb cieplnych gminy dominuje obecnie 
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węgiel kamienny, prowadzone są działania związane z wykorzystaniem 
potencjału odnawialnych źródeł energii oraz biopaliw (związane m.in. z 
dużymi zasobami leśnymi w gminie): 
- węgiel kamienny - 66 %, 
- olej opałowy, gaz płynny – 2 %, 
- gaz ziemny – 31 %, 
- energia elektryczna – 1 % 

15. Pozostałe zadania 

2009 Wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Tułowicach. 
2009 Wykonanie inwentaryzacji budynku TOK- dla potrzeb ocieplenia. 
2009-
2012 

Oczyszczanie miast i wsi 

2009-
2012 

Remont oświetlenia ulic, placów i dróg 

2010 Termomodernizacja budynku Tułowickiego Ośrodka Kultury w Tułowicach. 

16. 
Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla 
mieszkańców gminy i spełnienie 
obowiązujących standardów w 
zakresie poziomu hałasu. 

Modernizacja dróg 
2009-
2012 

Realizacja opisana w pkt. 11 

17. Budowa oznakowanych ścieżek rowerowych 
2009-
2012 

W latach 2009-2012 na terenie gminy nie powstały nowe ścieżki rowerowe. 

18. Pozostałe zadania 
2009 

Montaż progów zwalniających na ul. Gruszkowej, Sportowej i Hanki 
Sawickiej. 

2009 Regulacja studzienek na ul. Opolskiej w Tułowicach. 

19. 
Ograniczenie i monitoring 
promieniowania 
elektromagnetycznego 

Przestrzeganie zapisów w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 
poświęconych ochronie przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym z wyznaczeniem stref 
ograniczonego użytkowania wokół niektórych 
źródeł promieniowania. 
 
Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa, 
higieny pracy, prawa budowlanego, 
gospodarowania przestrzennego i przepisów 
sanitarnych w celu ochrony przez 
promieniowaniem elektromagnetycznym. 

2009-
2012 

Integracja wyników monitoringu środowiska z planami zagospodarowania 
przestrzennego będzie następowała sukcesywnie w kolejnych latach. 
Nadchodzące lata będą się charakteryzowały dalszym wzrostem 
zainwestowania terenu i gęstnieniem sieci infrastruktury w krajobrazie. 
Procesy te w niektórych przypadkach mogą zagrażać walorom 
przyrodniczym i krajobrazowym gminy. Przyjęcie strategii zrównoważonego 
rozwoju daje szansę minimalno-konfliktowej realizacji celów ekologicznych i 
gospodarczych, a nawet możliwość ich wzajemnego wspierania się. Na 
szczególną uwagę zasługuje uwzględnienie w gminnym planie 
zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy wniosków wynikających z 
dostępnych wyników pomiarów i monitoringu środowiska. Kluczową sprawą 
jest opracowanie wytycznych, które zostaną włączone w studia i plany 
zagospodarowania przestrzennego. Szczególna uwaga zwrócona jest na 
procedury dyskusji i opiniowania wytycznych z mieszkańcami gminy. 
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20. 

Zapobieganie poważnym awariom 
przemysłowym oraz eliminacja i 
minimalizacja skutków w razie ich 
wystąpienia. 

Inwentaryzacja instalacji stanowiących 
potencjalne zagrożenia środowiska i życia ludzi. 

2009-
2012 

Zadanie realizowane na bieżąco przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Opolu. Wyniki monitoringu umieszczane są w rocznych 
biuletynach publikowanych przez WIOŚ oraz na bieżąco dostępne na stronie 
internetowej WIOŚ w Opolu. 

21. 
Informowanie społeczeństwa o wystąpieniu 
poważnych awarii przemysłowych. 

2009-
2012 

Kształtowanie świadomości mieszkańców Gminy Tułowice w zakresie 
postępowania podczas zagrożeń i poważnych awarii przemysłowych odbywa 
się głównie poprzez lokalne media, w których zamieszczane są informacje 
dotyczące sposobów informowania o zagrożeniach, racjonalnego 
postępowania podczas zagrożenia oraz jednostek i lokalizacji centrów 
kryzysowych Podnoszenie świadomości społeczeństwa odbywa się poprzez 
uświadamianie spektrum i kategorii zagrożeń ekologicznych, zarówno tych 
dotykających lokalną społeczność – na które nie ma ona większego wpływu 
(np. dziura ozonowa), jak i tych, z którymi mieszkańcy gminy stykają się na 
co dzień np. nielegalne wysypiska, wypadki nagłego zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych, pożar, powódź. Odbywa sie to drogą systematycznych 
publikacji, artykułów prasowych, powiadamiania o aktualnościach na stronie 
internetowej gminy, czy w postaci różnych form edukacji prowadzonej tak 
wśród dorosłych mieszkańców jak i wśród młodzieży i dzieci (np. przez Straż 
Pożarną). 

22. 
Przygotowanie procedur postępowania w  
przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych. 

2009-
2012 

Zadanie realizowane na bieżąco przez podmioty gospodarcze w 
porozumieniu z Powiatowymi Komendami Państwowej Straży Pożarnej. 

23. Pozostałe zadania 2010 Zakup samochodu dla OSP Goszczowice. 

24. Ochrona przyrody i krajobrazu 
Wzbogacenie i racjonalna eksploatacja zasobów 
leśnych. 

2009-
2012 

Działania prowadzone są głównie przez Nadleśnictwa Tułowice, Prószków i 
Opole m.in. w następujących tematach: 
• zwiększanie różnorodności gatunkowej biocenoz oraz różnorodności 

ekosystemów kompleksów leśnych regionu, 
• utrzymywanie zgodności składów gatunkowych drzewostanów z 

potencjalną roślinnością naturalną, to jest zgodności biocenozy z 
biotopem, 

• monitorowanie krzewów i zielnych rośli reliktowych, endemitów, 
ginących i zagrożonych, 

• uzupełnianie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych, 
• prowadzenie prac związanych z zachowaniem i odtwarzaniem 

śródleśnych bagien, oczek wodnych, łąk oraz innych cennych biotopów, 
• zakładanie, konserwacja i naprawa budek lęgowych dla ptaków i 

schronów dla nietoperzy, wykładanie karmy, 
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• grodzenie mrowisk, 
• wzbogacanie bazy żerowej dla zwierzyny płowej powodującej szkody w 

roślinności drzewiastej, 
• ciągła aktualizacja w opracowanych „Programach ochrony przyrody” dla 

nadleśnictw występowania gatunków rzadkich i zagrożonych, 
identyfikacja przyczyn zagrożenia rzadkich gatunków i eliminacja źródeł 
zagrożenia, 

• stosowanie czynnych metod ochrony rzadkich gatunków roślin i 
zwierząt, kontrola normowanego zbioru i skupu płodów runa leśnego na 
cele przemysłowe w postaci owoców i ziół, a zwłaszcza grzybów 
jadalnych, w tym owocnikujących grzybów mikoryzowych. 

2010 Ochrona bioróżnorodności i krajobrazu. 

25. 
Ukształtowanie i ochrona systemu 
obszarów ochronnych 

Promocja walorów przyrodniczych gminy 
2009-
2012 

Gmina Tułowice dzięki niepowtarzalnemu położeniu geograficznemu należy 
do najbardziej interesujących pod względem krajobrazowym gmin 
Opolszczyzny. Obszar gminy należy do obszaru chronionego Borów 
Niemodlińskich. To także ustanowiony obszar Natura 2000 „Bory 
Niemodlińskie” PLH 160005, z typami siedlisk wymienionymi w Załączniku I 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Szczególną wartość prezentuje zespół 
torfowisk przejściowych, trzęsawisk i torfowisk wysokich - jedne z ostatnich 
zachowanych kompleksów tego typu na terenie województwa opolskiego. 
Torfowiskom towarzyszą bory bagienne o charakterze priorytetowym oraz 
duże powierzchnie lasów grądowych. Na podkreślenie zasługuje bogata 
fauna kręgowa, z 3 gatunkami nietoperzy z Załącznika II Dyrektywy 
Siedliskowej, których siedliska związane są z licznie występującymi tu 
zbiornikami wodnymi oraz starodrzewami grądowymi. Obszary takie są 
tworzone by skutecznie chronić zasoby naturalne przed degradacją. 
Właściwe ich użytkowanie zapewnia odpowiedni rozwój zwierząt i roślin oraz 
ich zbiorowisk. Obszar Gminy Tułowice jest przyjazny turystom pieszym i 
rowerowym. W celu ułatwienia zwiedzania stworzono trasy turystyczne, do 
których wydany został przez Urząd Gminy informator - przewodnik. Jego 
tradycyjną wersję wraz z mapą Gminy i planami Tułowic oraz Szydłowa 
można nabyć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tułowicach. Informacje o 
walorach przyrodniczych Gminy zamieszczone są również na stronie 
internetowej Urzędu Gminy oraz w szeregu publikacji w prasie lokalnej i 
wojewódzkiej. 

26. 
Współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków w zakresie ochrony starodrzewia 

2009-
2012 

Gmina Tułowice posiada „Gminny Plan Opieki nad Zabytkami na lata 2008-
2012”, który realizuje tę sferę działań prorozwojowych, która ma na celu 
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parku 
przypałacowego 

poprawę funkcjonowania materialnego dziedzictwa kulturowego 
decydującego w znacznym stopniu o zasobach i walorach gminy. Zespół 
pałacowoparkowo-folwarczny w Tułowicach jest najcenniejszym obiektem 
zabytkowym gminy. Zespół usytuowany jest w południowo-wschodniej części 
wsi, a główny dojazd prowadzi od północnego zachodu ul. Pocztową. Na 
zespół pałacowo-parkowo-folwarczny w Tułowicach składają się: część 
rezydencjonalna z pałacem i reprezentacyjną częścią parku oraz zabudową 
gospodarczą, park pałacowy z zabudową młyna, nadleśnictwa i starą willą 
dzierżawcy fabryki porcelany, kompleks dawnego browaru i starej fabryki 
porcelany oraz ogród warzywny i domy mieszkalne. W tułowickim parku (o 
powierzchni 78 ha), którego projektantem był Maksymilian Salmann, znalazły 
się egzotyczne okazy dendrologiczne oraz rzeka Ścinawa ze stawami, w 
których hodowano ryby, cieplarnie, w których uprawiano winorośle i 
egzotyczne owoce, a przy parkowych alejkach stały rzeźby. Park okalał mur, 
na którym znajdowały się gazony z różnokolorowymi kwiatami. W zakresie 
stałych potrzeb konserwacyjnych leży pozyskanie funduszy na wykonanie 
zabiegów rewitalizacyjnych, szczególnie starodrzewia parku. 

27. 

Utworzenie systemu obszarów chronionych w 
oparciu o waloryzację gminy (użytki ekologiczne, 
zespoły przyrodniczo - krajobrazowe, stanowiska 
dokumentacyjne) 

2009-
2012 

W gminnym planie zagospodarowania przestrzennego ze szczególną uwagą 
ujmuje się tereny o szczególnych walorach przyrodniczych oraz tereny 
chronione. Nieodzownym warunkiem sporządzenia poprawnego planu 
zagospodarowania przestrzennego i uwidocznienia w nim różnych form 
ochrony przyrody jest posiadanie pełnego rozeznania walorów 
przyrodniczych danego terenu. Gmina posiada ujęte w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego tereny przeznaczone do zalesień i 
zadrzewień. Akty prawne wyższego rzędu zobowiązują do ochrony obszarów 
wodnych i błotnych, które jako ekosystemy zagrożone wyginięciem, a 
szczególnie wrażliwe na różne zakłócenia związane z działalnością 
człowieka – muszą być wpisane w plany przestrzennego zagospodarowania 
różnych szczebli i uwzględniać potrzeby lokalnych społeczeństw, rolnictwa, 
leśnictwa, rybactwa i przemysłu. W latach 2009-2010 nie utworzono nowych 
form ochrony przyrody na terenie Gminy. 

28. 

Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie 
przyrody w trakcie gospodarczego 
wykorzystywania 
zasobów przyrody. 

2009-
2012 

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ze szczególną 
uwagą ujmuje się tereny o szczególnych walorach przyrodniczych oraz 
tereny chronione, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Nieodzownym warunkiem sporządzenia poprawnego 
studium i uwidocznienia w nim różnych form ochrony przyrody jest 
posiadanie pełnego rozeznania walorów przyrodniczych danego terenu. 
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Gmina posiada ujęte w planach tereny przeznaczone do zalesień i 
zadrzewień. Akty prawne wyższego rzędu zobowiązują do ochrony obszarów 
wodnych i błotnych, które jako ekosystemy zagrożone wyginięciem, a 
szczególnie wrażliwe na różne zakłócenia związane z działalnością 
człowieka – muszą być wpisane w plany przestrzennego zagospodarowania 
różnych szczebli i uwzględniać potrzeby lokalnych społeczeństw, rolnictwa, 
leśnictwa, rybactwa i przemysłu. 

29. Ochrona istniejących pomników przyrody 
2009-
2012 

Sprawą niezwykłej wagi jest propagowanie idei ochrony pomnikowych drzew 
i krzewów wraz z zespołem wszystkich dynamicznych zjawisk, jakim 
podlegają oraz z całym bogactwem żywych organizmów, które są z nimi 
związane. Stare drzewa cechuje osłabienie aparatu asymilacyjnego, 
próchnienie pnia, usychanie konarów itp. Nasila się na nich osiedlanie wielu 
organizmów z różnych grup systematycznych - od grzybów, porostów, 
rozlicznych owadów żerujących w drewnie, po ptaki korzystające z dziupli. 
Jako że w lasach gospodarczych trudno spotkać stare drzewa, wiele 
związanych z nimi (tzw. "puszczańskich") gatunków staje się rzadkich, często 
zagrożonych wyginięciem. Niestety, nierzadko zakłada się "ratowanie" już 
zatwierdzonych pomników przyrody. Polega ono przede wszystkim na 
zapobieganiu, lub przynajmniej spowalnianiu naturalnych procesów, jakim 
podlegają. Obcina się suche konary, czyści pień z próchna i spina go 
klamrami, impregnuje drewno środkami grzybo - i owadobójczymi, niekiedy 
zakłada się specjalne naciągi lub podpory oraz implantuje płaty korowiny. 
Nazywa się to "leczeniem" drzewa i jedynym jak dotąd ograniczeniem dla 
takich działań wobec pomników przyrody są wysokie koszty tych zabiegów. 
Zupełnie innego podejścia wymagają drzewa pomnikowe na innych terenach 
np. w lasach. Powinny one podlegać naturalnym procesom starzenia się, 
zamierania i rozkładu. Tak więc wskazane jest, aby pomniki podlegały 
ochronie także po obumarciu lub przewróceniu się drzewa. Nie powinno się 
też ogradzać takich drzew, oprócz sytuacji absolutnie koniecznych, jak np. 
przy szlakach turystycznych lub w przypadku najsławniejszych pomników, 
odwiedzanych masowo przez ludzi. Zadaniem nowoczesnej pomnikowej 
ochrony przyrody ożywionej powinna być nie tylko ochrona dużych, starych 
drzew lub krzewów, ale również wszystkich związanych z nimi organizmów 
oraz naturalnych zjawisk dynamicznych, którym podlegają. 

30. 
Ustanowienie nowych pomników przyrody i ich 
ochrona 

2009-
2012 

W latach 2009-2012 nie były ustanowione nowe pomniki przyrody na terenie 
gminy. 

31. Pozostałe zadania 2009 Budowa boisk sportowych „Orlik 2012”. 
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2009 Utrzymanie i pielęgnacja terenów (GFOŚiGW). 

2009 
Prace porządkowe na terenach zielonych i drogach gminnych (koszenie i 
zamiatanie). 

2009 Zakup leków dla pszczół. 
2009 Usuwanie drzew i krzewów z terenów stanowiących mienie komunalne. 
2009 Schroniska dla zwierząt. 
2009 Transport, zbieranie i unieszkodliwianie zwłok zwierząt 
2010 Utrzymanie zieleni w gminie. 
2010 Schroniska dla zwierząt. 
2010 Transport, zbieranie i unieszkodliwianie zwłok zwierząt. 

32. 
Racjonalne wykorzystanie gleby wraz 
z jej ochroną i rekultywacją. 

Organizowanie cyklu szkoleń dla rolników 
obejmujących Zasady Kodeksu Dobrych Praktyk 
Rolniczych połączonych z zajęciami 
praktycznymi. 
Promowanie agroturystyki i rolnictwa 
ekologicznego. 

2009-
2012 

Kodeks zwykłej dobrej praktyki rolniczej zawiera m.in. listę nakazów i 
zakazów dotycząca zwykłej dobrej praktyki rolniczej, która jest warunkiem 
uzyskania płatności rolnośrodowiskowej. Lista ta została opracowana na 
podstawie przepisów prawnych, mających zastosowanie w gospodarstwie 
rolnym, jest więc tylko listą kontrolną przestrzegania przez rolnika 
obowiązującego prawa. Zadanie realizowane na bieżąco przez Opolski 
Ośrodek Doradztwa Rolniczego (OODR) w Łosiowie, Opolską Izbę Rolniczą 
oraz ARiMR. Ośrodek doradztwa rolniczego prowadzi na bieżąco 
informowanie i doradztwo wśród rolników polegające na zalecaniu 
stosowania następujących zabiegów: 
- zakładanie pasów śródpolnych, 
- dostosowanie biologicznego potencjału gleby pod uprawę odpowiednich 
gatunków roślin, w zależności od wymagań, wpływu na środowisko i 
strukturę i strukturę gleby, 
- określanie wpływu nawożenia organicznego dla poprawy jakości i struktury 
gleby, 
- prawidłowe składowanie nawozów organicznych (obornika, gnojówki, 
gnojowicy) w nawożeniu roślin. 
Po wejściu do UE dopłaty dla ekorolników wypłacane są za pośrednictwem 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Aby z nich 
skorzystać, rolnik oprócz uzyskania certyfikatu musi wystąpić do ARiMR z 
wnioskiem o przystąpienie do programów rolnośrodowiskowych i realizować 
pakiet rolnictwo ekologiczne, który jest częścią tych programów. Aby 
uczestniczyć w programach rolnośrodowiskowych należy m.in. przez okres 
trwania umowy gospodarować zgodnie z planem rolnośrodowiskowym, 
prowadzić dokumentację i przestrzegać Zasad Kodeksu Zwykłej Dobrej 
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Praktyki Rolniczej. 

33. 

Efektywne wykorzystywanie 
eksploatowanych złóż, Ochrona 
zasobów złóż nieeksploatowanych 
oraz rekultywacja terenów 
poeksploatacyjnych. 
Rekultywacja terenów 
zdegradowanych. 

Monitorowanie zmian w klasyfikacji i 
użytkowaniu gruntów, stopnia ich degradacji 
oraz wykonywania zadań rekultywacyjnych. 
Inwentaryzacja i określenie skali zagrożeń w 
poszczególnych obiektach 

2009-
2012 

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Opolu. W zakresie 
ochrony kopalin - zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze (tekst 
jednolity z 2005 roku – Dz.U. Nr 228 poz. 1947) przedsiębiorca jest 
zobowiązany do prowadzenia ewidencji zasobów złoża na podstawie 
dokumentacji geologicznej i projektu zagospodarowania złoża. Umożliwia to 
bieżącą kontrolę racjonalnego wykorzystywania surowca. Projekt 
zagospodarowania złoża sporządza się dla istniejącego lub projektowanego 
obszaru górniczego, w którym będzie prowadzona eksploatacja złoża lub 
wydzielonej jego części przewidzianej do zagospodarowania w okresie 
objętym koncesją. Powinien on przedstawiać optymalny wariant 
wykorzystania zasobów złoża, z uwzględnieniem geologicznych warunków 
jego występowania, wymagań w zakresie ochrony środowiska, 
bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzkiego, 
technicznych możliwości oraz ekonomicznych uwarunkowań wydobywania 
kopaliny. W obecnym stanie prawnym „projekt zagospodarowania złoża" w 
zasadzie staje się elementem wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie 
kopalin i powinien określać zamierzenia w zakresie: 

• ochrony złóż kopalin, w tym kopalin towarzyszących i użytecznych 
pierwiastków śladowych występujących w złożu, zwłaszcza przez 
ich kompleksowe i racjonalne wykorzystanie; 

• technologii eksploatacji, zapewniającej ograniczenie ujemnych jej 
wpływów na środowisko. 

Aktualne informacje dotyczące terenów wykorzystywanych bądź 
planowanych pod eksploatację kopalin zawarte są w gminnych planach 
zagospodarowania przestrzennego. W przypadku stwierdzenia faktu 
wydobywania kopaliny bez koncesji Starosta nakazuje wstrzymanie takiej 
działalności, nakładany jest obowiązek skutecznego zabezpieczenia terenu. 
W przypadku braku sprawcy nielegalnej eksploatacji powiadamiane są 
ograny ścigania o zaistniałym fakcie, w celu jego ustalenia. 

34. 
Zrównoważone wykorzystanie 
surowców, materiałów, wody i energii 

Zmniejszenie w perspektywie do roku 2010 
wodochłonności produkcji 
przemysłowej, zmniejszenie zużycia energii, 
zmniejszenie materiałochłonności i 
odpadowości produkcji. 

2009-
2012 

W ramach tego zagadnienia pod uwagę należy wziąć przede wszystkim 
zmniejszenie materiałochłonności, odpadowości, wodochłonności i 
energochłonności produkcji przemysłowej. Jest to podejście korzystne 
zarówno ze względów ochrony zasobów środowiska, jak też ekonomii 
prowadzonych procesów technologicznych w poszczególnych zakładach. 
Oprócz minimalizacji oddziaływania na środowisko, poprzez pobór wody, 
surowców naturalnych i energii, wytwórcy z sektora gospodarczego mają 
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szansę ponosić niższe opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 
oraz redukować koszty energii i surowców stosowanych w produkcji. Z uwagi 
na wprowadzanie nowych technologii oraz uwarunkowania ekonomiczne 
większość przedsiębiorstw, instytucji oraz spółdzielni realizuje zadania w celu 
osiągnięcia zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i 
energii m.in. poprzez: 

• wymianę starych odcinków sieci wodociągowej z zastosowaniem 
nowych technologii oraz stosowanie doszczelniaczy przy usuwaniu 
awarii, 

• stosowanie w miarę możliwości zamkniętych układów obiegu wody, 
• odpady przemysłowe są gromadzone, przechowywane i 

przekazywane jednostkom do tego celu upoważnionym (zgodnie z 
posiadanymi decyzjami), 

• wprowadza nowe małoodpadowe technologie, 
• sukcesywnie wymienia się tradycyjne sieci ciepłownicze na 

preizolowane oraz modernizuje węzły cieplne, 
• przeprowadza termomodernizacje budynków, 
• dokonuje wymiany pieców węglowych na piece bardziej 

ekonomiczne i ekologiczne zarządy spółdzielni i zarządcy 
budynków sukcesywnie wprowadzają w każdym budynku liczniki 
dostarczanej energii cieplnej na potrzeby CO oraz liczniki na ciepłą 
i zimną wodę. 

35. 

Kształtowanie stosunków wodnych i 
ochrona przed powodzią. 

Ochron przeciwpowodziowa 2009-
2012 

Za działania związane z ochroną przeciwpowodziową odpowiada, zgodnie z 
ustawą Prawo wodne, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
(RZGW) oraz organy samorządowe (samorząd województwa, powiatu, 
gminy) Z inicjatywy Dyrektora RZGW powstaje projekt planu ochrony 
przeciwpowodziowej w regionie wodnym. RZGW są również odpowiedzialne 
za prowadzenie działań informacyjnych i koordynację w razie powodzi lub 
suszy na podległym terenie. 

36. 
Monitorowanie stanów wód podczas 
wzmożonych opadów deszczu i roztopów 

 

Wyniki monitorowania stanu wód na terenie województwa opolskiego 
prezentowane są na stronie internetowej Wojewódzkiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego – Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego: www.wzk.opole.uw.gov.pl. Prowadzony jest monitoring stanu 
rzek oraz zbiorników wodnych na terenie województwa, w odniesieniu do 
stanów ostrzegawczych i alarmowych. 

37. Prace konserwacyjne na rowach 2009 Opracowanie projektu budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w 
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odprowadzających wody deszczowe Skarbiszowicach 
2010 Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w Szydłowie 

38. 

Edukacja ekologiczna, 
upowszechnienie i wspieranie 
systemów zarządzania 
środowiskowego 

Kontynuacja programu edukacji ekologicznej na 
terenie Gminy 

 

Zadania wspierane przez Urząd Gminy w Tułowicach, realizowane na 
bieżąco przez szkoły, gimnazja, placówki oświatowe i organizacje 
pozarządowe. Dobrze przeprowadzona edukacja w prasie lokalnej ma na 
celu rozbudzenie świadomości mieszkańców przejawiającej się w ich 
konkretnych działaniach związanych z troską o otaczające ich najbliższe 
środowisko. Ważny jest również wybór odpowiednich treści, położenie 
szczególnego nacisku na uświadomienie, że pojedyncze zachowania 
każdego mieszkańca mają wielkie znaczenie w zachowaniu czystości i 
estetyki całej gminy. Dlatego niezbędna jest tematyka związana z odpadami, 
recyklingiem, oraz ze znaczeniem przyrody. Media z reguły przybliżają te 
tematy kilkakrotnie, stosując odmienne, interesujące formy przekazu. 
Wspólnoty społeczne podejmują liczne lokalne akcje proekologiczne oraz 
sprawują społeczną kontrolę nad działaniami przedsiębiorstw i instytucji. Aby 
mogły skutecznie wypełniać tę rolę, jest konieczne zapewnienie im dostępu 
do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o działaniach instytucji w 
sektorze ochrony środowiska. Szczególną rolę pełnią tu pozarządowe 
organizacje ekologiczne, które grupują najbardziej aktywnych, świadomych 
członków społeczeństwa, a tym 
samym są najbardziej cenionym partnerem kontrolującym działania organów 
państwowych oraz przedsiębiorstw z punktu widzenia ochrony środowiska. 
Przepisy prawa gwarantują udział społeczeństwa, w tym w szczególności 
organizacji ekologicznych, w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska, w 
opiniowaniu projektów aktów prawnych, a także projektów finansowanych ze 
środków publicznych, w tym przede wszystkim ze środków Unii Europejskiej. 

2009 
Przedszkole Publiczne – organizacja konkursu/pogadanki „Wiatr, wypadek, 
ogień, woda – strażak zawsze rękę poda” kolejna edycja corocznego 
konkursu. 

2009 „XIV Konkurs ekologiczny” – kolejna edycja corocznego konkursu. 

2010 
Przedszkole Publiczne – organizacja konkursu/pogadanki „Wiatr, wypadek, 
ogień, woda – strażak zawsze rękę poda” kolejna edycja corocznego 
konkursu. 

2010 „XIV Konkurs ekologiczny” – kolejna edycja corocznego konkursu. 

39.  
Upowszechnienie i wspieranie systemów 
zarządzania środowiskowego 

2009-
2012 

Bieżące informacje umieszczanie są na stronie internetowej Urzędu Gminy w 
Tułowicach oraz na stronie BIP Urzędu Gminy: http://www.tułowice.pl/, 
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http://bip.tułowice.pl/. 
Na w/w stronach internetowych umieszczane są również dokumenty 
strategiczne Gminy oraz projekty dokumentów poddawane konsultacjom 
społecznym zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o 
udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko. Zgodnie z zaleceniami obowiązującej od lutego 2005r. 
Dyrektywy UE 2003/4 w sprawie publicznego dostępu do informacji 
dotyczących środowiska, Urząd Gminy w Tułowicach publikuje w internecie 
na ogólnopolskiej stronie Systemu Informacji o środowisku 
http://www.system.sios.pl karty informacyjne przedsięwzięć mogących 
oddziaływać na środowisko, realizowanych na terenie Gminy Tułowice. Wzór 
kart informacyjnych zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 22 września 2010r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie 
dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o 
środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 186/2010 poz. 1249). Układ wykazu 
jest zgodny z układem zamieszczonych w nim kart informacyjnych 
1. Układ wykazu umożliwia wyszukiwanie informacji przez wpisanie 
dowolnego wyrazu lub ciągu wyrazów znajdujących się w wykazie kart 
informacyjnych, a także według następujących kryteriów: 
1) numer karty informacyjnej; 
2) rok wydania dokumentu; 
3) rodzaj dokumentu; 
4) nazwa dokumentu; 
5) temat dokumentu; 
6) obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym 
kraju. 
2. W wykazie w karcie informacyjnej: 
1) rodzaj dokumentu - należy wpisać nazwę wskazanego poniżej rodzaju 
dokumentu zawierającego wyszukiwaną informację o środowisku i jego 
ochronie: 
a) wnioski o wydanie decyzji, 
b) wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, 
c) inne wnioski, 
d) decyzje, 
e) postanowienia, 
f) polityki, strategie, plany lub programy, 
g) projekty polityk, strategii, planów lub programów, 
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h) projekty innych dokumentów, 
i) raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 
j) inne raporty, 
k) przeglądy ekologiczne, 
l) prognozy oddziaływania na środowisko, 
m) wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze 
środowiska, 
n) rejestry, 
o) zgłoszenia, 
p) strategiczne oceny oddziaływania na środowisko, 
q) koncesje, pozwolenia, zezwolenia, 
r) analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów, 
s) mapy akustyczne, 
t) świadectwa, 
u) sprawozdania, 
v) deklaracje środowiskowe, 
w) inne dokumenty; 
2) temat dokumentu - należy wpisać temat dotyczący wyszukiwanej 
informacji, zgodnie z 
następującą listą tematów: 
a) ochrona powietrza, 
b) ochrona wód, 
c) ochrona powierzchni ziemi, 
d) ochrona przed hałasem, 
e) ochrona przed polami elektromagnetycznymi, 
f) ochrona kopalin, 
g) ochrona zwierząt oraz roślin, 
h) inne. 
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5. Rozwiązania systemowe 

5.1. Zarządzanie środowiskowe 
Obecnie każda nowocześnie funkcjonująca gmina powinna skutecznie zarządzać środowiskiem, wdrażając 
kompleksowy system planowania i wykonywania działań zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju, które 
skierowane byłyby na racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska, ich ochronę oraz odnowienie.  
 
Podstawowym elementem funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem na szczeblu gminnym powinien  
być Program Ochrony Środowiska, który uwzględnia m.in.: 

• zasady ochrony środowiska określone przepisami, 
• perspektywiczne cele w zakresie ochrony środowiska, 
• monitoring osiąganych efektów. 

 
Skuteczne zarządzanie środowiskowe musi być oparte na właściwym przygotowaniu merytorycznym oraz 
koordynowaniu działań, które zazwyczaj mają charakter wielokierunkowy. Taki stan rzeczy sprawia, że niezbędny 
w Gminie jest sprawny przepływ informacji, oparty o sporządzane raporty. W tym celu zaleca się powołanie 
Zespołu Wdrażającego, którego zadaniem byłoby bieżące monitorowanie Programu oraz okresowe zdawanie 
przed Radę Gminy sprawozdania z przebiegu realizacji. 
 
Zapisy niniejszej aktualizacji Programu Ochrony Środowiska powinny być bazą dla wprowadzania przez Gminę 
Tułowice rzeczywistego, sprawnego systemu zarządzania środowiskiem oraz koordynowania działań. 
 
 
5.1.1. Systemy zarządzania 
W celu zmniejszenia oddziaływania danego przedsiębiorstwa lub instytucji na środowisko wprowadza się 
systemy zarządzania środowiskowego, które pozwalają na podejmowanie przyjaznych środowisku działań 
technicznych i organizacyjnych wykraczających poza realizację ustawowych obowiązków w zakresie ochrony 
środowiska i jego zasobów. Do tego typu rozwiązań systemowych zalicza się m.in. EMAS oraz ISO 14001. 
Systemy te, stanowią dobrowolne zobowiązanie, które obejmują wyłącznie dany podmiot.  
 
Wprowadzenie systemu EMAS lub ISO 14001 przed podmioty na terenie Gminy Tułowice, jak i sam urząd 
Gminy, w istotny sposób ułatwiłoby całościowe zarządzanie środowiskiem, które integrowałoby aspekty 
ekonomiczne i ekologiczne poprzez wymuszanie prowadzenia działalności, w której trwa ciągła kontrola i 
redukcja zużycia zasobów naturalnych. 
 
Do potencjalnych korzyści i efektów wynikających z wdrożenia jednego z powyższych systemów w Urzędzie 
Gminy Tułowice zaliczyć można m.in.: 

• wprowadzeniu obowiązku corocznego przeprowadzania przeglądu środowiskowego na terenie Urzędu 
Gminy; 

• dostosowaniu działalności Urzędu do wymogów prawnych, 
• obniżeniu zużycia papieru, 
• zmniejszeniu ogólnej ilości odpadów komunalnych, 
• wprowadzenie segregacji odpadów; 
• wprowadzeniu zasady monitorowania energii cieplnej i elektrycznej oraz podejmowaniu działania celem 

ograniczenia ich zużycia; 
• określeniu szczegółowych wymogów wobec dostawców i wykonawców dla Urzędu; 
• utrzymywaniu sprawności urządzeń pomiarowych; 
• przeprowadzeniu promującego postawy ekologiczne szkolenia pracowników Urzędu. 
• zwiększenie przejrzystości procedur; 

 
 
EMAS1 jest systemem zarządzania środowiskowego pozwalającym na wdrażanie rozwiązań w gminie, które 
wykraczają poza realizację ustawowych obowiązków w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów. 

                                                      
1 www.emas-polska.pl 
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System ma za zadanie zachęcenie uczestników do ciągłego doskonalenia efektów działalności środowiskowej 
koncentrującego się na:  

• identyfikowaniu obszarów, dla których należy opracować, poprawić i podnieść skuteczność systemu 
zarządzania środowiskowego, 

• systematycznym poszukiwaniu możliwości praktycznego ograniczenia oddziaływania na środowisko i 
przyjmowaniu nowych celów w zakresie ochrony środowiska, 

• systematycznym identyfikowaniu i eliminowaniu niezgodności z wewnętrznymi i zewnętrznymi 
wymaganiami, 

• systematycznym identyfikowaniu aspektów środowiskowych wymagających nadzoru lub poprawy, 
• szkoleniu personelu, aby zwiększyć efektywność prac środowiskowych,  
• porównywaniu się z innymi firmami czy instytucjami działającymi w tej samej branży.  

 
Organizacja, która chce zarejestrować się w systemie EMAS musi wdrożyć system zarządzania środowiskowego 
zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001, opublikować deklarację środowiskową zweryfikowaną przez 
niezależnego, akredytowanego weryfikatora środowiskowego, aktywnie włączyć pracowników w proces 
zarządzania środowiskowego oraz postępować zgodnie z prawem. 
 
 
5.1.2. Cele i strategia działań 
 
Cel średniookresowy do roku 2020: 
 

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

 
 
Strategia działań: 
 

Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

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

UG Tułowice 

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

UG Tułowice 

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

UG Tułowice 

4. Sporządzenie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska. UG Tułowice 

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

UG Tułowice 

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

UG Tułowice 

7. Stałe monitorowanie podejmowanych działań i osiąganych efektów. UG Tułowice 
 
 
5.2. Edukacja ekologiczna 
Warunkiem niezbędnym w realizacji celów „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tułowice na lata 2013-2016 
z perspektywą na lata 2017-2020” jest świadomość ekologiczna mieszkańców. Edukacja ekologiczna na terenie 
Gminy Tułowice powinna być realizowana zgodnie z „Narodowym Programem Edukacji Ekologicznej”. 
 
Narodowy Program Edukacji Ekologicznej 
Początki edukacji ekologicznej sięgają 1992 roku, kiedy to miał miejsce Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro. Wówczas 
powstał dokument „Globalny Program Działań”, z którego wynika światowy nakaz  powszechnej edukacji 
ekologicznej. 
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Stwierdzono w nim, że władze lokalne 179 państw, które podpisały dokument z Rio de Janeiro, „powinny 
przeprowadzić konsultację ze swoimi obywatelami i sporządzić – lokalną Agendę 21 dla własnych społeczności.”  
 
W skali naszego kraju taki dokument to „Polityka Ekologiczna Państwa” przyjęta przez Sejm w 1992 roku. 
Natomiast „Polska Strategia Edukacji Ekologicznej” jest rozwinięciem zadań dotyczących edukacji ekologicznej i 
została opracowana przez samodzielny zespół ds. Edukacji Ekologicznej w Ministerstwie Środowiska. 
 
Zgodnie z zapisami art. 5 Konstytucji RP, uchwalonej w 1997 roku, Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę 
środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.  
 
„Narodowy Program Edukacji Ekologicznej” (NPEE), będący rozwinięciem i konkretyzacją zapisów „Narodowej 
Strategii Edukacji Ekologicznej” (NSEE), jest pierwszym dokumentem z zakresu tej problematyki, określającym 
podstawowe zadania edukacyjne, podmioty odpowiedzialne za ich realizację, możliwości i źródła finansowania, a 
także harmonogram ich wdrażania. Dokument ten, z uwagi na swoje przesłanie, sposób tworzenia i konstrukcję 
powinien stać się swoistą polską AGENDĄ 21.   
 
Doświadczenia gromadzone zarówno w trakcie prac nad NSEE jak i w procesie tworzenia tego dokumentu 
wskazują, że różnorodne przedsięwzięcia określane mianem edukacji ekologicznej, bardzo popularne w wielu 
kręgach, często nie noszą znamion działań o charakterze systemowym o jasno sformułowanych celach i z 
poprawnie opisaną procedurą ewaluacyjną.  
 
Ten dokument powinien stać się podstawą tworzenia systemu edukacji ekologicznej (EE) realizującej cele 
pożądane społecznie. Winien on eliminować działania pozorne i mało efektywne, czerpiąc inspiracje z życia 
społeczeństwa pragnącego zachować zdrowe środowisko oraz jego walory dla przyszłych pokoleń zgodnie z 
zasadą zrównoważonego rozwoju. 
 
Główne cele „Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej” to: 

• Wdrożenie zaleceń Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej z uwzględnieniem zmian zachodzących w 
procesie reformowania Państwa oraz integracji z Unią Europejską;  

• Stworzenie mechanizmów pozwalających sprostać wyzwaniom związanym  z wdrażaniem idei i zasad 
rozwoju zrównoważonego, pozwalających kształtować świadomość ekologiczną w warunkach 
demokratyzacji życia społecznego i wzrastającej roli komunikacji społecznej;  

• Zwiększenie efektywności edukacji ekologicznej przez promowanie najskuteczniejszych jej form i 
najważniejszych treści, wskazanie sposobów optymalnej alokacji środków finansowych, uporządkowanie 
przepływu informacji i decyzji z wykorzystując najlepsze krajowe i zagraniczne doświadczenia. 

 
Cele operacyjne „Narodowego Programu Edukacji Ekologicznej”: 

• Dokonanie kompleksowej, empirycznej diagnozy funkcjonowania edukacji ekologicznej w Polsce, ze 
szczególnym uwzględnieniem jej źródeł, priorytetów i stosowanych w niej metod i procedur wdrożenia;  

• Dostarczenie informacji o optymalnym systemie edukacji ekologicznej w kraju i o warunkach 
dochodzenia do takiego systemu;  

• Wypełnienie zobowiązań wynikających z sygnowanych przez RP porozumień międzynarodowych;  
• Inspirowanie potencjalnych podmiotów do tworzenia branżowych, resortowych, regionalnych, lokalnych, 

instytucjonalnych oraz innych programów edukacji ekologicznej;  
• Stworzenie jednolitego dokumentu pozwalającego monitorować rozwój edukacji ekologicznej w Polsce 

w kontekście oczekiwań społecznych i możliwości realizacyjnych.  
 
Program nauczania 
Przedszkola – w programie nauczania przedszkolnego treści ekologiczne zawarte są w części haseł dotyczących 
środowiska, pór roku i towarzyszących im przemian w przyrodzie. Od świadomości ekologicznej nauczyciela 
przedszkola zależy jak dalece potrafi program nauczania w przedszkolu nasycić treściami ekologicznymi, co 
potrafi przekazać uczniom w trakcie zabaw, spacerów, czy zajęć plastycznych. 
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Szkoła podstawowa i gimnazjum – edukacja ekologiczna w szkołach podstawowych prowadzona jest na 
przyrodzie lub na innych przedmiotach w postaci ścieżki edukacyjnej. 
 
Ścieżka edukacyjna to zestaw treści i umiejętności o istotnym znaczeniu wychowawczym, których realizacja 
może odbywać się w ramach nauczania przedmiotów (bloków przedmiotowych) lub w postaci odrębnych zajęć. 
 
Celami ogólnymi edukacji ekologicznej są: 

• Uświadamianie zagrożeń środowiska przyrodniczego, występujących w miejscu zamieszkania. 
• Budzenie szacunku do przyrody. 
• Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym. 
• Zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i ich opisu. 
• Poznanie współzależności człowieka i środowiska. 
• Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko. 
• Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska. 

 
Ścieżka edukacyjna: 
Program ścieżki edukacyjnej łączy ogólne treści niezbędne w edukacji ekologicznej w gimnazjum. Tymi 
koniecznymi treściami są: 

• Przyczyny i skutki niepożądanych zmian w atmosferze, biosferze, hydrosferze i litosferze. 
• Różnorodność biologiczna (gatunkowa, genetyczna, ekosystemów) – znaczenie jej ochrony. 
• Żywność – oddziaływanie produkcji żywności na środowisko. 
• Zagrożenia dla środowiska wynikające z produkcji i transportu energii; energetyka jądrowa – 

bezpieczeństwo i składowanie odpadów. 
 
Program ten uszczegóławia powyższe treści, a w kilku miejscach wykracza poza nie. Dotyczy to szczególnie tych 
treści, które mają nawiązywać do własnego doświadczenia dziecka i jego znajomości najbliższej okolicy oraz 
regionu. Program koncentruje się wokół: 

• Zagadnień zmienności w środowisku: naturalnej, jako tła porównawczego oraz zależnej od działalności 
człowieka w środowisku. 

• Najważniejszych problemów ekologicznych współczesnego świata. 
• Sposobów gospodarowania w miejscu swojego zamieszkania.  
• Wartości, jaką stanowi różnorodność biologiczna. 

 
W realizacji programu tak w szkole podstawowej jak i w gimnazjum ważne jest: 

• Prowadzenie lekcji terenowych: obserwacji i prostych badań w terenie 
• Preferowanie metod aktywizujących uczniów, takich jak: praca z mapą w terenie, zbieranie danych i ich 

opracowanie, dyskusje, debaty, wywiady, reportaże, ankietowanie, podejmowanie decyzji – metodą 
drzewa decyzyjnego, tworzenie „banków pomysłów”, metaplanów itp. 

• Porównywanie zjawisk, procesów, problemów występujących w najbliższej okolicy z podobnymi i 
odmiennymi w innych regionach, krajach, kontynentach. 

• Stosowanie różnorodnych skal przestrzennych prowadzących do porównywania i odróżniania zjawisk, 
procesów, przyczyn i skutków. 

• Wykorzystywanie na lekcjach danych liczbowych, tabel, map, wykresów, zdjęć, rycin w celu kształcenia 
umiejętności interpretacji zawartych w nich informacji. 

• Organizowanie wspólnych, wcześniej zaprojektowanych przez uczniów działań w najbliższym 
środowisku, prowadzących do pozytywnych zmian. 

• Ukazywanie pozytywnej działalności człowieka w środowisku, jako dróg właściwego i realnego 
rozwiązywania problemów ekologicznych. 

• Głoszenie idei, haseł proekologicznych, które są zgodne z własnymi czynami. 
• Integrowanie i korelowanie treści nauczania w obrębie różnych przedmiotów i bloków przedmiotowych. 
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Szkoły średnie 
Geografia – wśród celów nauczania geografii w szkole średniej możemy znaleźć: zdobycie wiedzy o środowisku i 
relacjach w nim zachodzących; zrozumienie przez uczniów złożoności procesów, którym podlega środowisko i 
konieczności zachowania równowagi w środowisku.  
 
W treściach kształcenia problemy ekologiczne przewijają się często np.:  

• zanieczyszczenie i ochrona wód, zanieczyszczenie i ochrona powietrza, zagrożenie i ochrona lasów, 
motywy i zasady racjonalnej gospodarki, zasobami naturalnymi, uciążliwość przemysłu dla środowiska i 
zdrowia ludzi, przemiany środowiska w wyniku prowadzenia gospodarki rolnej;  

• racjonalne gospodarowanie środowiskiem, wyczerpywanie się możliwości produkcyjnych biosfery, 
urbanizacja, racjonalne gospodarowanie energią, zagrożenie ekologiczne związane z transportem, oraz 
odpowiedzialność jednostek i społeczeństw za lokalne środowisko, stanowiące część przestrzeni 
globalnej. 

 
Biologia i ochrona środowiska – hasła programowe, które wchodzą w skład materiału z ekologii i ochrony 
środowiska to m.in.:  

• przyrodnicze podstawy kształtowania środowiska;  
• populacja – struktura,  
• dynamika; biocenoza – podstawowe poziomy troficzne;  
• ekosystem – struktura krążenia materii i przepływ energii, produktywność ekosystemów; homeostaza;  
• sukcesja; 
• stan zasobów w Polsce i na świecie;  
• zasoby odnawialne i nieodnawialne;  
• racjonalna gospodarka zasobami;  
• planowanie przestrzenne;  
• kształtowanie krajobrazu;  
• degradacja środowiska i sposoby jej przeciwdziałania;  
• ekologiczne podstawy rekultywacji środowisk zniszczonych;  
• organizacja ochrony środowiska w Polsce.  

 
Hasła te poparte są analizą materiałów źródłowych dotyczących aktualnych problemów ochrony środowiska – 
parków narodowych, rezerwatów przyrody, roślin i zwierząt chronionych, oraz wpływem zanieczyszczeń 
środowiska na zdrowie człowieka. 
 
 
5.2.1. Cele i strategia działań 
 
Cel średniookresowy do roku 2020: 
 

Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Tułowice. 

 
Strategia działań: 
 

Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
1. Kontynuacja realizacji programu edukacji ekologicznej. UG Tułowice 

2. 
Wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej o zasięgu 
ponadgminnym. 

UG Tułowice 

3. 
Udział przedstawicieli Urzędu Gminy w szkoleniach z zakresu publicznego dostępu do 
informacji o środowisku. 

UG Tułowice 

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

UG Tułowice 

5. Kampanie edukacyjno – informacyjne oraz nagrody dla uczestników konkursów UG Tułowice 
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Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
organizowanych przez Gminę. 
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6. Ochrona zasobów naturalnych 

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

• obszar NATURA 2000 „Bory Niemodlińskie”, 
• rezerwat przyrody "Złote Bagna"; 
• obszar chronionego krajobrazu "Bory Niemodlińskie". 

 
 
Obszar NATURA 2000 „Bory Niemodlińskie” 
 
Tabela 13. Podstawowe informacje o obszarze NATURA 2000 "Bory Niemodlińskie". 

Kod obszaru PLH160005 

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

Obszar biogeograficzny Kontynentalny 

Powierzchnia 4541,3 ha 

Status formalny Obszar zatwierdzony Decyzją Komisji Europejskiej 

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

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

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

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

 
Ważne dla Europy gatunki zwierząt: 

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

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

 
 
 
 
Rezerwat przyrody „Złote Bagna” 
Rezerwat o powierzchni 33,17 ha, położony w pobliżu miejscowości Szydłów. Powołany został 19 lipca 2001 
roku, mocą rozporządzenia Wojewody Opolskiego. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ekosystemu 
torfowiska. Dominującymi typami ekosystemów w granicach obszaru chronionego są ekosystemy leśne 
i ekosystemy torfowisk przejściowych. Na niewielkich areałach w południowej części rezerwatu, w miejscach po 
dawnej eksploatacji torfu, rozwinęły się warunki sprzyjające dla rozwoju ekosystemów torfowisk wysokich. 
Spośród zbiorowisk roślinnych największą powierzchnię zajmują zbiorowiska leśne, zaklasyfikowane jako 
wilgotny bór trzęślicowy. Spośród fitocenoz właściwych dla torfowisk przejściowych występuje tutaj zespół młaki 
turzycowej oraz wełnianki wąskolistnej. Flora naczyniowa liczy 50 gatunków. Spośród stwierdzonych taksonów 
rosiczka okrągłolistna i bagno zwyczajne podlegają ścisłej ochronie prawnej, a kruszyna pospolita ochronie 
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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”. 
 
Rysunek 5. Położenie rezerwatu przyrody "Złote Bagna" w granicach Gminy Tułowice. 

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

• gromada Ryby – 2 gatunki chronione  
• gromada Płazy – 13 gatunków chronionych (w tym 2 częściowo)  
• gromada Gady – 5 gatunków chronionych  
• gromada Ptaki – 139 gatunków chronionych  
• gromada Ssaki – 25 gatunki chronionych 
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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. 
 
Poniżej przedstawiono położenie obszaru chronionego krajobrazu w granicach Gminy Tułowice „Bory 
Niemodlińskie”. 
 
Rysunek 6. Położenie obszaru chronionego krajobrazu "Bory Niemodlińskie" w granicach Gminy Tułowice. 

 
 
Pomniki przyrody 
Według bazy danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu na terenie Gminy Tułowice znajduje się 
siedemnaście pomników przyrody. W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe dane dotyczące istniejących 
pomników przyrody. 
 
Tabela 14. 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. 
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Lp. Nr ew. Obiekt Gmina Rok uznania 

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. 

 
 
Proponowane obszary ochrony przyrody 
Do proponowanych obiektów ochrony przyrody znajdujących się na terenie Gminy Tułowice zalicza się: 

• rezerwat przyrody lub zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Stawy Tułowickie”, 
• użytek ekologiczny „Rosiczka”, 
• użytek ekologiczny „Ławnik”, 
• obszar NATURA 2000 „Bory Niemodlińskie”, 
• zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Leśne skarpy”, 
• zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Śródleśne łąki”, 
• zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Łąki nad Trzcinawą”, 
• zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Goszczowickie Uroczyska” 

 
 
6.1.3. Cele i strategia działań 
 
Cel średniookresowy do roku 2020: 
 

Zachowanie różnorodności biologicznej na terenie Gminy Tułowice. 

 
Strategia działań: 
 

Lp. Nazwa zadania Jednostka odpowiedzialna 

1. Ochrona terenów przyrodniczo cennych. UG Tułowice, Nadleśnictwo Tułowice 
2. Ochrona pomników przyrodniczych. UG Tułowice, Nadleśnictwo Tułowice 
3. Ochrona zasobów przyrodniczych w kompleksach leśnych. UG Tułowice, Nadleśnictwo Tułowice 
4. Rozwój szlaków turystycznych. UG Tułowice, Nadleśnictwo Tułowice 
5. Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy. UG Tułowice, Nadleśnictwo Tułowice 

6.2. Ochrona lasów 
6.2.1. Stan wyjściowy 
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. 
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Informacje na temat obszarów leśnych występujących na terenie Gminy Tułowice przedstawione zostały w 
poniższych tabelach. 
 
Tabela 15. 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 16. 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. Na poniższym wykresie przedstawiono w formie 
graficznej lesistość poszczególnych gmin powiatu opolskiego. 
 
Rysunek 7. Stopień lesistości poszczególnych gmin powiatu opolskiego (stan na rok 2011). 

 
 
 
Poniżej przedstawiono typy siedliskowe lasów na terenie Gminy Tułowice. 
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Rysunek 8. Typy siedliskowe lasów na terenie Gminy Tułowice (udział w %). 

 
Gdzie: 
BMśw – bór mieszany świeży 
BMw – bór mieszany wilgotny 
Bśw- bór świeży 
Bw – bór wilgotny 
BMb – bór mieszany bagienny 
LMśw – las mieszany świeży 
LMw – las mieszany wilgotny 
Lśw – las świeży 
Lw – las wilgotny 
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6.2.1. Cel i strategia działań: 
 
Cel średniookresowy do roku 2020: 
 

Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych na terenie Gminy Tułowice. 

 
Strategia działań: 
 

Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

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

UG Tułowice, 
Nadleśnictwo Tułowice 

 
 
6.3. Ochrona powierzchni ziemi 
Rodzaje gleb 
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 
 
 
Kompleksy gleb 
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. 
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• 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. 

 
 
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 %) 

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. 
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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 17. 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 - 

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, 
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• 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. 
 
Tabela 18. 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 19. 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. 
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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 
granulometrycznego gleby. W związku z tym, wprowadzono pięć przedziałów określających potrzeby 
wapnowania, które przedstawiono w poniższej tabeli.  
 
Tabela 20. 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 21. 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”. 
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Poniżej przedstawiono w formie graficznej procentowy udział gleb użytkowanych rolniczo wymagających 
wapnowania na terenie miasta Opole oraz powiatu opolskiego, w tym Gminy Tułowice. 
 
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”. 

 
 
Zawartość makroelementów 
Żyzność gleby zależy od jej składu chemicznego, a przede wszystkim od zasobności w składniki pokarmowe. 
Zazwyczaj tylko część pierwiastków mogących być wykorzystanych przez rośliny znajdują się w formie 
przyswajalnej. W celu scharakteryzowania zasobności gleby konieczna jest znajomość ogólnej zawartości 
danego pierwiastka. Stanowi ona rezerwę, która w zależności od zróżnicowanych procesów glebotwórczych 
może być udostępniana roślinom. 
 
Określenie zawartości w glebie przyswajalnych form takich makroelementów jak fosfor, potas i magnezu, 
pozwala na ustalenie dawek nawozów zapewniających zarówno wzrost i rozwój uprawianych roślin, jak i 
utrzymanie odpowiedniej zasobności gleb z uniknięciem ryzyka zasolenia. Ocena zasobności gleb w 
makroelementy (P, K, Mg) przedstawiana jest w pięciu klasach. 
 
Fosfor (P) 
Fosfor jest niezbędnym składnikiem dla właściwego rozwoju roślin. Jego obecność wpływa korzystnie na 
pobieranie przez rośliny innych składników pokarmowych. Pełni kluczowe funkcje w procesach życiowych, 
jednocześnie zwiększając odporność na choroby. Gleby zawierają niewiele fosforu, a przy tym tylko część tego 
pierwiastka jest dostępna dla roślin. Zawartość fosforu w glebach oznacza się w postaci tlenku fosforu. Ocenę 
zawartości fosforu przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 22. Ocena zawartości fosforu. 

Ocena zawartości 
Zawartość 

[mg P2O5/100 gleby ] 
bardzo niska < 5,5 

niska 5,1 – 10,0 
średnia 10,1 – 15,0 
wysoka 15,1 – 20,0 

bardzo wysoka > 20,1 
Źródło: raport „Stan środowiska w Opolu i powiecie opolskim”. 

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

Ocena zawartości 
Powierzchnia 

[%] 
bardzo niska 24,0 

niska 10,0 
średnia 22,0 
wysoka 26,0 

bardzo wysoka 18,0 
Źródło: raport „Stan środowiska w Opolu i powiecie opolskim”. 

 
Poniżej przedstawiono w formie graficznej zasobność gleb użytkowanych rolniczo terenie miasta Opole oraz 
powiatu opolskiego, w tym Gminy Tułowice, w przyswajalny fosfor. 
 
Rysunek 12. Zasobność gleb na terenie miasta Opole oraz powiatu opolskiego w przyswajalny fosfor. 

 
Źródło: raport „Stan środowiska w Opolu i powiecie opolskim”. 
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Potas (K) 
Obecność w glebie potasu zapobiega przedwczesnemu dojrzewaniu roślin, wpływa korzystnie na rozwój systemu 
korzeniowego, a ponadto jest niezbędny do przebiegu istotnych procesów fizjologicznych. Potas łatwo ulega 
wymywaniu przez wody opadowe, dlatego też, im gleba jest lżejsza tym zawartość potasu jest mniejsza. W 
glebach ciężkich wymywanie tego makroelementu jest utrudnione, ale w tym przypadku znaczna część potasu 
występuje w formach nieprzyswajalnych przez rośliny. Do czynników, które także się przyczyniają do wiązania 
potasu w formy nieprzyswajalne, zaliczyć można wzrost pH gleby oraz niskie nawożenie nawozami potasowymi.  
Zawartość potasu w glebach oznacza się w postaci tlenku potasu. Ocenę zawartości potasu przedstawiono w 
poniższej tabeli. 
 
Tabela 24. Ocena zawartości potasu. 

Ocena zawartości 
K2O w mg na 100 g gleby 

bardzo lekka lekka średnia ciężka 
bardzo niska < 2,5 < 5,0 < 7,0 < 10,0 
niska 2,6 – 7,5 5,1 – 10,0 7,6 – 12,5 10,1 – 15,0 
średnia 7,6 – 12,5 10,1 – 15,5 12,6 – 20,0 15,1 – 25,0 
wysoka 12,6 – 17,5 15,6 – 20,0 20,1 – 25,0 25,1 – 30,0 
bardzo wysoka > 17,6 > 20,1 > 25,1 > 30,0 

Źródło: raport „Stan środowiska w Opolu i powiecie opolskim”. 
 
W poniższej tabeli przedstawiono zasobność gleb użytkowanych rolniczo na terenie Gminy Tułowice w 
przyswajalny potas. 
 
Tabela 25. Udział gleb użytkowanych rolniczo na terenie Gminy Tułowice ze względu na zasobność w przyswajalny potas (stan 
na rok 2006). 

Ocena zawartości 
Powierzchnia 

[%] 
bardzo niska 20,0 

niska 45,0 
średnia 29,0 
wysoka 4,0 

bardzo wysoka 2,0 
Źródło: raport „Stan środowiska w Opolu i powiecie opolskim”. 

 
Poniżej przedstawiono w formie graficznej zasobność gleb użytkowanych rolniczo terenie miasta Opole oraz 
powiatu opolskiego, w tym Gminy Tułowice, w przyswajalny potas. 
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Rysunek 13. Zasobność gleb na terenie miasta Opole oraz powiatu opolskiego w przyswajalny potas. 

 
 
 
 
Magnez (Mg) 
Magnez będąc składnikiem chlorofilu, jest jednym z kluczowych makroelementów dla właściwego przebiegu 
procesów życiowych roślin. Jest pierwiastkiem odznaczającym się dużą „ruchliwością”, dlatego też im gleba 
lżejsza tym staje się bardziej uboga w magnez. Wyższe zawartości magnezu występują w głębszych warstwach 
gleby, dlatego niedobór jest najbardziej widoczny w przypadku młodych, słabo ukorzenionych roślin, 
znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju. W miarę wzrostu roślin i głębszej penetracji gleby przez system 
korzeniowy niedobór magnezu ustępuje, ale pozostawia to trwały uszczerbek na późniejszych plonach.  
 
Zawartość magnezu w glebach oznacza się w postaci tlenku magnezu. Ocenę zawartości magnezu 
przedstawiono w poniższej tabeli. 
 
Tabela 26. Ocena zawartości magnezu. 

Ocena zawartości 
MgO w mg na 100 g gleby 

bardzo lekka lekka średnia ciężka 
bardzo niska < 1,0 < 2,0 < 3,0 < 4,0 
niska 1,1 – 2,0 2,1 – 3,0 3,1 – 5,0  
średnia 2,1 – 4,0 3,1 – 5,0 5,1 – 7,0  
wysoka 4,1 – 6,0 5,1 – 7,0 7,1  
bardzo wysoka > 6,1 > 7,1 > 9,1 > 14,1 

Źródło: raport „Stan środowiska w Opolu i powiecie opolskim”. 
 
W poniższej tabeli przedstawiono zasobność gleb użytkowanych rolniczo na terenie Gminy Tułowice w 
przyswajalny magnez. 
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Tabela 27. Udział gleb użytkowanych rolniczo na terenie Gminy Tułowice ze względu na zasobność w przyswajalny magnez (stan 
na rok 2006).. 

Ocena zawartości 
Powierzchnia 

[%] 
bardzo niska 45,0 

niska 26,0 
średnia 19,0 
wysoka 8,0 

bardzo wysoka 2,0 
Źródło: raport „Stan środowiska w Opolu i powiecie opolskim”. 

 
Poniżej przedstawiono w formie graficznej zasobność gleb użytkowanych rolniczo terenie miasta Opole oraz 
powiatu opolskiego, w tym Gminy Tułowice, w przyswajalny magnez. 
 
Rysunek 14. Zasobność gleb na terenie miasta Opole oraz powiatu opolskiego w przyswajalny magnez. 

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

 
 
6.3.1. Cele i strategia działań 
 
Cel średniookresowy do roku 2020: 
 

Rekultywacja gleb zdegradowanych oraz przywracanie ich funkcji użytkowej. 

 
 
Strategia działań: 
 

Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

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

UG Tułowice, 
Nadleśnictwo Tułowice 
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Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

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

UG Tułowice 
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7. Jakość środowiska 

7.1. Wody 
7.1.1. Stan wyjściowy 
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. 
 
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. 
 
W poniższej tabeli przedstawiono wykaz cieków wodnych przepływających przez teren Gminy Tułowice. 
 
Tabela 28. Wykaz cieków wodnych przepływających przez Gminę Tułowice. 

Nazwa cieku wodnego 
Długość całkowita 

[km] 
Długość w granicach Gminy 

[km] 
Ścinawa Niemodlińska 57,5 12,50 
Prószkowski Potok 40,8 6,35 

 
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. 
 
Poniżej przedstawiono w formie graficznej układ sieci hydrograficznej Gminy Tułowice. 
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Rysunek 15. Sieć hydrograficzna na terenie Gminy Tułowice. 

 
 
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 29. 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 

Zbiornik GZWP 335 
Krapkowice-Strzelce 
Opolskie 

trias dolny-
trzeciorzedowy 

Ic-b, nieznaczie 
zanieczyszczone, łatwe do 
uzdatnienia 

100-600 50 
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Poniżej przedstawiono położenie GWZP leżących w granicach Gminy Tułowice na tle województwa opolskiego. 
 
Rysunek 16. Położenie GZWP leżących w granicach Gminy Tułowice na tle województwa opolskiego. 

 
 
Charakterystyka JCWPd 
Jednolita  część wód podziemnych (JCWPd) oznacza określoną objętość wód podziemnych występującą w 
obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych. Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną JCWPd 
wydziela się w celu umożliwienia oceny osiągnięcia dla wód podziemnych w 2015 r. celów środowiskowych, czyli 
uzyskania dobrego stanu chemicznego lub/i ilościowego. 
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Poniżej scharakteryzowano JCWPd nr 114, w granicach którego znajduje się zdecydowana większość obszaru 
Gminy Tułowice. 
 
Rysunek 17. Położenie JCWPd nr 114. 
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Rysunek 18. Profile geologiczne w obrębie JCWPd nr 114. 

 

 
 
7.1.2. Jakość wód 
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. 
 
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 
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przepływający przez Gminę Tułowice. Położenie punktu pomiarowo-kontrolnego względem granic Gminy 
Tułowice przedstawiono poniżej. 
 
Rysunek 19. Położenie punktu pomiarowo-kontrolnego "Ścinawa Niemodlińska – Oldrzyszowice " względem granic Gminy 
Tułowice. 

 
 
W poniższych tabelach przedstawiono wyniki pomiarów dokonanych w w/w punkcie w roku 2008, 2009 oraz 
2012. 
 
Tabela 30. Wyniki badań jakości wód rzeki Ścinawa Niemodlińska w punkcie pomiarowym "Ścinawa Niemodlińska- 
Oldrzyszowice” w roku 2008. 

Lp. Parametr  
Wartość 

średnioroczna minimalna maksymalna 
1. Temp. wody °C 14,0 7,7 18,0 
2. Zawiesina ogólna mg/l 12,4 2,5 21,0 
3. Odczyn  7,1 7,0 7,1 
4. Tlen rozp mg O2/l 8,9 7,6 10,8 
5. BZT5 mg O2/l 2,9 1,1 4,4 
6. Ogólny węg. org. mg C/l 11,49 4,24 18,70 
7. Amoniak mg NH4/l 0,194 0,131 0,263 
8. Azot amonowy mg N/l 0,151 0,102 0,204 
9. Niezjon. amoniak mg NH3/l 0,0003 0,0002 0,0005 

10. Azot Kjeldaha mg N/l 1,30 0,90 1,66 
11. Azotany mg NO3/l 6,404 3,230 10,131 
12. Azot azotanowy mg N/l 1,45 0,73 2,29 
13. Azotyny mg NO2/l 0,158 0,066 0,400 
14. Azot azotynowy mg N/l 0,048 0,023 0,122 
15. Azot ogólny mg N/l 2,8 2,4 3,2 
16. Fosforany mg PO4/l 0,042 0,031 0,050 
17. Fosfor ogólny mg P/l 0,12 0,07 0,16 
18. Przew. elektrol uS/cm 315,5 256 368 
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Lp. Parametr  
Wartość 

średnioroczna minimalna maksymalna 
19. Subst. rozp. og. mg/l 245 210 282 
20. Twardość ogólna mg CaCO3/l 133 124 152 
21. Chlor całk. poz mg HOCl/l 0,13 0,1 0,16 
22. Cynk niesączony mg Zn/l 0,015 0,015 0,015 
23. Miedź mg Cu/l 0,0025 0,0025 0,0025 
24. Fenole lotne mg/l 0,001 0,001 0,001 
25. Chlorofil "a" ug/l 4,4 4,4 4,4 
26. Lb. b. coli fek n/100 ml 1865 430 4300 
27. Og. lb. b. coli n/100 ml 6632,5 430 9300 

 
 
Tabela 31. Wyniki badań jakości wód rzeki Ścinawa Niemodlińska w punkcie pomiarowym "Ścinawa Niemodlińska- 
Oldrzyszowice” w roku 2009. 

Lp. Parametr  
Wartość 

średnioroczna minimalna maksymalna 
1. Temp. wody °C 9,8 0,2 16,4 
2. Zawiesina ogólna mg/l 24,3 5,2 130,0 
3. Odczyn  7,4 7,0 7,9 
4. Tlen rozp mg O2/l 9,9 7,0 14,0 
5. BZT5 mg O2/l 2,8 1,1 3,5 
6. Ogólny węg. org. mg C/l 10,59 6,76 17,11 
7. Amoniak mg NH4/l 0,408 0,166 0,798 
8. Azot amonowy mg N/l 0,317 0,129 0,62 
9. Niezjon. amoniak mg NH3/l 0,0017 0,0003 0,0060 

10. Azot Kjeldaha mg N/l 0,98 0,62 1,57 
11. Azotany mg NO3/l 10,21 4,42 15,80 
12. Azot azotanowy mg N/l 1,976 0,999 3,646 
13. Azotyny mg NO2/l 0,167 0,069 0,417 
14. Azot azotynowy mg N/l 0,051 0,021 0,071 
15. Azot ogólny mg N/l 3,3 1,8 8,2 
16. Fosforany mg PO4/l 0,066 0,025 0,060 
17. Fosfor ogólny mg P/l 0,111 0,043 0,16 
18. Przew. elektrol uS/cm 354 309 393 
19. Subst. rozp. og. mg/l 289 242 354 
20. Twardość ogólna mg CaCO3/l 158 120 173 
21. Cynk niesączony mg Zn/l 0,017 0,015 0,04 
22. Miedź mg Cu/l 0,0033 0,0025 0,008 
23. Chlorofil "a" ug/l 6,9 1,5 14,8 
24. Lb. b. coli fek n/100 ml 550 40 1500 
25. Og. lb. b. coli n/100 ml 8025 1500 24000 

 
 
Tabela 32. Wyniki badań jakości wód rzeki Ścinawa Niemodlińska w punkcie pomiarowym "Ścinawa Niemodlińska- 
Oldrzyszowice” w roku 2012. 

Lp. Parametr  
Wartość 

średnioroczna minimalna maksymalna 
1. Temp. wody °C 11,1 2,4 18,4 
2. Tlen rozp mg O2/l 9,2 7,2 11,8 
3. BZT5 mg O2/l 2,6 1,4 7 
4. Ogólny węg. org. mg C/l 8,9 6,2 19,8 
5. Przew. elektrol uS/cm 301 206 378 
6. Twardość ogólna mg CaCO3/l 132 105 218 
7. Odczyn pH  7,3 7 7,7 
8. Azot amonowy mg N/l 0,30 0,15 0,58 
9. Azot Kjeldaha mg N/l 1,08 0,62 2,89 

10. Azot azotanowy mg N/l 2,06 0,94 4,57 
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Lp. Parametr  
Wartość 

średnioroczna minimalna maksymalna 
11. Azot azotynowy mg N/l 0,036 0,022 0,079 
12. Azot ogólny mg N/l 3,2 1,8 5,8 
13. Fosforany mg PO4/l 0,006 0,073 0,120 
14. Fosfor ogólny mg P/l 0,117 0,075 0,260 
15. Og. lb. b. coli n/100 ml 52189 2100 241960 
16. Lb. b. coli fek n/100 ml 3043 100 16100 

 
 
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 33. 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 34. 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 

 
 
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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Rysunek 20. Położenie punktu pomiarowo-kontrolnego monitoringu jakości wód podziemnych w m. Krapkowice względem 
granic Gminy Tułowice. 

 
 
 
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. 
 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY TUŁOWICE NA LATA 2013-2016 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2017-2020 

 
 

 
82 

Tabela 35. 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 36. 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 

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 
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7.1.3. 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 37. 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 21. Udział mieszkańców poszczególnych gmin powiatu opolskiego korzystających z sieci wodociągowej (stan na rok 
2011). 
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Rysunek 22. 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 38. 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”. 
 
 
7.1.4. Cele i strategia działań 
 
Cel średniookresowy do roku 2020: 
 

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

 
 
Strategia działań: 
 

Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
1. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. UG Tułowice 

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

UG Tułowice 

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

UG Tułowice 

4. Konserwacja rowów melioracyjnych. UG Tułowice 
5. Wsparcie finansowe budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. UG Tułowice 

6. Prowadzenie  kampanii edukacyjno – informacyjnej w celu podnoszenia świadomości w 
zakresie racjonalnej gospodarki nawozami. 

UG Tułowice 

 
 
7.2. Powietrze 
7.2.1. Jakość powietrza 
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 
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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 39. 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 2 
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 

 
Poniżej przedstawiono w formie graficznej lokalizację stacji pomiarowych scharakteryzowanych w tab. 38 
względem granic Gminy Tułowice. 
 
Rysunek 23. Położenie stacji pomiarowych sieci monitoringu jakości województwa opolskiego służące do oceny jakości 
powietrza w Gminie Tułowice. 

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

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

 
 
 
 

                                                      

2 Oznaczenia substancji: SO2 – dwutlenek siarki, NO2 – dwutlenek azotu, C6H6 - benzen 
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Dwutlenek siarki (SO)2 

Dwutlenek siarki jest bezbarwnym gazem, negatywnie oddziałującym na układ oddechowy ludzi i zwierząt. 
Powstaje podczas spalania związków siarki zawartych w paliwach: w węglu, koksie, olejach i gazach. Głównym 
jego źródłem w powietrzu są: elektrownie, elektrociepłownie, kotłownie, koksownie oraz paleniska domowe. 

    
Tabela 40. Wyniki pomiarów stężeń dwutlenku siarki uzyskanych w stacjach pomiarowych służących do oceny jakości powietrza 
w Gminie Tułowice w 2009 r. 

Lp. 

Lokalizacja stacji Stężenie SO2 
[µg/m3] 

powiat gmina miejscowość ulica średnie 
roczne 

w sezonie 
grzewczym 

w sezonie 
pozagrzewczym 

1. opolski Niemodlin Niemodlin Podwale 3,7 6 1,3 
2. opolski Komprachcice Komprachcice Kolejowa 6,4 10,3 2,6 
3. opolski Prószków Prószków Opolska 6,1 9,7 2,5 

Źródło: WIOŚ 

 
Rysunek 24. Rozkład średniorocznych stężeń dwutlenku siarki w województwie opolskim na podstawie pomiarów pasywnych 
dokonanych w 2009 r. 

 
Źródło: WIOŚ 
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Tabela 41. Wyniki pomiarów stężeń dwutlenku siarki uzyskanych w stacjach pomiarowych służących do oceny jakości powietrza 
w Gminie Tułowice w 2010 r. 

Lp. 

Lokalizacja stacji Stężenie SO2 
[µg/m3] 

powiat gmina miejscowość ulica średnie 
roczne 

w sezonie 
grzewczym 

w sezonie 
pozagrzewczym 

1. opolski Niemodlin Niemodlin Podwale 5,0 9,0 1,0 
2. opolski Komprachcice Komprachcice Kolejowa 7,8 13,0 1,5 
3. opolski Prószków Prószków Opolska 6,4 11,1 1,5 

Źródło: WIOŚ 

 
Rysunek 25. Rozkład średniorocznych stężeń dwutlenku siarki w województwie opolskim na podstawie pomiarów pasywnych 
dokonanych w 2010 r. 

 
Źródło: WIOŚ 

 
Tabela 42. Wyniki pomiarów stężeń dwutlenku siarki uzyskanych w stacjach pomiarowych służących do oceny jakości powietrza 
w Gminie Tułowice w 2011 r. 

Lp. 

Lokalizacja stacji Stężenie SO2 
[µg/m3] 

powiat gmina miejscowość ulica średnie 
roczne 

w sezonie 
grzewczym 

w sezonie 
pozagrzewczym 

1. opolski Niemodlin Niemodlin Podwale 3,7 6 1,3 
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2. opolski Komprachcice Komprachcice Kolejowa 6,4 10,3 2,6 
3. opolski Prószków Prószków Opolska 6,1 9,7 2,5 

Źródło: WIOŚ 

 
Rysunek 26. Rozkład średniorocznych stężeń dwutlenku siarki w województwie opolskim na podstawie pomiarów pasywnych 
dokonanych w 2011 r. 

 
Źródło: WIOŚ 

 
 
 
Dwutlenek azotu (NO2) 
Dwutlenek azotu jest toksycznym gazem o ostrym, duszącym zapachu i czerwono-brunatnej barwie, negatywnie 
oddziałującym na układ oddechowy człowieka. Jego głównym źródłem w powietrzu jest transport samochodowy, 
a także elektrownie konwencjonalne i elektrociepłownie oraz spalanie paliw w gospodarstwach domowych. 
 
Tabela 43. Wyniki pomiarów stężeń dwutlenku azotu uzyskanych w stacjach pomiarowych służących do oceny jakości powietrza 
w Gminie Tułowice w 2009 r. 

Lp. 

Lokalizacja stacji Stężenie NO2 
[µg/m3] 

powiat gmina miejscowość ulica średnie 
roczne 

w sezonie 
grzewczym 

w sezonie 
pozagrzewczym 

1. opolski Niemodlin Niemodlin Podwale 16,3 20,7 11,9 
2. opolski Komprachcice Komprachcice Kolejowa 17,9 23,2 12,6 
3. opolski Prószków Prószków Opolska 23,1 28,5 17,7 

Źródło: WIOŚ 
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Rysunek 27. Rozkład średniorocznych stężeń dwutlenku azotu w województwie opolskim na podstawie pomiarów pasywnych 
dokonanych w 2009 r. 

 
Źródło: WIOŚ 

 
 
Tabela 44. Wyniki pomiarów stężeń dwutlenku azotu uzyskanych w stacjach pomiarowych służących do oceny jakości powietrza 
w Gminie Tułowice w 2010 r. 

Lp. 

Lokalizacja stacji Stężenie NO2 
[µg/m3] 

powiat gmina miejscowość ulica średnie 
roczne 

w sezonie 
grzewczym 

w sezonie 
pozagrzewczym 

1. opolski Niemodlin Niemodlin Podwale 16,6 22,0 11,0 
2. opolski Komprachcice Komprachcice Kolejowa 18,1 23,3 12,0 
3. opolski Prószków Prószków Opolska 22,1 27,3 17,0 

Źródło: WIOŚ 
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Rysunek 28. Rozkład średniorocznych stężeń dwutlenku azotu w województwie opolskim na podstawie pomiarów pasywnych 
dokonanych w 2010 r. 

 
Źródło: WIOŚ 

 
 
Tabela 45. Wyniki pomiarów stężeń dwutlenku azotu uzyskanych w stacjach pomiarowych służących do oceny jakości powietrza 
w Gminie Tułowice w 2011 r. 

Lp. 

Lokalizacja stacji Stężenie NO2 
[µg/m3] 

powiat gmina miejscowość ulica średnie 
roczne 

w sezonie 
grzewczym 

w sezonie 
pozagrzewczym 

1. opolski Niemodlin Niemodlin Podwale 15,4 19,1 11,8 
2. opolski Komprachcice Komprachcice Kolejowa 17,0 22,8 11,2 
3. opolski Prószków Prószków Opolska 21,5 26,8 16,3 

Źródło: WIOŚ 
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Rysunek 29. Rozkład średniorocznych stężeń dwutlenku azotu w województwie opolskim na podstawie pomiarów pasywnych 
dokonanych w 2011 r. 

 
Źródło: WIOŚ 

 
 
Benzen (C6H6) 
Benzen jest najprostszym węglowodorem aromatycznym, a źródłem jego emisji jest spalanie paliw w pojazdach 
samochodowych, a także uwalnianie podczas dystrybucji paliw. Do atmosfery dostaje się również podczas 
niepełnego spalania paliw w paleniskach domowych oraz ze źródeł przemysłowych, jakimi są koksownie, zakłady 
petrochemiczne, chemiczne itp. 
 
Tabela 46. Wyniki pomiarów stężeń benzenu uzyskanych w służących do oceny jakości powietrza w Gminie Tułowice w 2009 r. 

Lp. 

Lokalizacja stacji Stężenie C6H6 
[µg/m3] 

powiat gmina miejscowość ulica średnie 
roczne 

w sezonie 
grzewczym 

w sezonie 
pozagrzewczym 

1. opolski Niemodlin Niemodlin Podwale 1,2 1,6 0,9 
2. opolski Komprachcice Komprachcice Kolejowa 1,4 1,9 0,9 
3. opolski Prószków Prószków Opolska 1,2 1,6 0,8 
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Tabela 47. Wyniki pomiarów stężeń benzenu uzyskanych w służących do oceny jakości powietrza w Gminie Tułowice w 2010 r. 

Lp. 

Lokalizacja stacji Stężenie C6H6 
[µg/m3] 

powiat gmina miejscowość ulica średnie 
roczne 

w sezonie 
grzewczym 

w sezonie 
pozagrzewczym 

1. opolski Niemodlin Niemodlin Podwale 1,2 2,0 0,5 
 opolski Prószków Prószków Opolska 1,3 2,0 0,5 

 
Tabela 48. Wyniki pomiarów stężeń benzenu uzyskanych w służących do oceny jakości powietrza w Gminie Tułowice w 2011 r. 

Lp. 

Lokalizacja stacji Stężenie C6H6 
[µg/m3] 

powiat gmina miejscowość ulica średnie 
roczne 

w sezonie 
grzewczym 

w sezonie 
pozagrzewczym 

1. opolski Prószków Prószków Opolska 1,2 1,9 0,6 

 
 
Na podstawie powyższych wyników pomiarów, oraz szacunku emisji dokonanej przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Opolu, jako aktualny stan zanieczyszczenia należy przyjąć poniższe wartości stężeń 
poszczególnych zanieczyszczeń. 
 
Tabela 49. Średnioroczne poziomy stężeń poszczególnych zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Tułowice (stan na rok 
2012). 

Lp. Nazwa substancji 
Poziom stężenia 

[µg/m3] 
aktualny dopuszczalny3 

1. pył zawieszony PM2,5 15,0 25,0 
2. pył zawieszony PM10 20,0 40,0 
3. dwutlenek azotu 16 40,0 
4. benzen 1,0 5,0 
5. ołów 0,01 0,5 

 
 
Ocena jakości 
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,  

                                                      

3 Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów 
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 Nr 0, poz. 1032). 
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• 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), 
• 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 50. 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. 
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Tabela 51. 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 52. 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 
O34 
(dc) 

O35 

(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 53. 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 
O36 
(dc) 

O37 

(dt) 
strefa opolska A A C D2 

Źródło: WIOŚ Opole. 

 
Poniżej przedstawiono w formie graficznej klasyfikacje stref województwa opolskiego w latach 2010-2011 dla 
poszczególnych zanieczyszczeń z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia ludzkiego i 
ochrony roślin. 
 

                                                      

4, 6 wg poziomu docelowego 
5,7  wg poziomu celu długoterminowego 
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Rysunek 30. Wyniki klasyfikacji stref województwa opolskiego uzyskane w ocenia jakości powietrza za rok 2010 dla kryterium 
ochrony zdrowia ludzi. 

 
  

 
Rysunek 31. Wyniki klasyfikacji stref województwa opolskiego w ocenia jakości powietrza za rok 2010 dla kryterium ochrony 
roślin. 
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Rysunek 32. Wyniki klasyfikacji stref województwa opolskiego uzyskane w ocenie jakości powietrza za rok 2011 dla kryterium 
ochrony zdrowia. 

 

 

Rysunek 33. Wyniki klasyfikacji stref województwa opolskiego w ocenia jakości powietrza za rok 2011 dla kryterium ochrony 
roślin. 
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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: 

• tlenek i dwutlenek węgla, 
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• 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 54. 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 55. 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; 
CO (tlenek węgla) produkt niepełnego spalania; 
O3 (ozon) powstaje naturalnie oraz z innych zanieczyszczeń będących utleniaczami; 
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Zanieczyszczenia Źródło emisji 
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. 

 

7.2.2. Cele i strategia działań 
 
Cel średniookresowy do roku 2020: 
 

Utrzymanie wysokiej jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Tułowice. 

 
 
Strategia działań: 
 

Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
1. Przebudowa i modernizacje dróg gminnych. UG Tułowice 

2. Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych. UG Tułowice 

3. 
Promocja alternatywnych źródeł energii (opracowanie programu wykorzystania 
niekonwencjonalnych źródeł energii). 

UG Tułowice 

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

UG Tułowice 

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

UG Tułowice 

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

UG Tułowice 

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. 

UG Tułowice 

 
 
7.3. Hałas 
7.3.1. Stan wyjściowy 
Hałas definiuje się jako wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne 
ośrodka sprężystego oddziałujące na organizm ludzki. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. 2008 r.,  Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),  podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przed 
hałasem są następujące: 

• emisja - wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio energie do powietrza, wody lub  ziemi, związane z 
działalnością człowieka (takie jak hałas czy wibracje), 

• hałas -  dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16.000 Hz, 
• poziom hałasu - równoważny poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB). 

 
Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska, zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 
25, poz. 150, z późń. zm.). W rozumieniu ustawy ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego 
stanu akustycznego środowiska, w szczególności na utrzymaniu poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co 
najmniej na tym poziomie, oraz zmniejszeniu poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on 
dotrzymany. 
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W związku ze stwierdzoną uciążliwością akustyczną hałasów komunikacyjnych Państwowy Zakład Higieny 
opracował skalę subiektywnej uciążliwości zewnętrznych tego rodzaju hałasów. Zgodnie z dokonaną klasyfikacją 
uciążliwość hałasów komunikacyjnych zależy od wartości poziomu równoważnego LAeq i wynosi odpowiednio: 

• mała uciążliwość     LAeq < 52 dB 
• średnia uciążliwość    52 dB < LAeq < 62 dB 
• duża uciążliwość                  63 dB < LAeq < 70 dB 
• bardzo duża uciążliwość    LAeq > 70 dB 

 
Źródła hałasu możemy podzielić  w następujący sposób: 

• komunikacyjne, 
• przemysłowe i rolnicze, 
• pozostałe. 

 
 
7.3.2. Źródła hałasu 
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.8). 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. 
 
 
Tabela 56. 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 

                                                      

8 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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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 57. 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 

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 
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pracy czy odległości od terenów podlegających ochronie akustycznej. Na terenie Gminy Tułowice ryzyko 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu dla obiektów przemysłowych jest niskie.  
 
 
7.3.3. Cele i strategia działań 
 
Cel średniookresowy do roku 2020: 
 

Dokonanie oceny rzeczywistego narażenia mieszkańców na ponadnormatywny hałas. 

 
 
Strategia działań: 
 

Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 
1. Przebudowa i modernizacje dróg gminnych UG Tułowice 

2. Przeprowadzenia badań klimatu akustycznego na terenie Gminy Tułowice. 
UG Tułowice, 
WIOŚ Opole 

3. 
Stworzenie warunków dla rozwoju ruchu rowerowego – wytyczenie i wykonanie ścieżek 
rowerowych. 

UG Tułowice 

 
 
 
7.4. Promieniowanie elektromagnetyczne 
7.4.1. Stan wyjściowy 
Zagadnienia dotyczące ochrony ludzi i środowiska przed niekorzystnym oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych regulowane są przepisami dotyczącymi: 

• ochrony środowiska, 
• bezpieczeństwa i higieny pracy, 
• prawa budowlanego, 
• zagospodarowania przestrzennego, 
• przepisami sanitarnymi. 

 
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: 
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• 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. 
• 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 58. 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. 
 
 
7.4.2. Cele i strategia działań 
 
Cel średniookresowy do roku 2020: 
 

Ochrona mieszkańców przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. 
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Strategia działań: 
 

Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

1. 
Wprowadzenie zagadnienia pól elektromagnetycznych do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

UG Tułowice 

 
 
7.5. Gospodarka odpadami 
7.5.1. Stan wyjściowy 
Odpady komunalne na terenie Gminy Tułowice powstają głównie w gospodarstwach domowych, 
przedsiębiorstwach handlowych, obiektach użyteczności publicznej  (szkoły, przedszkola). 
 
W poniższej tabeli przedstawiono wykaz przedsiębiorstw, które posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tułowice. 
 
Tabela 59. Wykaz przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na 
terenie Gminy Tułowice (stan na rok 2012) 

Lp. Przedsiębiorstwo Adres 
1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ul. Kościuszki 13;49-130 Tułowice 

2. 
BIKER Elżbieta Olszewska Usługi Transportowe, 
Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych 

Lipno 33;49-130 Tułowice 

3. REMONDIS OPOLE Sp. z o.o. Al. Przyjaźni 9; 45-573 Opole 
Źródło: UG Tułowice 

 
W poniższej tabeli przedstawiono ilość wytworzonych odpadów komunalnych na terenie Gminy Tułowice w 2012 
roku. 
 
Tabela 60. 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 

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, 
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• 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 61. 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 34. 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. 
 
 

7.5.2. System zbiórki odpadów 
W związku z założeniami „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017” oraz 
nowelizacja Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 
2012 r. poz. 391 z późn. zm.) planuje się zmianę funkcjonowania dotychczasowego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi na terenie województwa opolskiego, w tym na terenie Gminy Tułowice. 
 
Regiony Gospodarki Odpadami 
Gospodarka odpadami w województwie opolskim opiera się na wskazanych w „Planie Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Opolskiego na lata 2012-2017” regionach gospodarki odpadami (RGO). W województwie opolskim 
wydziela się cztery regiony gospodarki odpadami: 

• Centralny Region Gospodarki Odpadami, 
• Północny Region Gospodarki Odpadami, 
• Południowo-Wschodni Region Gospodarki Odpadami, 
• Południowo-Zachodni Region Gospodarki Odpadami; 

 
Gmina Tułowice znajduje się w Południowo-Zachodnim Regionie Gospodarki Odpadami. Poniżej przedstawiono 
w formie graficznej położenie wszystkich RGO województwa opolskiego. 
 

87,7%

12,3%

ZMIESZANE SELEKTYWNIE
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Rysunek 35. Podział województwa opolskiego na regiony gospodarki odpadami wraz z regionalnymi instalacjami przetwarzania 
odpadów komunalnych oraz innymi głównymi zakładami przetwarzania odpadów komunalnych (stan na rok 2011). 

 
Źródło: „Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017” 
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Region Południowo-Zachodni obejmuje 19 gmin, w tym Gminę Tułowice, zamieszkałych przez 256 202 osób 
(stan na rok 2011). Ponadto, Instalacje znajdujące się w Regionie obsługiwać będą 4 gminy z województwa 
dolnośląskiego: 

• Kamieniec Ząbkowicki (powiat ząbkowicki), 
• Złoty Stok (powiat ząbkowicki), 
• Lądek Zdrój (powiat kłodzki), 
• Stronie Śląskie (powiat kłodzki); 

 
Instalacje regionalne: 
1. Instalacja termicznego przekształcania odpadów: brak 
2. Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów: 
a. Regionalne Centrum Gospodarowania Odpadami – Nysa w Domaszkowicach – instalacja istniejąca, konieczna 
rozbudowa; 
3. Instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów: 
a. Zakład Higienizacji Odpadów w Lądku Zdroju – instalacja istniejąca, konieczne otrzymanie certyfikatu 
uzyskania produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin do końca 2013 r. 
b. Regionalne Centrum Gospodarowania Odpadami - Nysa– instalacja planowana, po realizacji inwestycji 
konieczne uzyskanie certyfikatu jakości kompostu do końca 2013 r.; 
4. Składowiska odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych 
odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania: 
Regionalne Centrum Gospodarowania Odpadami - Nysa – składowisko istniejące; 
 
 
Instalacje zastępcze: 
1. Instalacja mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów: 

• funkcjonujące w roku 2012 r.: 
o Zakład Higienizacji Odpadów w Lądku Zdroju, 
o Miejskie Składowisko Odpadów w Opolu (planowane Regionalne Centrum Gospodarki 

Odpadami), 
o Składowisko Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu; 

• funkcjonujące w roku 2017 r.: 
o Miejskie Składowisko Odpadów w Opolu (planowane Regionalne Centrum Gospodarki 

Odpadami), 
o Składowisko Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu; 

2. Instalacja przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów: 
• funkcjonujące w roku 2012 r.: 

o Miejskie Składowisko Odpadów w Opolu (planowane Regionalne Centrum Gospodarki 
Odpadami), 

o Składowisko Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu; 
• funkcjonujące w roku 2017 r.: 

o na koniec 2017 r. w regionie funkcjonować będą dwie kompostownie regionalne 
(Domaszkowice, Lądek Zdrój); 

3. Składowiska odpadów powstających w procesie mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych 
odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania: 

• funkcjonujące w roku 2012 r.: 
o Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ujeźdźcu, Prudniku, Okopach i 

Chróścinie, 
• funkcjonujące w roku 2017 r.: 

o na koniec roku 2017 brak składowisk zastępczych w regionie, istnieje jedno składowisko 
regionalne, dla którego składowiskiem zastępczym będzie składowisko w Opolu lub 
Dzierżysławiu; 
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Nowelizacja ustawy 
Ustawa z dnia 01.07.2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897) weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. W związku z tym 
Gminy, w tym Gmina Tułowice, zobowiązane są do: 
• objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi, 
• nadzorowania gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizacji zadań powierzonych podmiotom 

odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 
• ustanowienia selektywnego zbieranie odpadów komunalnych obejmującego co najmniej następujące frakcje 

odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne 
ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, 

• tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla 
wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, 

• zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania: 
• osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r.: 

o poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% 
wagowo, 

o poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% 
wagowo. 

• ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 
o do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 
o do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy 
tych odpadów wytworzonych w 1995 r., 

• prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami 
komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

• zapewnienia, budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych 
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, a w tym: 
• przeprowadzenia przetargu na wybór podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował 

regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, lub 
• dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację 

do przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 19.12.2008 r. o 
partnerstwie publiczno-prywatnym, lub 

• dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację 
do przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9.01.2009 r. o 
koncesji na roboty budowlane lub usługi, 

• zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy (Rada Gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne), 
• przygotowania wytycznych do regulaminu utrzymania i czystości i porządku w gminie, 
• przygotowania projektów niezbędnych uchwał: 

• odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, dla gmin powyżej 10 tysięcy mieszkańców o podziale obszaru gminy na sektory, 

• wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi (od mieszkańców) oraz o 
wysokości stawki, 

• terminie częstotliwości i trybie uiszczania opłaty od mieszkańców, 
• wzór deklaracji o wysokości opłaty składanej przez mieszkańców, 
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• sposobie i zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, 
• rodzajach dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów. 

• zorganizowania przetargu na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 
• zawarcia umowy z firmą, która wygra przetarg i kontrola jej wykonywania, 
• pokrycia kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z pobranych od 
mieszkańców opłat, 
• prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości; 
 
W związku z powyższym w 2013 roku na terenie Gminy Tułowice planuje się realizację następujących działań: 

• przeprowadzenia procedury przetargowej, w celu wyłonienia wykonawców odpowiedzialnych za odbiór 
odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Tułowice oraz do zawarcia umowy z przedsiębiorcą 
wybranym w drodze przetargu, który w imieniu gminy, będzie odbierał odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości 

• utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów (PSZOK), do którego wszyscy mieszkańcy Gminy 
Tułowice będą mogli oddać zebrane odpady takie jak np.: odpady wielkogabarytowe, gruz itp.  

 
 

Odpady ulegające biodegradacji 
Jednym z ważniejszych aspektów współczesnej gospodarki odpadami jest ograniczenie ilość odpadów 
ulegających biodegradacji poddawanych składowaniu. Procentowe udziały odpadów ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania powinny wynosić wagowo: 

• w 2010 roku – 75% 
• w 2013 roku – 50% 
• w 2020 roku – 35% 

 
W poniższej tabeli przedstawiono plan depozytowy dotyczący odpadów ulegających biodegradacji na terenie 
Gminy Tułowice w altach 2013-2020. 
 
Tabela 62. Plan depozytowy dotyczący odpadów ulegających biodegradacji dla Gminy Tułowice na lata 2013-2017. 

Gmina 

Ilość odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 

konieczna do zagospodarowania 
w sposób inny niż składowanie 

[Mg/rok] 

Ilość odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 

dopuszczona do składowania 
[Mg/rok] 

Dopuszczalna do składowania ilość 
odpadów komunalnych ogółem 

[Mg/rok] 

2013 2017 2020 2013 2017 2020 2013 2017 2020 
Tułowice 378 399 422 134 115 94 772 679 600 

 
 
Główne założenia systemu gospodarowania odpadami ulegającymi biodegradacji wg „Planu Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017”: 
1. Jako priorytetowe przyjmuje się zbieranie selektywne odpadów ulegających biodegradacji, takich jak odpady z 
pielęgnacji terenów zielonych oraz odpady ulegające biodegradacji z gospodarstw domowych. 
2. Przy zastosowaniu technologii fermentacji odpadów, jako priorytetowe przyjmuje się technologie bazujące na 
odpadach komunalnych zbieranych selektywnie tak, aby efektem końcowym procesu był biogaz o wartościach 
energetycznych i kompost. 
3. Wdrażanie systemu zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji wymaga podjęcia kompleksowych 
działań informacyjno – edukacyjnych w tym zakresie. Dotyczy to w szczególności wprowadzania zbierania 
selektywnego odpadów z gospodarstw domowych. 
4. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności 
wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych 
kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i na terenach wiejskich. 
5. Wszystkie powstające odpady z pielęgnacji terenów zielonych oraz odpady ulegające biodegradacji z 
targowisk powinny być zbierane w sposób selektywny i kierowane do kompostowni odpadów, gdzie przetworzone 
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zostaną na kompost. Odpady te, wraz z innymi odpadami ulegającymi biodegradacji mogą być również poddane 
procesowi fermentacji, celem uzyskania biogazu. 
6. Frakcja podsitowa z sortowni (od 0 – 80/100 mm), do której przechodzi ponad 80% odpadów ulegających 
biodegradacji zawartych w zmieszanych odpadach komunalnych, powinna być w pierwszej kolejności poddana 
procesowi fermentacji celem pozyskania biogazu lub w przypadku braku instalacji fermentacji poddana stabilizacji 
biologicznej, po której może być składowana. 
7. Odpady zmieszane o wysokiej zawartości odpadów ulegających biodegradacji mogą być również poddane 
termicznym procesom przekształcania. Preferowane będą metody termiczne pozwalające na pozyskanie energii 
z tych odpadów. 
8. Odpady ulegające biodegradacji typu komunalnego mogą być wspólnie zagospodarowywane z odpadami 
ulegającymi biodegradacji z przemysłu, z rolnictwa oraz, jeśli będzie to uzasadnione technologicznie również z 
osadami ściekowymi. Jako priorytetowy należy przyjmować taki dobór substratów do procesu, aby w wyniku 
przekształcenia odpadów ulegających biodegradacji uzyskać biogaz oraz nawóz. 
 
 
7.5.3. Cele i strategia działań 
 
Cel średniookresowy do roku 2020: 
 

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

nielegalnego składowania odpadów. 
 
Cele szczegółowe: 
1. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie. 
W stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w województwie opolskim w roku 1995, dopuszcza się do 
składowania następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji: 

• do dnia 16 lipca 2013 r. nie więcej niż 50%, 
• do dnia 16 lipca 2020 r. nie więcej niż 35%. 

2. Osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej: 

• rok 2014: 30% 
• rok 2017: 45% 

3. Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie procesom 
odzysku i unieszkodliwiania. Zakłada się następujący rozwój systemu selektywnego gromadzenia odpadów 
wielkogabarytowych i uzyskanie następujących poziomów odzysku: 

• rok 2014: 60% 
• rok 2017: 80% 

4. Wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom 
odzysku i unieszkodliwiania. Przewiduje się następujące poziomy odzysku odpadów budowlano-remontowych: 

• rok 2014: 55% 
• rok 2017: 55% 

5. Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom 
unieszkodliwiania. Przewiduje się osiąganie następujących poziomów selektywnego gromadzenia odpadów 
niebezpiecznych celem ich przekazania do obiektów unieszkodliwiania: 

• rok 2014: 40% 
• rok 2017: 60% 

6. Zmniejszenie masy składowanych odpadów do max. 60% wytworzonych odpadów do końca roku 2014. 
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Strategia działań: 
 

Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

odpowiedzialna 

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

UG Tułowice 

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. 

UG Tułowice 

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

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. 

UG Tułowice 

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

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

UG Tułowice 

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

UG Tułowice 

8. Utworzenie na terenie Gminy punktu selektywnej zbiórki odpadów  komunalnych (PSZOK). UG Tułowice 
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8. Plan operacyjny 

8.1. Wprowadzenie 
Średniookresowe (2013–2020 r.) cele ekologiczne są podstawą dla planu operacyjnego na lata 2013-2020, tj.  
konkretnych przedsięwzięć, mających priorytet w skali gminy.  
 
W rozdziale 8.2. przedstawione zostały kryteria wyboru priorytetów, będących podstawą do sformułowania 
przedsięwzięć przeznaczonych do realizacji w latach 2013–2020. Poszczególne przedsięwzięcia zostały zebrane 
w tabeli 62. Tabela ta zawiera dodatkowo informacje o instytucjach odpowiedzialnych za realizacje danego 
przedsięwzięcia.  
 
 
8.2. Kryteria wyboru przedsięwzięć 
Podstawą sformułowania przedsięwzięć przeznaczonych do realizacji w latach 2013–2020 są wymagania w 
zakresie ochrony środowiska i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych. 
Do najważniejszych kryteriów należą: 

• wymogi wynikające z następujących ustaw: 
o Prawo ochrony środowiska, 
o o odpadach, 
o Prawo Wodne, 

• zgodność z wymogami Traktatu Akcesyjnego, 
• zgodność z „Polityką Ekologiczną Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”, 
• zgodność z „Programem Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2012-2015 z 

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

do roku na lata 2016-2019”, 
• zgodność z „Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014”, 
• zgodność z „Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2012-2017”, 
• zgodność z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”,  
• zgodność ze „Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020”, 
• zgodność z „Planem rozwoju lokalnego Gminy Tułowice na lata 2007-213”. 
 

 

8.3. Lista przedsięwzięć 
Lista przedsięwzięć przeznaczonych do realizacji w latach 2013–2020 zostały przedstawione w poniższej tabeli. 
 
Ważnym jest aby podkreślić, iż zaproponowana lista przedsięwzięć nie blokuje możliwości realizacji innych, 
charakteryzujących się mniejszym jednostkowym efektem. Oznacza to możliwość realizacji przedsięwzięć nie 
wskazanych w poniższej tabeli, ale mieszczących się w ramach wyznaczonych celów średniookresowych. 
 
Tabela 63.Lista zadań przeznaczonych do realizacji w ramach planu operacyjnego na lata 2013-2020. 

Lp. Opis przedsięwzięcia 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

nadzorująca 

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE 

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

2013-2020 UG Tułowice 

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

2013-2020 UG Tułowice 

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

2013-2020 UG Tułowice 

4. Sporządzenie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska. 2015; 2018 UG Tułowice 

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

2013-2020 UG Tułowice 

6. Prowadzenie kontroli stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie 2013-2020 UG Tułowice 
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Lp. Opis przedsięwzięcia 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

nadzorująca 

objętym swoją właściwością. 
7. Stałe monitorowanie podejmowanych działań i osiąganych efektów. 2013-2020 UG Tułowice 

EDUKACJA EKOLOGICZNA 
8. Kontynuacja realizacji programu edukacji ekologicznej. 2013-2020 UG Tułowice 

9. 
Wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej o zasięgu 
ponadgminnym. 

2013-2020 UG Tułowice 

10 
Udział przedstawicieli Urzędu Gminy w szkoleniach z zakresu publicznego 
dostępu do informacji o środowisku. 

2013-2020 UG Tułowice 

11. 
Doskonalenie metod udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie 
przez wszystkie instytucje publiczne 

2013-2020 UG Tułowice 

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

2013-2020 UG Tułowice 

OCHRONA PRZYRODY 

13. Ochrona terenów przyrodniczo cennych. 2013-2020 
UG Tułowice, 
Nadleśnictwo 

Tułowice 

14. Ochrona pomników przyrodniczych. 2013-2020 
UG Tułowice, 
Nadleśnictwo 

Tułowice 

15. Ochrona zasobów przyrodniczych w kompleksach leśnych. 2013-2020 
UG Tułowice, 
Nadleśnictwo 

Tułowice 

16. Rozwój szlaków turystycznych. 2013-2020 
UG Tułowice, 
Nadleśnictwo 

Tułowice 

17. Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy. 2013-2020 
UG Tułowice, 
Nadleśnictwo 

Tułowice 
OCHRONA LASÓW 

18. 
Prowadzenie  kampanii edukacyjno – informacyjnej w celu podnoszenia 
świadomości w zakresie celów i korzyści z trwale zrównoważonej gospodarki 
leśnej. 

2013-2020 
UG Tułowice, 
Nadleśnictwo 

Tułowice 
OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI 

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

2013-2020 
UG Tułowice, 
Nadleśnictwo 

Tułowice 

20. 
Prowadzenie  kampanii edukacyjno – informacyjnej w celu podnoszenia 
świadomości w zakresie właściwych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z 
zasadami rozwoju zrównoważonego. 

2013-2020 UG Tułowice 

WODY 
21. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. 2013-2020 UG Tułowice 

22. 
Prowadzenie monitoringu stanu technicznego bezodpływowych zbiorników na 
nieczystości ciekłe w gospodarstwach domowych. 

2013-2020 UG Tułowice 

23. 
Redukcja całkowitego ładunku fosforu w ściekach komunalnych do poziomu 
75% - modernizacja oczyszczalni. 

2013-2015 UG Tułowice 

24. Konserwacja rowów melioracyjnych. 2013-2020 UG Tułowice 
25. Wsparcie finansowe budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. 2013-2020 UG Tułowice 

26. Prowadzenie  kampanii edukacyjno – informacyjnej w celu podnoszenia 
świadomości w zakresie racjonalnej gospodarki nawozami. 

2013-2020 UG Tułowice 

POWIETRZE 
27. Modernizacja i budowa nowych dróg. 2013-2020 UG Tułowice 
28. Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych. 2013-2020 UG Tułowice 

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

2013-2020 UG Tułowice 

30. 
Stworzenie warunków dla rozwoju ruchu rowerowego – wytyczenie i wykonanie 
ścieżek rowerowych. 

2013-2020 UG Tułowice 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY TUŁOWICE NA LATA 2013-2016 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2017-2020 

 
 

 
117 

Lp. Opis przedsięwzięcia 
Okres 

realizacji 
Jednostka 

nadzorująca 

31. 
Promowanie ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz paliw proekologicznych 
takich jak np. gaz ziemny, olej opałowy. 

2013-2020 UG Tułowice 

32. 
Promowanie działań zmierzających do eliminacji strat ciepła z budynków 
mieszkalnych (docieplenia, wymiana okien itp.); 

2013-2020 UG Tułowice 

33. 
Prowadzenie  kampanii edukacyjno – informacyjnej w celu podnoszenia 
świadomości w zakresie szkodliwości spalania różnego rodzaju odpadów oraz 
węgla o słabej kaloryczności i dużym zasiarczeniu w paleniskach domowych. 

2013-2020 UG Tułowice 

HAŁAS 

34. 
Modernizacja i budowa nowych dróg (zadanie również dotyczy jakości 
powietrza). 

2013-2020 UG Tułowice 

35. Przeprowadzenia badań klimatu akustycznego na terenie Gminy Tułowice. 2013-2020 
UG Tułowice, 
WIOŚ Opole 

36. 
Stworzenie warunków dla rozwoju ruchu rowerowego – wytyczenie i wykonanie 
ścieżek rowerowych. (zadanie również dotyczy jakości powietrza). 

2013-2020 UG Tułowice 

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 

37. Wprowadzenie zagadnienia pól elektromagnetycznych do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

2013-2015 UG Tułowice 

GOSPDOARKA ODPADAMI 

38. 
Prowadzenie oraz wspieranie działań edukacyjno – informacyjnych promujących 
właściwe postępowanie z odpadami komunalnymi. 

2013-2020 UG Tułowice 

39. 

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

2013-2020 UG Tułowice 

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

2013-2020 UG Tułowice 

41. 

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

2013-2020 UG Tułowice 

42. 
Bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów (tzw. dzikie 
wysypiska). 

2013-2020 UG Tułowice 

43. 
Złożenie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi do 
Marszałka Województwa Opolskiego. 

2013-2020 UG Tułowice 

44. 
Pobieranie opłat od właścicieli nieruchomości w zamian za zapewnienie 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 

2013-2020 UG Tułowice 

45. 
Utworzenie na terenie Gminy punktu selektywnej zbiórki odpadów  komunalnych 
(PSZOK). 

2013-2014 UG Tułowice 
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9. Uwarunkowania finansowe 

9.1. Potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych 
Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska wymaga nakładów finansowych znacznie 
przewyższających możliwości budżetowe jednostek samorządu terytorialnego. Istnieje zatem potrzeba 
pozyskania zewnętrznych źródeł finansowego wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych. 
 
Dla jednostek samorządowych dostępnymi sposobami finansowania inwestycji są: 

• środki własne, 
• kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych,  
• kredyty i pożyczki preferencyjne udzielane przez instytucje wspierające rozwój gmin, 
• dotacje państwowe z funduszy krajowych i zagranicznych, 
• emisja obligacji. 

 
9.1.1. Fundusze krajowe 
Wszelkie działania związane z ochroną środowiska i ekologią są wspierane finansowo poprzez różne krajowe i 
zagraniczne fundusze ekologiczne oraz programy a także środki własne inwestorów.  
 
Do publicznych funduszy ochrony środowiska w Polsce zalicza się: 

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 
• Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), 
• Ministerstwo Środowiska (MŚ). 

 
Budżety dwóch pierwszych funduszy są tworzone głównie z:  

• opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska – wszelkie firmy, które korzystają z zasobów 
naturalnych środowiska poprzez m.in. zużywanie wody, zanieczyszczając powietrze atmosferyczne czy 
wytwarzając odpady płacą za to zgodnie ze stawkami wyznaczanymi przez Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Ministra OŚZNiL). Każda firma otrzymuje pozwolenie na 
korzystanie z określonej ilości tych zasobów.  

• kar za przekroczenie dopuszczalnych norm - płacą je firmy, które korzystają z większych ilości zasobów 
środowiska niż im na to zezwolono oraz wszystkie inne instytucje nie przestrzegające wymogów 
ochrony środowiska. 

 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest największą instytucją realizującą Politykę 
Ekologiczną Państwa poprzez finansowanie inwestycji w ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w obszarach 
ważnych z punktu widzenia procesu dostosowawczego do standardów i norm Unii Europejskiej. Narodowy 
Fundusz działa od 1 lipca 1989 roku, a powstał na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie 
i kształtowaniu środowiska. 
 
Celem działalności Narodowego Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu 
i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb 
środowiska.  
 
Dystrybucja środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej odbywa 
się w ramach następujących dziedzin:  

• Ochrona powietrza  
• Ochrona wód i gospodarka wodna  
• Ochrona powierzchni ziemi  
• Ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo  
• Geologia i górnictwo   
• Edukacja ekologiczna   
• Państwowy Monitoring Środowiska   
• Programy międzydziedzinowe  
• Nadzwyczajne zagrożenia środowiska  
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• Ekspertyzy i prace badawcze  
 
W Narodowym Funduszu stosowane są trzy formy dofinansowywania:  

• finansowanie pożyczkowe ( pożyczki udzielane przez NF, kredyty udzielane przez banki ze środków NF, 
konsorcja czyli wspólne finansowanie NF z bankami, linie kredytowe ze środków NF obsługiwane przez 
banki).  

• finansowanie dotacyjne ( dotacje inwestycyjne, dotacje nieinwestycyjne, dopłaty do kredytów 
bankowych, umorzenia) . 

• finansowanie kapitałowe ( obejmowanie akcji i udziałów w zakładanych bądź już istniejących spółkach 
w celu osiągnięcia efektu ekologicznego).  

 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ma bardzo istotne znaczenie dla ochrony środowiska i gospodarki kraju:  

• finansuje ochronę środowiska,   
• uruchamia środki innych inwestorów,   
• stymuluje nowe inwestycje,   
• wspomaga tworzenie nowych miejsc pracy,   
• ważny dla zrównoważonego rozwoju.  

 
Szczegółowy zakres działalności NFOŚiGW, lista programów i przedsięwzięć priorytetowych, kryteria i zasady 
udzielania wsparcia finansowego, a także wzory wniosków i procedury ich rozpatrywania dostępne są w 
oficjalnym serwisie internetowym: www.nfosigw.gov.pl oraz w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. 
Konstruktorskiej 3a. 
 
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 
Misją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu jest finansowe wspieranie 
przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości, w oparciu o konstytucyjną zasadę 
zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu bezpieczeństwa ekologicznego kraju i realizacji programów 
ekologicznych państwa i województwa w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego. 
 
W ramach funkcjonowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 
wspierane są działania w ramach pięciu priorytetów: 
 
Priorytet 1 - Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 
W zakresie tych priorytetów wspierane będą zadania mające na celu zapewnienie efektywnej gospodarki wodnej, 
utrzymanie niezbędnej ilości oraz odpowiedniej jakości zasobów wód powierzchniowych i podziemnych oraz 
usuwanie bądź minimalizowanie wszelkich zagrożeń dla tego sektora. 
 
W ramach priorytetu będą wspierane zadania z zakresu: 

• modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę (budowy sieci wodociągowych, budowa zastępczych ujęć 
wody oraz budowa i modernizacja stacji uzdatniana wody i sieci wodociągowych), ukierunkowanych na 
zmniejszenie strat wody i zapewnienie odpowiedniej jakości wody do spożycia dla mieszkańców 
województwa oraz racjonalizacja zużycia wody, 

• gospodarki ściekowej (kontynuacja realizacji programu budowy, rozbudowy, modernizacji systemów 
kanalizacyjnych z oczyszczalniami ścieków, likwidacja zrzutu ścieków nieoczyszczonych, obniżenie 
ładunków zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych (w tym w szczególności zawierających substancje 
szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego), budowa dalszych podczyszczalni ścieków w zakładach 
przemysłowych, rozbudowa systemu monitoringu jakości wód, kontynuacja budowy zbiorników na 
gnojowicę i gnojówkę w sektorze rolnym, kontrola oraz likwidacja obiektów produkcyjnych o 
niezrównoważonych technologiach w rolnictwie (np. fermy wielkoprzemysłowe), 

• ograniczenia składowania osadów ściekowych, 
• zwiększenia ilości komunalnych osadów ściekowych przekształcanych metodami termicznymi w 

cementowniach, kotłach energetycznych i spalarniach osadów ściekowych oraz wykorzystywanych w 
biogazowniach w celach energetycznych. 
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Priorytet 2 – Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi 
Wspierane będą działania przyczyniające się do wdrożenia przedsięwzięć z zakresu racjonalnego 
gospodarowania odpadami i ochrony powierzchni ziemi. 
 
W ramach priorytetu będą wspierane zadania z zakresu: 

• w zakresie ochrony powierzchni ziemi przed odpadami: 
o 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, 

o zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w 
strumieniu odpadów komunalnych, 

o wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów, 
o budowa i modernizacja instalacji do zagospodarowania odpadów, 
o zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów, 
o objęcie systemem zbierania odpadów komunalnych i segregowanych wszystkich mieszkańców 

województwa, 
o zmniejszenie ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji na składowiskach, 
o rozwiązanie problemu PCB, azbestu i przeterminowanych środków ochrony roślin, 
o ograniczenie ilości składowanych osadów ściekowych na składowiskach odpadów oraz na 

terenie oczyszczalni ścieków. 
• w zakresie ochrony powierzchni ziemi i środowiska glebowego: 

o bieżąca rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych, 
o rewitalizacja terenów dawnych wyrobisk górniczych, 
o zapobieganie erozji wodnej i wietrznej m.in. poprzez pasy zadrzewień i zakrzaczeń, aleje drzew 

itp., 
o zalesianie gruntów rolniczo nieprzydatnych do produkcji rolnej lub zdegradowanych, za 

wyjątkiem cennych przyrodniczo. 
 
 
Priorytet 3 – Ochrona atmosfery 
W ramach priorytetu wspierane będą projekty, których realizacja spowoduje ograniczenie zanieczyszczeń 
powietrza oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza takich substancji jak m.in. związki azotu i siarki 
(NOx, SO2), tlenku węgla (CO), pyłów oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych o szczególnie 
negatywnym wpływie na zdrowie ludzi i trwałość ekosystemów. 
 
Priorytetowo będą traktowane inwestycje powodujące redukcję emisji przemysłowych i innych zanieczyszczeń do 
powietrza, w tym gazów cieplarnianych. Wspierana będzie modernizacja sektora energetyczno – ciepłowniczego, 
ograniczenie tzw. niskiej emisji, zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizacje, rozwój 
kogeneracji i energetyki odnawialnej, w tym energetyki wiatrowej, biogazowi i instalacji na biomasę. 
 
 
Priorytet 4 – Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów 
W ramach tego priorytetu wspierane będą głównie zadania związane z zachowaniem różnorodności biologicznej 
na poziomie ekosystemów, gatunków i genów w tym m.in. ochrona Odry i jej strefy brzegowej, przyrody parków 
krajobrazowych, obszarów Natura 2000, rezerwatów przyrody, eliminacja obcych gatunków inwazyjnych oraz 
ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo. Istotne znaczenie będzie miało 
wspieranie przedsięwzięć mających na celu ochronę gatunkową roślin, zwierząt, grzybów oraz zarządzanie 
gatunkami konfliktowymi. 
 
 
Priorytet 5 – Inne działania ochrony środowiska 
W ramach priorytetu będą wspierane zadania z zakresu: 

• zwiększanie lesistości i przebudowa drzewostanów w oparciu o zasadę zachowania różnorodności 
biologicznej, w tym zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolniczej lub zdegradowanych, za 
wyjątkiem terenów cennych przyrodniczo, 
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• monitoring powietrza, rozbudowa systemu monitorowania imisji zanieczyszczeń i jakości powietrza, 
• opracowanie programów (naprawczych) ochrony środowiska, 
• edukacja proekologiczna w szczególności dotycząca szkodliwości azbestu i odpadów pestycydowych. 

 
Szczegółowe informacje odnośnie zasad dofinansowań poszczególnych zadań przez WFOŚiGW w Opolu 
znajdują się na stronie internetowej http://www.wfosigw.opole.pl lub można otrzymać pod numerem telefonu: 77 
45 37 611. 
 
 
9.1.2. Fundusze Unii Europejskiej9 
Pierwszy rok obowiązywania niniejszego Programu Ochrony Środowiska (tj. 2013) jest zarazem ostatnim 
kończącego się okresu programowania UE: 2007 – 2013, a od roku 2014 rozpoczyna się kolejna perspektywa 
finansowa UE określająca kierunki działań współfinansowanych ze środków UE. Zasady dotyczące nowego 
okresu programowania, które będą obowiązywały od 2014 roku nie są szczegółowo znane w chwili tworzenia 
niniejszego Programu Ochrony Środowiska. Uregulowania krajowe na nowy okres programowania powinny być 
sformułowane do końca roku 2013 i obowiązywać od początku roku 2014. W związku z tym, przy planowaniu 
finansowania przez władze Gminy poszczególnych zadań ze środków UE po roku 2013, należy zaktualizować 
założenia finansowania poszczególnych zadań. 
 
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) 
Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Infrastruktura i Środowisko na lata 
2007-2013. To zwieńczenie wielomiesięcznych prac nad przygotowaniem największego w historii Unii 
Europejskiej programu. Wielkość środków unijnych zaangażowanych w realizację programu wynosi prawie 28 
miliardów euro, co stanowi ok. 42 proc. całości środków polityki spójności w Polsce. 
 
W ramach programu realizuje się duże inwestycje infrastrukturalne w zakresie ochrony środowiska, transportu, 
energetyki, kultury i dziedzictwa narodowego, ochrony zdrowia oraz szkolnictwa wyższego. 
 
Cel programu  
Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury 
technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości 
kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami 
Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów 
operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu 
środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program Operacyjny 
Infrastruktura i Środowisko jest również ważnym instrumentem realizacji odnowionej Strategii Lizbońskiej, a 
wydatki na cele priorytetowe UE stanowią w ramach programu 66,23 proc. całości wydatków ze środków 
unijnych. 
 
Obecny kształt Programu 
Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko na lata 2007-2013 wynosi 37,6 mld euro, z czego wkład unijny to 27,9 mld euro, zaś wkład krajowy – 
9,7 mld euro. 
 
Podział środków UE dostępnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pomiędzy 
poszczególne sektory przedstawia się następująco: 

• transport – 19,4 mld euro 
• środowisko – 4,8 mld euro 
• energetyka – 1,7 mld euro 
• szkolnictwo wyższe – 500,0 mln euro 
• kultura – 490,0 mln euro 

                                                      
9 www.funduszeeuropejskie.gov.pl 
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• zdrowie – 350,0 mln euro 
 
Dodatkowo dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przewidziane zostały środki na pomoc 
techniczną (w sumie 581,3 mln euro). 
 
W ramach programu realizowanych jest 15 priorytetów: 

• Gospodarka wodno-ściekowa – 3 275,2 mln euro (w tym 2 783,9 mln euro z FS);  
• Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – 1,430,3 mln euro (w tym 1,215,7 mln euro z FS);  
• Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – 655,0 mln euro (w tym 556,8 mln 

euro z FS);  
• Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska – 667,0 mln euro (w 

tym 200,0 mln euro z EFRR);  
• Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych – 105,6 mln euro (w tym 89,9 mln euro z 

EFRR);  
• Drogowa i lotnicza sieć TEN-T – 10 548,3 mln euro (w tym 8 802,4 mln euro z FS);  
• Transport przyjazny środowisku – 12 062,0 mln euro (w tym 7 676,0 mln euro z FS);  
• Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe – 3 465,3 mln euro (w tym 2 945,5 mln euro z 

EFRR);  
• Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna – 1 403,0 mln euro (w 

tym 748,0 mln euro z FS);  
• Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii – 1 693,2 mln euro (w tym 974,3 mln 

euro z EFRR);  
• Kultura i dziedzictwo kulturowe – 576,4 mln euro (w tym 490,0 mln euro z EFRR);  
• Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia – 411,8 mln euro (w tym 

350,0 mln euro z EFRR);  
• Infrastruktura szkolnictwa wyższego – 588,2 mln euro (w tym 500,0 mln euro z EFRR);  
• Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – 220,9 mln euro (w tym 187,8 mln 

euro z EFRR);  
• Pomoc techniczna - Fundusz Spójności – 462,9 mln euro (w tym 393,5 mln euro z FS). 

 
Instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko (Instytucjami Pośredniczącymi) są: 

• Ministerstwo Środowiska (priorytety I-V);  
• Ministerstwo Infrastruktury (priorytety VI-VIII);  
• Ministerstwo Gospodarki (priorytety IX-X);  
• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (priorytet XI);  
• Ministerstwo Zdrowia (priorytet XII);  
• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (priorytet XIII). 

 
Realizacja programu 
Tryb pozakonkursowy obejmie zgodnie z projektem ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju: 

• Duże projekty, których koszt całkowity przekracza 25 mln euro – w przypadku projektów dotyczących 
środowiska naturalnego oraz projektów o wartości powyżej 50 mln euro – w przypadku innych dziedzin, 
zatwierdzane przez Komisję Europejską; 

• Projekty systemowe - polegające na dofinansowaniu realizacji przez poszczególne organy administracji 
publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, zadań publicznych określonych 
w odrębnych przepisach dotyczących tych organów i jednostek;  

• Projekty indywidualne – określone w programie operacyjnym, zgłaszane przez beneficjentów imiennie 
wskazanych w programie operacyjnym;  

• Projekty pomocy technicznej. 
• Pozostałe projekty będą wybierane w drodze konkursu. 
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Oczekiwane efekty programu: 

• 9 tys. km kanalizacji sanitarnej, w wyniku czego 810 tys. osób zostanie podłączonych do sieci; 
• 318 oczyszczalni ścieków; 
• 20 nowych ponadregionalnych zakładów zagospodarowania odpadów; 
• 5,5 mln osób zostanie dodatkowo objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi; 
• z 79% do 50% zmniejszy się poziom składowania odpadów; 
• 400 obiektów małej retencji; 
• 500 stanowisk do analizowania i reagowania na zagrożenia katastrofami naturalnymi; 
• 135 dużych przedsiębiorstw wspartych w zakresie systemów zarządzania środowiskowego; 
• 1550 ha, którym przywrócono ochronę właściwego stanu ekosystemów; 
• 477 km wybudowanych autostrad w sieci TEN-T; 
• 1400 km wybudowanych dróg ekspresowych w sieci TEN-T; 
• 8 przebudowanych lotnisk w sieci TEN-T; 
• 1250 km zmodernizowanych linii kolejowych; 
• 410 km wybudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego; 
• 270 km zmodernizowanych dróg wodnych; 
• z 2% do 7,5% powinien wzrosnąć udział energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych w 

zużyciu energii elektrycznej brutto; 
• 1 mln ton rocznej produkcji biopaliw; 
• 1000 km nowo wybudowanych gazociągów przesyłowych i 4900 km gazociągów dystrybucyjnych; 
• 600 km wybudowanych elektroenergetycznych sieci przesyłowych; 
• 14 obiektów dziedzictwa kulturowego poddanych ochronie; 
• 600 ambulansów zakupionych na potrzeby ratownictwa medycznego; 
• 100 przebudowanych i doposażonych zakładów opieki zdrowotnej; 
• 120 zmodernizowanych obiektów szkolnictwa wyższego; 
• 6 tys. miejsc pracy. 

  
 
Regionalny Program Operacyjny 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 jest narzędziem realizacji 
postulatów „Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020” oraz Narodowych Strategicznych Ram 
Odniesienia i Strategicznych Wytycznych Wspólnoty dla okresu 2007-2013.  
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 jest dokumentem strategicznym 
określającym priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania środków unijnych – tj. Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w Województwie Opolskiem w latach 2007 – 2013. Instytucją 
odpowiedzialną za zarządzanie i wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2007-2013 jest Instytucja Zarządzająca RPO WZ (zwana dalej Instytucją Zarządzającą lub IZ), której funkcję 
pełni Zarząd Województwa Opolskiego poprzez wyznaczone do tego celu komórki w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Opolskiego.  
 
Jednym z celów strategicznych RPO WO 2007-2013 jest: 
Poprawa stanu środowiska naturalnego i ochrona przyrody oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego. 
 
Cel ten jest realizowany w ramach osi priorytetowej 4 Ochrona Środowiska 
 
Cele osi priorytetowej : 

• Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez unowocześnienie gospodarki wodno-ściekowej oraz 
zmniejszenie zagrożenia powodziowego;  

• Zwiększenie stopnia segregacji oraz ponownego wykorzystania odpadów;  
• Poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł  odnawialnych;  
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• Zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej oraz walorów przyrodniczych i  krajobrazowych 
Opolszczyzny. 

 
 
W ramach Osi 4 Ochrona środowiska realizowane będą projekty przyczyniające się do poprawy jakości 
środowiska naturalnego poprzez rozwój infrastruktury: komunalnej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i 
odpadami, przeciwpowodziowej, ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii. Ponadto realizowane będą 
działania mające na celu zachowanie różnorodności biologicznej, walorów przyrodniczych, krajobrazowych 
Opolszczyzny oraz związane z monitoringiem środowiska. Realizacja Osi 4 pozwoli na wzmocnienie synergii 
pomiędzy ochroną środowiska, a wzrostem gospodarczym, co zostało podkreślone w Strategicznych Wytycznych 
Wspólnoty jako ważny element wpływający na poprawę warunków sprzyjających rozwojowi regionu 
 
 
9.1.3. Finansowanie planu operacyjnego 
W poniższej tabeli przedstawiono szacunkowe koszty planu operacyjnego wraz ze wskazaniem źródeł 
finansowania. 
 
Tabela 64. Propozycja finansowania zadań przeznaczonych do realizacji w ramach planu operacyjnego na lata 2013-2020. 

Lp. Opis przedsięwzięcia 
Koszty 

[tys. 
zł]* 

Źródło 
finansowania 

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE 

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. - - 
EDUKACJA EKOLOGICZNA 

8. Kontynuacja realizacji programu edukacji ekologicznej. 80 
WFOSiGW 
NFOŚiGW 

środki własne 

9. 
Wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej o zasięgu 
ponadgminnym. 

30 środki własne 

10 
Udział przedstawicieli Urzędu Gminy w szkoleniach z zakresu publicznego dostępu do 
informacji o środowisku. 

-  

11. 
Doskonalenie metod udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie przez 
wszystkie instytucje publiczne 

-  

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

80 
WFOSiGW 
NFOŚiGW 

środki własne 
OCHRONA PRZYRODY 

13. Ochrona terenów przyrodniczo cennych. 25 środki własne 
14. Ochrona pomników przyrodniczych. 20 środki własne 
15. Ochrona zasobów przyrodniczych w kompleksach leśnych. -  
16. Rozwój szlaków turystycznych. -  
17. Urządzanie i utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy. 1 200 środki własne 

OCHRONA LASÓW 

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

80 
WFOSiGW 
NFOŚiGW 

środki własne 
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Lp. Opis przedsięwzięcia 
Koszty 

[tys. 
zł]* 

Źródło 
finansowania 

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI 

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

- - 

20. 
Prowadzenie  kampanii edukacyjno – informacyjnej w celu podnoszenia świadomości 
w zakresie właściwych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami rozwoju 
zrównoważonego. 

80 
WFOSiGW 
NFOŚiGW 

środki własne 
WODY 

21. Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej. 400 
WFOSiGW 

środki własne 

22. 
Prowadzenie monitoringu stanu technicznego bezodpływowych zbiorników na 
nieczystości ciekłe w gospodarstwach domowych. 

- - 

23. 
Redukcja całkowitego ładunku fosforu w ściekach komunalnych do poziomu 75% - 
modernizacja oczyszczalni. 

- - 

24. Konserwacja rowów melioracyjnych. 120 środki własne 

25. Wsparcie finansowe budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków. 50 
NFOSiGW 
WFOSiGW 

środki własne 

26. Prowadzenie  kampanii edukacyjno – informacyjnej w celu podnoszenia świadomości 
w zakresie racjonalnej gospodarki nawozami. 

80 
WFOSiGW 
NFOŚiGW 

środki własne 
POWIETRZE 

27. Modernizacja i budowa nowych dróg. 3 500 
NPPDL 

środki własne 

28. Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych. 1 000 
WFOŚiGW 

środki własne 

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

- - 

30. 
Stworzenie warunków dla rozwoju ruchu rowerowego – wytyczenie i wykonanie ścieżek 
rowerowych. 

100 
WFOŚiGW 
EFRROW 

31. 
Promowanie ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz paliw proekologicznych takich 
jak np. gaz ziemny, olej opałowy. 

- - 

32. 
Promowanie działań zmierzających do eliminacji strat ciepła z budynków mieszkalnych 
(docieplenia, wymiana okien itp.); 

- - 

33. 
Prowadzenie  kampanii edukacyjno – informacyjnej w celu podnoszenia świadomości 
w zakresie szkodliwości spalania różnego rodzaju odpadów oraz węgla o słabej 
kaloryczności i dużym zasiarczeniu w paleniskach domowych. 

80 
WFOSiGW 
NFOŚiGW 

HAŁAS 

34. Modernizacja i budowa nowych dróg (zadanie również dotyczy jakości powietrza). 3 500 
NPPDL 

środki własne 
35. Przeprowadzenia badań klimatu akustycznego na terenie Gminy Tułowice. 15 środki własne 

36. 
Stworzenie warunków dla rozwoju ruchu rowerowego – wytyczenie i wykonanie ścieżek 
rowerowych. (zadanie również dotyczy jakości powietrza). 

100 
WFOŚiGW 
EFRROW 

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 

37. 
Wprowadzenie zagadnienia pól elektromagnetycznych do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

- - 

GOSPDOARKA ODPADAMI 

38. 
Prowadzenie oraz wspieranie działań edukacyjno – informacyjnych promujących 
właściwe postępowanie z odpadami komunalnymi. 

80 
WFOSiGW 
NFOŚiGW 

środki własne 

39. 

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

- - 

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

- - 

41. Kontrolowanie zgodności ustaleń zawartych w wydanych zezwoleniach podmiotom - - 
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Lp. Opis przedsięwzięcia 
Koszty 

[tys. 
zł]* 

Źródło 
finansowania 

prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

42. Bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów (tzw. dzikie wysypiska). 20 środki własne 

43. 
Złożenie sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi do Marszałka 
Województwa Opolskiego. 

- - 

44. 
Pobieranie opłat od właścicieli nieruchomości w zamian za zapewnienie świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

- - 

45. 
Utworzenie na terenie Gminy punktu selektywnej zbiórki odpadów  komunalnych 
(PSZOK). 

60 środki własne 

* Podane koszty są wielkością szacowaną, która może w trakcie wykonywania przedsięwzięć ulec zmianie w zależności od 
zapotrzebowania i stopnia ich realizacji. 
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10. Wdrażanie i monitoring 

Właściwe wykorzystanie możliwych rozwiązań o charakterze organizacyjnym ma istotne znaczenie w procesie 
wdrażania programu i jego realizacji. Wprowadzenie zasad monitoringu umożliwi sprawną realizację działań, jak 
również pozwoli na bieżącą aktualizację celów programu. Sformułowanie zasad zarządzania środowiskiem 
stanowi więc podstawę sprawnej realizacji i kontroli działań programowych. 
 

Zarządzanie programem to sukcesywna realizacja następujących zadań: 
1. Wdrożenie programu i jego realizacja, a w szczególności: 

• koordynacja przebiegu wdrażania i realizacji, 
• bieżąca ocena realizacji i aktualizacja celów, 
• raporty na temat wykonania programu, 

2. Edukacja ekologiczna: 
• utworzenie systemu edukacji ekologicznej, 
• udostępnienie informacji o stanie środowiska, 
• publikacja informacji o stanie środowiska. 

 

10.1. Działania polityki ochrony środowiska 
Realizacja celów długookresowych wymaga podjęcia działań, które muszą być zgodne z zasadami zawartymi w 
stosownych ustawach. Działania będące elementem zarządzania środowiskiem można sklasyfikować w 
następujące grupy: 
 
1. Działanie prawne – grupa działań mająca na celu respektowanie odpowiednich dyrektyw i decyzji 
pozwalających na kształtowanie środowiska wg zamysłu władz. Do grupy tej należą systemy wydawania 
pozwoleń (wprowadzanie do środowiska ścieków, gazów, pyłów, odpadów) decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz koncesji. 
 
2. Działania finansowe – polegają głównie na systemie pobierania opłat za korzystanie z środowiska 
naturalnego (emisje zanieczyszczeń, składowanie odpadów itp.). Do tej grupy działań należy doliczyć także 
system kar przewidziany za przekroczenie określonych limitów w pozwoleniach i koncesjach. 
 
3. Działania społeczne – polegają na współpracy i partnerstwie w zakresie realizacji polityki ochrony środowiska. 
Sprowadzają się one do dwóch zasadniczych aspektów: edukacji ekologicznej oraz budowy powiązań samorząd-
społeczeństwo. Wiąże się to z udostępnieniem i publikacją informacji o środowisku co jest obowiązkiem władz 
samorządowych wynikającym z Prawa Ochrony Środowiska.  
 
4. Działania strukturalne – polegają na formułowaniu i wdrażaniu polityk ekologicznych. Mowa tu głównie o 
tworzeniu strategii, programów wdrożeniowych oraz wprowadzaniu narzędzi wspomagających system 
zarządzania środowiskiem.  
 
Wymienione wyżej sposoby realizacji pozwalają prowadzić działania z zakresu ochrony środowiska przyczyniając 
się do osiągnięcia celów nie tylko lokalnych, ale i szczebla wojewódzkiego oraz „Polityki Ekologicznej Państwa”. 
Są to działania umożliwiające wprowadzenie przepisów, egzekwowanie ich oraz pozyskiwanie funduszy na 
działania ograniczające wpływ degradacji środowiska związanej z działalnością człowieka.  
 
Działania strukturalne to również opracowanie programu ochrony środowiska oraz jego aktualizacji. Przedstawia 
on stan środowiska oraz główne cele i zadania umożliwiające jego poprawę. Działania mające na celu poprawę 
stanu środowiska zawarte w Programie to odpowiednie kombinacje działań prawnych, finansowych i 
strukturalnych.  
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10.2. Kontrola oraz dokumentacja realizacji programu 
Kontrola realizacji Programu Ochrony Środowiska wymaga oceny zarówno stopnia realizacji celów i zadań jak i 
terminowości ich wykonania. Istotne znaczenie ma tu również analiza rozbieżności pomiędzy założeniami a 
realizacją.  
 
Ustawa Prawo Ochrony Środowiska zakłada sporządzenie raportów z realizacji programu co dwa lata i 
przedstawienie go Radzie Gminy. Cały Program aktualizowany winien być co cztery lata uwzględniając 
rozbieżności oraz wprowadzając nowe zadania i cele.  
 
Ocena realizacji programu polega na monitorowaniu zmian w wielu wzajemnie powiązanych strefach. System 
monitorowania w celu uzyskiwania kompatybilnych informacji w skali regionu powinien uwzględniać następujące 
działania: 

• zebranie danych liczbowych, 
• uporządkowanie, przetworzenie, analiza zebranych danych, 
• przygotowanie raportu, 
• analiza porównawcza, 
• aktualizacja. 

 
W celu kontroli nad terminową realizacją zadań określonych w niniejszym programie zaleca się dokonywanie 
analizy realizacji zadań Programu z uwzględnieniem mierników zestawionych w poniższej tabeli. 
 
Tabela 65.Zestawienie wskaźników ogólne dla monitorowania osiągania celów. 

Lp. Wskaźnik Jednostka 
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE 

1. Ilość przedsiębiorstw/jednostek, w których wdrożona system EMAS lub ISO 14001 szt. 
EDUKACJA EKOLOGICZNA 

2. Ilość kampanii informacyjno-edukacyjnych zorganizowanych na terenie Gminy szt. 

3. 
Nakłady inwestycyjne na realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych zorganizowanych 
na terenie Gminy 

zł 

OCHRONA PRZYRODY 
4. Powierzchnia obszarów cennych przyrodniczo chronionych prawnie ha 
5. Ilość pomników przyrody na terenie Gminy szt. 

OCHRONA LASÓW 
6. Lesistość Gminy % 

OHRONA POWIERZCHI ZIEMI 
7. Grunty zdewastowane i zdegradowane ha 

WODY 
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 % 

POWIETRZE 

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 % 

GOSPODARKA ODPADAMI 
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 % 
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Lp. Wskaźnik Jednostka 
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 

% 

 
 
Postuluje się, aby ocena dokonywana była co dwa lata. Z przeprowadzonej analizy sporządzany będzie raport, 
który zostanie przedłożony Radzie Miasta. Ponadto na poziomie decyzyjnym w odniesieniu do nowo 
realizowanych inwestycji, wszystkie aspekty projektów winny być wnikliwie przeanalizowane pod kątem 
zgodności z zaleceniami Programu Ochrony Środowiska. 
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