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1. STAN FORMALNO-PRAWNY I CEL SPORZĄDZENIA PROGNOZY
Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektów dokumentów
strategicznych - programów, planów i polityk wynika z art. 46 oraz art. 51 ustawy o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227). Przepisy tej
ustawy zobowiązują organ opracowujący Program usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Tarnów Opolski do sporządzenia dokumentacji prognozy oddziaływania na
środowisko oraz przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
z udziałem społecznym.
Niniejsza Prognoza w myśl wyżej przywołanego art. 46 stanowi element strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko.
Prognoza jest dokumentem wspierającym proces decyzyjny i procedurę konsultacji. Wskazuje na
możliwe negatywne skutki realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
i przedstawia zalecenia dotyczące przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom
oraz przedstawia sposoby ich minimalizacji.

2. ZAKRES MERYTORYCZNY PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA PROGRAMU
USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Podstawą prawną sporządzenia niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest jest art. 46 i art. 51 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.). Artykuł ten nakłada
na organy administracji opracowujące projekty planów obowiązek przeprowadzenia postępowania
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji.
Zakres Prognozy wynika z art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko. W związku z powyższym Prognoza powinna:
1) zawierać:
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiązaniach z innymi dokumentami,
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;
2) określać, analizować i oceniać:
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji
projektowanego dokumentu,
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te
cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie,
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe
oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:
 różnorodność biologiczną,
 ludzi,
 zwierzęta,
5

Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Tarnów Opolski”

rośliny,
wodę,
powietrze,
powierzchnię ziemi,
krajobraz,
klimat,
zasoby naturalne,
zabytki,
dobra materialne
z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między
oddziaływaniami na te elementy;
3) przedstawiać:
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz
integralność tego obszaru,
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań
zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod
dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań
alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki
lub luk we współczesnej wiedzy.
Celem wykonania Prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań na środowisko będących
wynikiem realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz ocena ich natężenia,
a także określenie czy w należyty sposób został uwzględniony w w/w dokumentach interes
środowiska przyrodniczego i kulturowego.
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3. ZASTOSOWANE METODY I WYKORZYSTANE MATERIAŁY
Przy opracowywaniu niniejszej Prognozy oparto się na ustawie z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227).
Określa ona sposób postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji
planów i programów. Proces opiniowania w ramach ocen oddziaływania na środowisko oraz
określenie zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy prowadzi Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.
Podczas opracowywania Prognozy kierowano się również ustawą z dnia 3 października o zmianie
ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237).
Ustawa ta uszczegóławia przepisy odnośnie obszarów podlegających ochronie, w szczególności
obszarów Natura 2000.
Aby w pełni ocenić czy Program usuwania wyrobów zawierających azbest zawiera elementy
zapewniające
ochronę
środowiska
kierując
się
zasadą
zrównoważonego
rozwoju
przy opracowywaniu Prognozy, obok aktów prawnych, wykorzystano szereg dokumentów
strategicznych, szczebla regionalnego i krajowego, odnoszących się bezpośrednio jak i pośrednio
do ochrony środowiska, przyrody oraz zdrowia i życia ludzi.
Przy opracowywaniu Prognozy zastosowano metodę macierzy interakcji. Przyjęta tu macierz jest
wykresem siatki, w której w wierszach wpisano uruchamiane przez realizację Programu zamierzenia
(cele strategiczne), a w kolumnach wpisano wskaźniki charakteryzujące i opisujące środowisko.
Występowanie wzajemnego oddziaływania pomiędzy składnikami przeciwstawnych osi zaznaczono
symbolem:
 (+) – realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego
zagadnienia,
 (-) – realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego
zagadnienia,
 (+/-) – realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne jak i negatywne oddziaływania
i skutki w zakresie różnych aspektów analizowanego zagadnienia,
 (0) – realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie
 (N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków,
są one zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie
do przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań.

4. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROGRAMU
USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I POWIĄZANIU GO
Z INNYMI DOKUMENTAMI
W Prognozie oddziaływania na środowisko Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
uwzględniono cele główne oraz cele pośrednie dotyczące poszczególnych komponentów
środowiska. Do każdego z celów przyporządkowane zostały kierunki działań zmierzające
do osiągnięcia postawionych celów.
W Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski wyznaczono
główny cel – zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz
zapewnienie skutecznych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania. W oparciu o wyniki analiz
stanu istniejącego i prognozowanych zmian, opracowano listę działań i wytyczono cele oraz zadania
strategiczne (z podaniem harmonogramów realizacji i określeniem kosztów eksploatacyjnych
systemu oraz kosztów inwestycyjnych zadań). Realizacja tych działań umożliwi spełnienie
obowiązujących i przewidywanych wymogów prawnych, uporządkowanie i scentralizowanie
gospodarki wyrobami azbestowymi oraz poprawę jakości środowiska na terenie gminy.
Analizując cele sformułowane w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest, oprócz analizy
ich wpływu na środowisko, należy dokonać odniesienia tych celów do kierunków działań
7
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określonych w dokumentach nadrzędnych (krajowym i powiatowym) oraz równoległych, określonych
na szczeblu regionu. Od komplementarności i zharmonizowania tych celów w znacznym stopniu
zależy możliwość osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej gminy.
Program usuwania wyrobów zawierających azbest jest zgodny z następującymi dokumentami
planistycznymi:
 Strategią Rozwoju Gminy Tarnów Opolski,
 Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Tarnów Opolski
Ponadto Program usuwania wyrobów zawierających azbest jest zgodny z ustawą o ochronie
przyrody. Cele wyznaczone w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy
Tarnów Opolski uwzględniają cele ochrony i zakazy wyznaczone dla obszarów objętych ochroną.
Ilość wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Gminy Tarnów Opolski określono na
podstawie przeprowadzonej pełnej inwentaryzacji (tzw. spis z natury).
Tabela 1. Ilość wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnów Opolski
Ilość
[m2]

Ciężar
[Mg]

Koszt usunięcia
[zł.]

638

7,02

19 140,00

2 285

25,14

68 550,00

876

9,64

26 280,00

2 846,5

31,31

85 395,00

Przywory

903

9,93

27 090,00

Raszowa

1 643

18,07

49 290,00

Tarnów Opolski

3 351

36,86

100 530,00

Walidrogi

1 259

13,85

37 770,00

13 801,50

151,82

414 045,00

Miejscowość
Kąty Opolskie
Kosorowice
Miedziana
Nakło

Razem Gmina
Tarnów Opolski:

Źródło: Informacje zaczerpnięte z „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu Gminy Tarnów Opolski”

4.1. Realizacja zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Tarnów Opolski w 2011 r.
Gmina Tarnów Opolski w 2011 r. przeprowadziła szczegółową inwentaryzację wyrobów
azbestowych występujących na swoim obszarze. W tym samym roku przystąpiła do realizacji zadań
wynikających z "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu 2009-2032”.
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W poniższej tabeli przedstawiono sposób realizacji zadań związanych z usuwaniem wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Tarnów Opolski w 2011 r. Nadmienić należy, iż zadania które
wymagają kontynuacji prowadzone są na bieżąco.
Tabela 2. Realizacja zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu
gminy Tarnów Opolski w 2011 r.

L.p.

1.

Nazwa zadania
Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana
do właścicieli, zarządców i użytkowników
budynków, budowli i instalacji zawierających
azbest:
a. przygotowanie ulotek informacyjnych
o szkodliwości azbestu i o obowiązkach
związanych z koniecznością jego usuwania,
b. przygotowanie stałej informacji,
na stronach internetowych, poświęconej
tematyce azbestu,
c. okresowe publikacje w prasie lokalnej
dotyczące tematyki

Realizacja zadania

 w Urzędzie Gminy dostępne były ulotki
dotyczące przedmiotowej tematyki opracowane
przez Ministerstwo Gospodarki,
 informacje dotyczące szkodliwości wyrobów
azbestowych oraz konieczności ich usunięcia
do 2032 r. zostały umieszczone na stronie
www.tarnowopolski.pl

 po przeprowadzeniu inwentaryzacji, dane
dotyczące występowania azbestu na terenie
gminy wprowadzone zostały do ogólnopolskiej
Wprowadzanie do bazy azbestowej danych
bazy azbestowej prowadzonej przez
2.
związanych z likwidacją pokryć azbestowych
Ministerstwo Gospodarki,
 informacje dotyczące likwidacji wyrobów
azbestowych, będą wprowadzane do
wspomnianej bazy na bieżąco
 informacje na temat możliwości uzyskania
przez mieszkańców gminy dofinansowania
na likwidację pokryć azbestowych
Przekazywanie informacji mieszkańcom gminy
zamieszczono na stronach internetowych
3.
o możliwościach pozyskania dofinansowania
Urzędu Gminy,
na likwidację pokryć azbestowych
 ponadto informacje na ten temat udzielane są
zainteresowanym osobom na bieżąco przez
pracowników Urzędu Gminy
 od momentu wykonania inwentaryzacji do
Założenie i prowadzenie rejestru wniosków
Urzędu Gminy nie wpłynął żaden wniosek,
4.
i ich realizacja zgodnie z zachowaniem pilności
 wnioski rozpatrywane będą zgodnie
stanu wyrobów zawierających azbest
z kolejnością ich składania, jednakże
z zachowaniem stopnia pilności
Źródło: Opracowane na podstawie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Tarnów Opolski” oraz informacji pozyskanych z Urzędu Gminy
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5. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO
ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNYCH ZMIAN TEGO
W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI DOKUMENTU

STANU
STANU

5.1. Charakterystyka Gminy Tarnów Opolski
Gmina Tarnów Opolski położona jest w środkowej części województwa opolskiego w powiecie
opolskim. Powierzchnia Gminy
wynosi 82 km², co stanowi 0,96 % ogólnej powierzchni
województwa. Największą powierzchnię gminy zajmują użytki rolne – 46,4%, z czego grunty orne
37,7%, lasy stanowią 43,8% obszaru gminy. Pozostałe grunty, w tym nieużytki, obszary
zabudowane i drogi zajmują 9,5% powierzchni gminy. Gmina posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć
handlową, gastronomiczną i usługową, a występujące na jej obszarze zakłady przemysłowe
powodują, że gmina należy do średnio zamożnych. Gmina liczy 9 555 mieszkańców (stan na koniec
2008r.), a średnia gęstość zaludnienia wynosi 116 osób na km2.
Gmina jest gminą o charakterze przemysłowo-rolniczym. Występujące na obszarze gminy
gospodarstwa rolne ukierunkowane są w głównej mierze na produkcję zbóż oraz trzody chlewnej.
Na terenie gminy brak jest zakładów przetwórstwa rolniczego, a użytki rolne obsługiwane są przez
1012 gospodarstw indywidualnych. Surowce mineralne gminy odgrywają znaczącą rolę w
gospodarce gminy. Bogactwa naturalne gminy zdecydowały o powstaniu na terenie gminy
nowoczesnego Zakładu Wapienniczego LHOIST S.A., zajmującego się produkcją wapna i wyrobów
wapienniczych z najwyższej jakości złóż.

5.2. Warunki klimatyczne
Gmina położona jest w strefie klimatu nizin i kotlin podgórskich. Klimat ten jest stosunkowo łagodny,
szczególnie nad Odrą. Odznacza się najkrótszą zimą i najdłuższym latem w kraju. Poza tym teren
gminy charakteryzują:
- średnia roczna temperatura powietrza obszaru gminy wynosi 8,5oC (1971-2000).
- najcieplejszym miesiącem jest sierpień 18oC, a najchłodniejszym styczeń -1,5oC.
- średnioroczne ciśnienie atmosferyczne waha się w granicach 1016-1017 hPa, a ilość
opadów atmosferycznych średnio w roku to 650 mm.
- średnia prędkość wiatru to 4-5 m/s mierzona na wysokości 10 m n.p.g., na terenie otwartym
o klasie szorstkości 1 (teren z niewielkimi przeszkodami dla wiatru).
- średnie usłonecznienie wynosi 1450-1500 godzin, a
- średnia wilgotność względna powietrza waha się w granicach 80-82 %.
- średnie zachmurzenie w ciągu roku nad gminą to 5,2.
- pokrywa śnieżna ma grubość w granicach 6-8 cm (średnia w okresie 1970/1971-1999/2000).
Najczęściej odnotowuje się wiatry z kierunku południowego (23%), zachodniego (22%) i północnego
(13%). W ostatnich dziesięcioleciach obserwuje się istotne zmiany, polegające na wzroście udziału
cyrkulacji północno-wschodniej kosztem południowo-zachodniej.
Lokalny klimat gminy kształtowany jest przez następującą grupę czynników:
- rzeźba terenu,
- stosunki wilgotnościowe podłoża,
- położenie względem dolin rzek.
W oparciu o w/w czynniki wyróżniono następujące strefy klimatu lokalnego:
 I strefa – obejmuje obszary wyżynne (południowa i wschodnia część gminy) o korzystnych
warunkach wilgotnościowych i wentylacji,
 II strefa – obejmuje tereny dolin Odry i Suchej z dużą liczbą cieków i stawów, które okresowo
są podtapiane przy podwyższonych wodostanach. Charakterystyczna dla tej strefy jest
podwyższona wilgotność, częste okresy gromadzenia się i stagnowania zimnego powietrza.
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Niekorzystne warunki termiczne i wilgotnościowe (zamglenia) występują szczególnie przy
bezchmurnej i bezwietrznej pogodzie, w godzinach nocnych i wczesnym rankiem.

5.3. Ukształtowanie powierzchni i geomorfologia
Z racji położenia znacznej części gminy na terenie Niziny Śląskiej ukształtowanie terenu jest mało
urozmaicone. Dominują obszary równinne z niewielkimi deniwelacjami (160-170 m n.p.m). Najniższe
wysokości bezwzględne występują w dolinie Odry: 155-158 m n.p.m.
Wzdłuż zachodniej granicy gminy rozciąga się stroma krawędź erozyjna zamykająca dolinę Odry.
Do krawędzi przylega płaski obszar przydolinny - Łąki Groszowickie. Obszar na wschodzie,
pomiędzy Nakłem, Walidrogami i Raszową przechodzi w szeroką płaskodenną dolinę rzeki Suchej.
Obszar gminy w przeważającej części zbudowany jest ze skał węglanowych (wapieni, margli,
dolomitów), które wykształciły się w środowisku morskim w okresie triasu środkowego. Pierwotne
skały triasowe zalegały poziomo, lecz na skutek późniejszych ruchów górotwórczych południowa
część tych osadów uległa wypiętrzeniu, opadając obecnie pod stałym kątem w kierunku północnym i
północno-wschodnim. Wytworzyła się w ten sposób tzw. monoklina przedsudecka. W skład
monokliny przedsudeckiej wchodzą skały dolnego permu (tzw. czerwony spągowiec) przykryte
warstwami łupów karbonu i piaskowców. Na skałach utworzonych w okresie permu zalegają skały
triasu, będące zasadniczym elementem monokliny przedsudeckiej. Osady trzeciorzędowe,
najczęściej iły szare, występują lokalnie w dolinie rzeki Odry (jest to jedyny obszar na jakim do tej
pory je zlokalizowano). Na starszych utworach triasowych i trzeciorzędowych zalegają osady
najmłodsze, czwartorzędowe. Są to najczęściej gliny zwałowe, piaski, żwiry wodnolodowcowe i
lodowcowe, powstałe w plejstocenie przy zlodowaceniu Odry i Wisły. W bocznych dolinach i
zagłębieniach bezodpływowych osadziły się namuły organiczne i torfy (rzeka Czarnka, Struga).
Natomiast w dolinie rzeki Suchej występują piaski rzeczne, często zawierające domieszkę humusu.

5.4. Analiza zagospodarowania przestrzennego
Największą powierzchnię w gminie zajmują użytki rolne – 46,4%, z czego grunty orne 37,7%, lasy
stanowią 43,8% obszaru gminy. Pozostałe grunty, w tym nieużytki, obszary zabudowane i drogi
zajmują 9,5% powierzchni gminy.
Infrastruktura techniczna i położenie komunikacyjne gminy jest bardzo korzystne. Sieć powiązań
transportowych tworzą drogi o zróżnicowanej randze:
-

droga krajowa nr 94 relacji Zgorzelec - Medyka;
droga wojewódzka nr 423 relacji Opole – Kędzierzyn-Koźle;
drogi powiatowe – ok. 36 km;
drogi gminne – ok. 80 km;
75 ulic w obszarach zabudowy wiejskiej.

Pewną uciążliwość stanowi bardzo duże natężenie ruchu tranzytowego na drogach sieci
ponadlokalnej. Na chwilę obecną gmina nie posiada na swoim terenie wyznaczonych ścieżek
rowerowych. Przez teren gminy przebiegają dwie linie kolejowe, dwutorowe, zelektryfikowane,
relacji: Wrocław – Bytom oraz Opole – Kędzierzyn-Koźle. W samym Tarnowie Opolskim znajduje się
stacja kolejowa i bocznica kolejowa Zakładów Przemysłu Wapienniczego „LHOIST OPOLWAP
S.A.”.
Ogólnie cechuje gminę skupienie zabudowy w poszczególnych wsiach. W gminie prowadzone są
działalności gospodarcze w sferze usług budowlanych, transportowych, wydobywczych. Sieć
handlowa i usługowa jest dostatecznie rozwinięta.

5.5. Ocena stanu środowiska
5.5.1. Wody powierzchniowe
Gmina leży w zlewni Odry i jej prawostronnych dopływów: Czarnki, Strugi (Lutni) i Jemielnicy.
Część gminy leżąca na południe linii Miedziana – Kosorowice – – Nakło jest zupełnie pozbawiona
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cieków. Cechuje ją ujemny bilans wód powierzchniowych,
w przepuszczalne – piaszczyste i wapienne podłoże.

całkowicie

wsiąkających

Odra stanowi zachodnią granicę gminy na odcinku 6 km. Jest rzeką skanalizowaną i żeglowną
najbliższe porty rzeczne znajdują się w Choruli (Z.C.W. GÓRAŻDŻE) – 1,5 km na południe oraz
w Grotowicach (METALCHEM) – 3 km na północ od granicy gminy.
Dopływy Odry, przepływające przez gminę – Czarnka i Struga biorą początek na jej obszarze
i odznaczają się niestabilnymi, generalnie niewielkimi przepływami naturalnymi. Oba cieki nie tworzą
wyraźnie zaznaczonych dolin i mają niewielkie spadki podłużne.
Czarnka wypływa ze źródeł w Nakle. W górnym biegu (4 km) płynie zachodnim skrajem doliny
Suchej. Uchodzi do Odry w Groszowicach. Większość zlewni porośnięta jest lasem.
Struga (Lutnia) wypływa z kilku źródeł wysiąkowych na Łąkach Groszowickich i w lasach na północ
od Kosorowic. Główny ciek zasilany jest wodami pochodzącymi z odwodnienia odkrywkowej kopalni
wapienia „Tarnów Opolski”. Wody te tłoczone są rurociągiem Ø 800 mm ze stacji pomp w kopalni do
komory osadnikowej przy zachodnim ogrodzeniu zakładu produkcyjnego OPLWAPU w Tarnowie
Opolskim. Stamtąd spływają grawitacyjnie do Strugi podziemnym kolektorem Ø1000 mm, jego wylot
znajduje się na północ od zabudowań Kosorowic. Na zachód od Kosorowic Struga płynie w pobliżu
kilku stawów, będących pozostałością po eksploatacji kruszywa. Starsze z tych stawów – o funkcji
hodowlanej i rekreacyjnej – są zasilane ze Strugi przez system zastawek i podziemnych kanałów,
bez czego poziom wody byłby w nich znacznie niższy.
Rzeka Sucha od źródeł w Strzelcach Opolskich na przestrzeni kilkunastu kilometrów znika
w ponorach krasowych i ponownie wypływa na powierzchnię w miejscowości Sucha. Przez gminę
przepływa kilkoma odnogami (główne- Sucha Lewa, Sucha Prawa) na krótkim odcinku - zaledwie
3 km – w okolicach Raszowej. Uchodzi do Jemielnicy (dopływ Małej Panwi) w Chrząstowicach.
Na terenie gminy występują zbiorniki wodne powierzchniowe utworzone w wyrobiskach
poeksploatacyjnych kruszywa naturalnego oraz odcięte w trakcie prac regulujących bieg rzeki
zakola Odry, częściowo już zarośnięte.
Wody stojące na terenie gminy reprezentowane są również przez stawy hodowlane w Kosorowicach
(po wyrobisku żwiru i piasku – własność prywatna) oraz staw hodowlany w Przyworach (pow. 1 ha),.

5.5.2. Wody podziemne
Obszar gminy jest bardzo zasobny w wody podziemne. Występują one w czterech piętrach
wodonośnych:
- czwartorzędowym (GZWP 334, dolina kopalna rzeki Mała Panew),
- kredowym (GZWP 336, Niecka Opolska),
- środkowotriasowym (GZWP 333, Opole - Zawadzkie),
- dolnotriasowym (GZWP 335, Krapkowice - Strzelce Opolskie).
Piętro wodonośne czwartorzędowe
Wody podziemne zawarte w utworach czwartorzędowych (piaszczysto - żwirowych) są wodami
płytkimi, których zwierciadło występuje na głębokości od 1,5 do 2,5 m poniżej powierzchni terenu.
Zasilanie piętra czwartorzędowego następuje poprzez infiltracje wód z powierzchni terenu lub też
poprzez kontakt hydrauliczny z wodami powierzchniowymi (Odrą i jej dopływami).
Wody zawarte w utworach czwartorzędowych są wrażliwe na zanieczyszczenia, ze względu na brak
warstwy izolującej. Najpłytsze wody mogą posiadać podwyższoną ilość związków żelaza,
siarczanów i azotanów.
Czwartorzędowe warstwy wodonośne posiadają zmienną miąższość i właściwości
hydrogeologiczne. Najzasobniejsze w wodę warstwy czwartorzędowe występują w dolinach rzeki
Odry i Suchej. Ciągłość utworów czwartorzędowych nie jest zachowana na całym obszarze gminy, a
jedynie na jej północnych i zachodnich terenach.
12

Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Tarnów Opolski”

Piętro wodonośne kredowe
Granica gminy obejmuje niewielki fragment GZWP nr 336. Piętro kredowe nie ma znaczenia
użytkowego dla gminy, natomiast stanowi jedno z głównych źródeł zaopatrzenia w wodę miasta
Opola.
Piętro wodonośne środkowotriasowe
Piętro wodonośne środkowotriasowe budują skały węglanowe: wapienie, margle i dolomity.
Sumaryczna miąższość warstw skalnych na obszarze gminy wynosi od 50 do ponad 150 m.
Spąg warstwy stanowią zbite i słabo przepuszczalne warstwy gogolińskie, zaś strop zbudowany jest
z utworów ilastych górnego triasu. Utwory stropu warstwy wodonośnej izolują warstwy środkowego
triasu od wyżej położonych warstw czwartorzędowych w północnej części gminy. Z kolei w
południowej części gminy brak izolacji skał triasu od powierzchni terenu.
Obecnie na terenie gminy funkcjonują dwa ujęcia zaopatrujące mieszkańców w wodę. Są nimi:
„Tarnów Opolski” (trzy studnie) i ujęcie we wsi Raszowa. Oprócz nich występuje także ujęcie
„Grotowice-Utrata” dla miasta Opola. Czerpana woda pochodzi z warstw wodonośnych wapienia
muszlowego.
Piętro wodonośne dolnotriasowe
Wapienie i piaskowce dolnotriasowe tworzące warstwy wodonośne (głębokość zalegania 200-300 m
p.p.t.) odznaczają się gorszymi warunkami krążenia wód w porównaniu z warstwami triasu
środkowego. Powoduje to niższe wydajności eksploatacyjne studni, dlatego też na terenie gminy
nie pobiera się wód z tych warstw.
Główny Zbiornik Wód Podziemnych GZWP 333 (Opole-Zawadzkie) stanowi podstawowe źródło
zaopatrywania w wodę ludności zamieszkałej w gminach: Opole, Proszków, Tarnów Opolski,
Izbicko, Chrząstowice, Strzelce Opolskie, Jemielnica, Zawadzkie, Ozimek, Gogolin, Krapkowice.
Zbiornik ma powierzchnię 1 835 km2, a jego zasoby dyspozycyjne oceniane są na 250 tys. m3 (stan
na 2008 r.).
Zbiornik GZWP 333 występuje w utworach wapienia muszlowego i gromadzi wodę w ośrodku
szczelinowo-krasowym. W południowej części zbiornika brak jest osadów czwartorzędowych
przykrywających starsze utwory trzeciorzędowe, co skutkuje zmniejszoną odpornością na
zanieczyszczenia w tym rejonie. W związku z powyższym, w południowej części zbiornika
wydzielono Obszar Najwyższej Ochrony o pow. 750 km2. Brak jest Obszaru Wysokiej Ochrony
Zagrożeniem dla zasobów i jakości wód GZWP 333 jest czynna eksploatacja kruszyw na potrzeby
przemysłu cementowo-wapienniczego. Eksploatacja wiąże się z odwadnianiem terenu, czego
skutkiem jest obniżanie poziomu zwierciadła wód podziemnych i zmiana stosunków wodnych. Takie
działanie przyczynia się do degradacji zasobów wodnych zbiornika i polega na: ograniczeniu
dostępu do wód podziemnych, pogorszeniu się jakości wód w wyniku procesów biochemicznych
zachodzących w odwadnianej warstwie wodonośnej, jak i na skutek wzmożonej infiltracji
zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Aktywność infiltracji wzmaga dodatkowo występowanie
podatnych na erozję wodną skał wapiennych i wapienno-marglistych
Obecnie nie wprowadzono prawnej ochrony wód zbiornika Opole-Zawadzkie. Znowelizowana
Ustawa Prawo Wodne z 1997 r. wprowadza pojęcie strefy ochrony pośredniej i bezpośredniej ujęć
wody. Od roku 2000 na obszarze GZWP 333 trwają badania hydrogeologiczne, których wynikiem
ma być dokumentacja zbiornika, dająca podstawę do utworzenia strefy ochronnej w drodze
rozporządzenia Rady Ministrów.

5.5.3. Walory przyrodnicze
Na całym terenie gminy, w zależności od warunków glebowych, roślinność potencjalną stanowią
różnego rodzaju zbiorowiska leśne:





łęgi jesionowo-wiązowe w dolinie Odry,
łęgi olszowe i jesionowo – olszowe w dolinach Suchej, Czarnki i Strugi,
grądy środkowoeuropejskie, odmiana śląsko – wielkopolska, żyzna, na terenach bezleśnych
w środkowej i zachodniej części gminy,
grądy środkowoeuropejskie odmiana śląsko – wielkopolska, seria uboga, na wschodzie
i południowym wschodzie gminy,
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kontynentalne bory mieszane i suboceaniczne bory sosnowe w części kompleksu leśnego na
północy gminy oraz w lasach na południowym zachodzie,
niżowe, środkowoeuropejskie dąbrowy acidofilne w środkowej i wschodniej (Walidrogi)
części kompleksu leśnego na północy gminy,
żyzne buczyny niżowe na wapiennych rędzinach przy południowej granicy gminy.

Gmina charakteryzuje się bogatym florystycznie zespołem łąki trzęślicowej, występującej
w północnej części Łąk Groszowickich, na skraju lasu, w granicach złoża kruszywa naturalnego
PRZYWORY II. Stwierdzono tam 8 gatunków objętych ochroną gatunkową. Większość z nich
znajduje się na „czerwonej liście” roślin zagrożonych w Polsce lub w województwie opolskim.
Oprócz zbiorowisk leśnych, dużą wartość przyrodniczą na terenie gminy posiadają zbiorowiska
wodne. Na obszarze starorzeczy lub stawów po eksploatacji kruszyw („PRZYWORY II”), występuje
siedlisko łabędzia niemego i kaczki krzyżówki. Z kolei dolina Odry i Suchej, czy Łąki Groszowickie
są siedliskiem licznych gatunków gadów i płazów.
Na obszarze gminy występują dwa obszary węzłowe1 o znaczeniu krajowym: obszar Borów
Stobrawskich (należący do obszaru chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko - Turawskie”) oraz
obszar Góry Św. Anny (położony na przedpolu Masywu Chełmu). Ponadto wyróżnia się dolinę Odry
z lokalnymi odgałęzieniami (m.in. dolina Czarnki) jako korytarze ekologiczne2 o znaczeniu
międzynarodowym, łączące wyżej wymienione obszary węzłowe.
Na terenach nie zalesionych i nie zajętych pod uprawę roli występują dość licznie zadrzewienia
śródpolne, które stanowią bardzo ważny element krajobrazu o szczególnej roli dla różnorodności
biologicznej. Rola mikroklimatyczna zadrzewień przejawia się w ich korzystnym oddziaływaniu na
mikroklimat łąk i pól poprzez:
- zmniejszanie prędkości wiatru (średnio o 15% – 26%)
- ograniczenie strat wody w skutek parowania z gleby średnio o 25%, co wpływa na
łagodzenie wysychania gleby latem, a zimą jej przemarzania,
- zwiększenie wilgotności powietrza w warstwie przygruntowej, czyli zwiększenie kondensacji
pary wodnej w roślinach i na ich powierzchni oraz w glebie, także dzięki większej ilości
opadów poziomych,
- ograniczenie erozji wietrznej,
- ograniczenie parowania i odpływu wody w czasie suszy latem,
- ograniczenie erozji wodnej czyli spływu powierzchniowego wody na korzyść podziemnego
co jest szczególnie ważne w terenie pofałdowanym,
- zwolnienie tempa topnienia śniegu wiosną około 5%,
- zmniejszenie dobowych amplitud temperatury powietrza w tym częstości występowania
przymrozków wiosną,
Niektóre tereny otwarte w gminie są ubogie pod względem występowania naturalnych zadrzewień
i zakrzaczeń wzbogacających i wzmacniających krajobraz. Dominuje intensywna uprawa rolna. Stan
ten niewątpliwie negatywnie wpływa na harmonię krajobrazu i wzmaga procesy degradujące (erozję,
przesuszanie terenu, zubożenie gatunków ptaków owadożernych).
Obszary przyrodniczo cenne
W celu ochrony europejskiego systemu dziedzictwa przyrodniczego w 1992r. została przyjęta przez
Radę Europy Europejska Sieć Ekologiczna ECONET. W 1995r. powstała koncepcja polskiej sieci
ekologicznej, która miała być częścią Europejskiej Sieci Ekologicznej ECONET. Sieć ECONET-PL
1

Obszar węzłowy - to jednostka ponadekosystemalna, wyróżniająca się z otoczenia bogactwem ekosystemów o charakterze zbliżonym
do naturalnego, seminaturalnych i antropogenicznych, ekstensywnie użytkowanych, bogatych w gatunki specyficzne dla tradycyjnych
agrocenoz.
2
Korytarze ekologiczne - to obszary łączące różne jednostki przestrzenne krajobrazu, relatywnie wąskie i różniące się od otaczającego
tła. Mają one różne pochodzenie i charakter (korytarze reliktowe, antropogeniczne, środowiskowe). Pod względem struktury można
wyróżnić korytarze liniowe, pasowe i sieciowe.
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składa się z obszarów węzłowych, w skład których wchodzą biocentra i strefy buforowe, z korytarzy
ekologicznych i obszarów wymagających unaturalnienia. W strefach buforowych mają być
podejmowane działania ochronne i optymalizujące formy gospodarowania, które mają zachowywać
istniejące i przywracać utracone wartości przyrodnicze, a korytarze ekologiczne mają umożliwiać
migrację gatunków pomiędzy poszczególnymi obszarami węzłowymi. Trwałe przerwanie ciągłości
korytarza uniemożliwia wymianę genów w odciętym ekosystemie (obszarze węzłowym) i prowadzi
do wymierania gatunków.
Obszary węzłowe na terenie gminy to wyróżniające się z otoczenia skupiska osobników, gatunków,
biomasy, pełniące rolę głównych centrów zasilania dla całego układu przestrzennego. Na terenie
gminy występują dwa krajowe obszary węzłowe:
 10K – obszar Borów Stobrawskich,
 14K – obszar Góry św. Anny (przedpole Masywu Chełmu w południowo-wschodniej części
gminy).
Obszary węzłowe 10K i 14K dodatkowo połączone są ze sobą lokalnym korytarzem ekologicznym –
dolina rzeki Suchej (również poza granicami gminy ).
W obrębie gminy wyróżnia się węzły o znaczeniu lokalnym, łączące się z węzłami wyższego rzędu,
są to m.in.:
 wszystkie łąki w dolinie Odry, w tym szczególnie podmokłe i bagienne z zachowanymi
ciekawymi zbiorowiskami roślinnymi (podmokłe łąki nad rzeczka Strugą i przy starorzeczach)
 zarastające starorzecza i zbiorniki wodne,
 wszystkie łąki na terasie nadzalewowej Odry, które mimo znaczących przekształceń w
dalszym ciągu stanowią cenny przyrodniczo, jeden z największych w tym rejonie kompleks
świeżych, wilgotnych i podmokłych łąk. Szczególnie wyróżnia się tereny łąk z chronionymi i
rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt, które sąsiadują z cenną florystycznie łąką trzęślicową w
obrębie złoża PRZYWORY II.
We wszystkich połączeniach międzygminnych, a zwłaszcza regionalnych najważniejszą rolę
odgrywają doliny rzek. Pełnią one rolę korytarzy ekologicznych. W krajowym systemie ekologicznym
ECONET-PL dolina Odry stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu międzynarodowym. Pomimo
znacznego przekształcenia umożliwia ona rozprzestrzenianie się gatunków i łączność pomiędzy
zachowanymi w mało zmienionym stanie ostojami przyrody tzw. obszarami węzłowymi. W
województwie opolskim korytarz ekologiczny doliny Odry łączy następujące obszary węzłowe: "Góra
ŚW. Anny", ,,Bory Stobrawskie" i ,,Dolina Środkowej Odry".
Obszar chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie
Obszar chronionego krajobrazu Lasy Stobrawsko - Turawskie ustanowiony został Rozporządzeniem
Wojewody Opolskiego Nr P/14/2000 z dnia 17 maja 2000 r. (Dziennik Urzędowy Województwa
Opolskiego z 2000 r., Nr 33, poz. 173), zastąpionym Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr
0151/P/16/2006 z dnia 8 maja 2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 2006 r., Nr
33, poz. 1133). Położony na terenie gmin: Chrząstowice, Domaszowice, Izbicko, Jemielnica,
Kluczbork, Kolonowskie, Lasowice Wielkie, Lubsza, Łubniany, Namysłów, Ozimek, Pokój, Strzelce
Opolskie, Świerczów, Tarnów Opolski, Turawa, Wołczyn, Zawadzkie i Zębowice, obejmuje obszar o
powierzchni 118 367 ha, z którego wyłączone są tereny wybranych miejscowości; z powyższego
19 800 ha znajduje się na terenie gminy Lasowice Wielkie (niemal 94% jej ogólnej powierzchni).
Główną cechą tego rozczłonkowanego, stanowiącego pozostałość po Puszczy Śląskiej obszaru, są
dość dobrze zachowane, zróżnicowane gatunkowo i siedliskowo lasy. Występują tu siedliska boru
mieszanego wilgotnego i świeżego, z dominacją drzewostanu sosnowego, natomiast w dolinach
rzecznych, gdzie znajdują się ich najcenniejsze fragmenty, których unikatowość związana jest z
okresowymi zalewami, zalegają grądy, łęgi i olsy, a poza nimi buczyny, dąbrowy i liściaste lasy
mieszane. Walory te podkreślają: niezliczona ilość bogatych w ekosystemy łąkowe cieków, obfitość
terenów zabagnionych i podmokłych, starorzecza, źródła i stawy, a także polodowcowe moreny i
wydmy
(głównie
w
dolinach
Bogacicy,
Budkowiczanki
i
Stobrawy).
Wszystko to stanowi o wysokich walorach krajobrazowych i środowiskowych tego nieskażonego
terenu, uznawanego za jeden z najcenniejszych obszarów Śląska Opolskiego.
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Pomniki przyrody
Na terenie gminy nie występują pomniki przyrody.
Projektowane formy ochrony przyrody:
Proponuje się sporządzenie dokumentacji przyrodniczej i ewentualne objęcie ochroną prawną
następujących wyróżniających się obiektów przyrodniczych i terenów:
 zespół florystyczny łąki trzęślicowej z licznymi gatunkami roślin chronionych, położony
w obrębie złoża kruszywa PRZYWORY II. Po zakończeniu robót wydobywczych wskazane
jest ustanowienie użytku ekologicznego, obejmującego zbiorowisko roślin i otaczające je
stawy poeksploatacyjne,
 dwie topole czarne o obwodzie pni ok. 3 m, rosnące w sąsiedztwie koryta Odry na skraju
zabudowy wsi Kąty Opolskie,
 łąki śródleśne w dolinie Czarnki (oddziały 95-96, 98-100, 114 obrębu leśnego Grudzice
w Nadleśnictwie Opole. Odznaczają się dużymi walorami krajobrazowymi, różnorodnymi
zespołami roślinnymi i stanowią miejsce bytowania i żerowania zwierzyny płowej, płazów
i ptactwa.

5.5.4. Gleby
Różnorodność skał macierzystych jak również i innych czynników glebotwórczych przyczyniła się do
znacznego zróżnicowania pokrywy glebowej na obszarze gminy. W dolinie rzeki Odry i Jemielnicy
występują mady rzeczne. Gleby te należą do rzędu: gleby aluwialne i działu: gleby napływowe. Na
obszarze przyległym do rzek: Odry (w okolicy wsi Kąty Opolskie) i Jemielnicy występują gleby
czarne ziemie, należące do rzędu: czarne ziemie i działu: gleby semihydrogeniczne. Pas
przechodzący przez centralną część gminy stanowią gleby rdzawe i bielicowe należące do rzędu
bielicoziemnych i działu gleb autogenicznych. Na południu gminy w okolicy wsi Miedziana
przeważają gleby brunatne właściwe. Gleby te należą do rzędu brunatnoziemnych i działu gleb
autogenicznych. W części południowej gminy, gdzie skały triasu środkowego nie są odizolowane od
powierzchni terenu wykształciły się rędziny. Są to gleby wapnicowe o różnym stopniu rozwoju
należące do gleb litogenicznych.
Gleby w obszarze wyżynnym (na południe od Kosorowic, Nakła oraz Tarnowa Opolskiego) i na
wzniesieniach morenowych cechuje okresowy lub stały niedobór wilgoci. Na pozostałym obszarze
stosunki wodne są właściwe, lub występuje okresowy nadmiar wilgoci.

5.5.5. Zasoby kopalin
Gmina leży w strefie występowania skał węglanowych tj. wapieni, dolomitów, margli, osadzonych w
okresie triasu środkowego.
Skały triasu na skutek ruchów górotwórczych zastały wydźwignięte w górę tworząc tzw. monoklinę
przedsudecką. Część osadów triasowych znajdujących się na południu gminy występuje na
powierzchni terenu. Im dalej na północ i północny-wchód, tym osady osiągają większą głębokość,
„chowając” się pod powierzchnię terenu. Wówczas osady triasowe przykrywają młodsze trzecioi czwartorzędowe skały.
Skały triasu dolnego i środkowego pokryte niewielką lub nieciągłą warstwą osadów
czwartorzędowych tworzą strukturę geologiczną stanowiącą część monokliny sudeckiej, zwaną
Triasem Opolskim.
W skład monokliny przedsudeckiej wchodzą skały dolnego permu (tzw. czerwony spągowiec)
przykryte warstwami łupów karbonu i piaskowców. Na skałach utworzonych w okresie permu
zalegają skały triasu, będące zasadniczym elementem monokliny przedsudeckiej. Osady triasowe
występują w monoklinie w pełnym profilu, bez większych przerw w sedymentacji.
Ułożenie warstw skalnych triasu opolskiego ma miejsce w następującej kolejności, od dołu:
trias dolny (pstry piaskowiec),
trias środkowy ( wapień muszlowy),
trias górny (kajper i retyk) reprezentowany przez iły, wapienie margliste, piaskowce i łupki ilaste
o charakterystycznym wiśniowo-brunatnym zabarwieniu (Dubel K. i in., 2003).
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Utwory, które mają największe znaczenie na terenie gminy to osady środkowego triasu. W osadach
tych wyróżniamy następujące warstwy:
warstwy diploporowe i jemielnickie - dolomity i wapienie dolomityczne (stanowiące główną
kopalinę złoża wapieni „”),
warstwy tarnowickie - wapienie dolomityczne i margle,
warstwy wilkowickie - wapienie grubokrystaliczne, dolomity piaszczyste i margle,
warstwy boruszowickie - margle i dolomity.
W rejonie Tarnowa Opolskiego cały kompleks skał triasowych osiąga miąższość 240 m. Głębiej
zalegają piaskowce i łupki karbonu i piaskowce permu (czerwony spągowiec). Skały węglanowe
triasu są silnie podatne na rozpuszczanie przez wodę. Efektem procesów ługowania są liczne leje
krasowe. Genezę krasową mają także suche, zasypane czwartorzędowymi utworami doliny w
rejonie Miedzianej i Kosorowic. Od linii Przywory – – Nakło – Raszowa – Utrata do północnych
granic gminy skały triasu środkowego przykryte są lądowymi, przeważnie słabo przepuszczalnymi
utworami triasu górnego (kajpru) reprezentowanymi przez iły, wapienie margliste, piaskowce i łupki
ilaste o charakterystycznym, wiśniowo- brunatnym zabarwieniu. Przy północnej granicy gminy
utwory te mają miąższość od 10 m (Przywory - tuczarnia) do 40 m (studnie 1B i 3B ujęcia Grotowice
- Utrata).
Osady trzeciorzędowe, najczęściej iły szare, występują lokalnie w dolinie rzeki Odry (jest to jedyny
obszar na jakim do tej pory je zlokalizowano). W rejonie Utraty, zalegające pod utworami
trzeciorzędowymi osady triasowe przebijają miejscami wyżej leżące osady trzeciorzędowe.
Na starszych utworach triasowych i trzeciorzędowych zalegają osady najmłodsze, czwartorzędowe.
Są to najczęściej gliny zwałowe, piaski, żwiry wodnolodowcowe i lodowcowe, powstałe w
plejstocenie przy zlodowaceniu Odry i Wisły, a także piaski terasów pradolinnych, powstałe również
w plejstocenie, ale przy zlodowaceniu Wisły.
W bocznych dolinach i zagłębieniach bezodpływowych osadziły się namuły organiczne i torfy
(Czarnka, Struga). Natomiast w dolinie rzeki Suchej występują piaski rzeczne, często zawierające
domieszkę humusu.
Przełom trzeciorzędu i czwartorzędu był to okres, kiedy rzeźba północnej i zachodniej części gminy
była bardziej urozmaicona niż obecnie. Dolina praOdry biegła na wschód od obecnej, przez Łąki
Groszowickie3 i Malinę4. Koryto rzeki znajdowało się poniżej współczesnej powierzchni terenu,
wcięte w osady kajpru do głębokości 20- 40 m. W czwartorzędzie dolina została zasypana piaskami i
żwirami rzecznymi, tworząc dzisiejsze terasy: zalewowe (do 1-2 m powyżej poziomu wody w rzece) i
nadzalewowe (ok. 10 m).
Surowce mineralne:
Wapienie i margle
Na terenie gminy zostały udokumentowane m.in. złoża wapieni i margli triasowych na potrzeby
przemysłu wapienniczego i cementowego. Wszystkie złoża znajdują się w południowo-wschodniej
części gminy, a więc na terenach, gdzie wapień muszlowy jest łatwo dostępny dla powierzchniowej
eksploatacji (Walny M., 2005; Dubel K. i in., 2003).
W skład złoża wapieni triasowych wchodzą dwa pola - wschodnie i zachodnie (względem
kamieniołomu). Do gminy należy wyłącznie fragment złoża o powierzchni 3 ha, jest to fragment tzw.
pola zachodniego. Całość złoża rozciąga się na terenie wsi Kamień Śląski (w gm. Gogolin).
Średnia miąższość złoża, a więc odległość pomiędzy dolną a górną granicą występowania kopaliny,
wynosi 27,6 m. Do nadkładu złoża zalicza się te osady, które znajdują się nad kopaliną, ale nie
posiadają cech kopaliny głównej i są odrębnie eksploatowane. W przypadku tego złoża średnia
grubość nadkładu wynosi 4,3 m.
Wydobywanie wapieni i dolomitów odbywa się metodą odkrywkową. Eksploatacja prowadzona jest
w dwóch piętrach wydobywczych z poziomów 167-170 m i 155 m p.p.t.5.
3

Obszar podmokły, połączony z doliną Odry poprzez dolinę Strugi (korytarz ekologiczny). Łąki Groszowickie są objęte
projektem utworzenia rezerwatu przyrody na tym obszarze (Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 2002).
4
Rzeka Malina to prawostronny dopływ Odry. Malina jest rzeką lokalną, płynie przez miasto Opole (Urząd
Marszałkowski Województwa Opolskiego, 2002).
5
Pod powierzchnią terenu.
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Drugie piętro eksploatacyjne znajduje się poniżej zwierciadła wód podziemnych, dlatego też
wymagane jest odwadnianie kopalni. Wody kopalnianie po przejściu przez kolektor i osadnik,
wprowadzane są do rzeki Strugi.
Na terenie gminy znajduje się również ok. 20 % powierzchni i zasobów złoża „IZBICKO II”,
pozostała część złoża znajduje się na terenie gminy Izbicko. Wydobywane wapienie pochodzą
z warstw diploporowych i karchowickich triasu środkowego. Złoże przykryte jest nakładem
piaszczystym i zwietrzelinowym.
W 1990 roku przerwano wydobycie ze złoża „IZBICKO II”. Pomimo tego kopalnia wraz z zakładem
przeróbczym jest utrzymywana z wstanie gotowości do ponownego uruchomienia.
W wyrobisku odkrywkowym w Otmicach (gmina Izbicko) prowadzi się eksploatacje dwoma piętrami
do głębokości 25 m p.p.t. W przypadku gdy podjęta zostanie decyzja o eksploatacji III piętra
wówczas konieczne będzie obniżenie lustra (zwierciadła) wód podziemnych o 40 m. Wynikiem tego
będą prace związane z odwodnieniem złoża.
Rysunek 1. Mapa lokalizacji złóż wapieni i margli oraz kruszyw naturalnych na terenie gminy

Źródło: Centralna Baza Danych Geologicznych, PIG 2009

Kruszywo naturalne
Równie ważnym (o znaczeniu przemysłowym) jak wydobycie wapieni i margli jest eksploatacja
kruszywa naturalnego. Są to głównie żwiry i piaski dobrej jakości, występujące w dolinie Odry,
których wydobycie zostało ograniczone w latach 80-tych. Obecnie eksploatowanie są złoża
„PRZYWORY” i „PRZYWORY II”, choć ich jakość jest niższa od tych eksploatowanych dawniej
w dolinie Odry.
Surowce ilaste ceramiki budowlanej
W przeszłości wykorzystywano gliniaste mady w dolinie Odry do produkcji wyrobów ceramicznych,
m. in. w cegielni w Kątach Opolskich, gdzie wytwarzano cegłę pełną jeszcze w latach 50-tych.
Eksploatacji zaniechano z powodu małej miąższości glin rzecznych (ok. 2 m), ich nie najwyższej
jakości i wysokich klas gruntów rolnych.
Torfy
Jedyne torfowisko stwierdzone w gminie, prawdopodobnie nie posiadające przemysłowej wartości,
znajduje się w lasach po północnej stronie linii kolejowej Bytom-Opole, w odległości 4 km na
północny wschód od stacji kolejowej w Tarnowie.
Jest to torfowisko płytkie, typu niskiego, powstałe w podmokłym obszarze źródliskowym Czarnki na
powierzchni ok. 10 ha.
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5.5.5. Pole elektromagnetyczne
Na terenie Gminy Tarnów Opolski występują
elektromagnetycznego:
 linie energetyczne wysokiego napięcia,
 stacje transformatorowe,
 stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej,
 stacje linii radiowych wraz z nadajnikiem.

następujące

źródła

emitujące

pola

5.6. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji
projektów
Brak realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów
Opolski prowadzić może do szeregu negatywnych zjawisk zachodzących w środowisku.
Uwidaczniać się będą one w następujących komponentach środowiska:
 negatywny wpływ na zdrowie i życie ludzi zamieszkujących i użytkujących obiekty gdzie jako
materiał konstrukcyjny wykorzystany został azbest,
 zanieczyszczenie powietrza włóknami azbestowymi, na skutek nieodpowiednich prac
polegających na usuwaniu azbestu oraz jego nieprawidłowym składowaniu,
 negatywny wpływ na obszary chronione, na skutek porzucania odpadów azbestowych
w miejscach niedozwolonych; zagrożenie to może dotyczyć obszarów chronionych
tj. obszaru chronionego krajobrazu, rezerwatów przyrody oraz lasów,
 negatywny wpływ na powierzchnię ziemi, na skutek składowania odpadów zawierających
azbest w środowisku bez żadnych zabezpieczeń, czyli na tzw. „dzikich” wysypiskach.

6. OKREŚLENIE, ANALIZA I
OBSZARACH
OBJĘTYCH
ODDZIAŁYWANIEM

OCENA STANU ŚRODOWISKA NA
PRZEWIDYWANYM
ZNACZĄCYM

Ochrona niektórych komponentów środowiska może pociągać za sobą konieczność realizacji
inwestycji, które mogą mieć negatywny wpływ na inne komponenty środowiskowe. Poniżej
omówiono został stan środowiska na obszarze całej gminy, ze względu na brak możliwości
jednoznacznej lokalizacji potencjalnych oddziaływań oraz brak szczegółowych analiz
środowiskowych.

6.1. Wody powierzchniowe i podziemne
6.1.1. Wody powierzchniowe
Badania przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2010
były podstawą do przeprowadzenia ocen, w oparciu o następujące rozporządzenia:
 Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. nr 162, poz.1008),
 Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2010, Nr 72, poz. 466).
 Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych
(Dz.U. nr 176, poz.1455),
 Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz.U. nr 183, poz.1530).
W ubiegłych latach WIOŚ prowadził badania w punktach pomiarowo-kontrolnych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska. Na terenie Gminy Tarnów Opolski nie wyznaczono żadnego
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punktu pomiarowo-kontrolnego w ramach monitoringu operacyjnego i regionalnego w 2010r. w
województwie opolskim. Najbliższe punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu operacyjnego
zlokalizowane są na rzece Czarnka w gminie Opole. Wskazać należy zatem, że na jakość wody w
w/w ppk mają wpływ zanieczyszczenia pochodzące w terenu gminy .
Na podstawie wyników badań przeprowadzanych przez WIOŚ w Opolu, dokonano ogólnej oceny
wód powierzchniowych kontrolowanych w 2010 roku.
Tabela 3. Klasyfikacja jednolitych części wód powierzchniowych w 2010 r.
L.p.

Nazwa JCW

Nazwa punktu pomiarowokontrolnego

stan / potencjał
ekologiczny

1.

Czarnka

Czarnka – Opole - Groszowice

III

Źródło: Raport o stanie środowiska w województwie opolskim w 2010 r.

Wody powierzchniowe cieku Czarnka badane w 2010 r. oceniono jako wody o umiarkowanym
stanie/ potencjale ekologicznym.

6.1.2. Wody podziemne
Obecnie klasyfikacje wód podziemnych określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. Nr 143,
poz. 896).
Podstawą określenia stanu wód podziemnych jest monitoring stanu ilościowego, jakościowego i
stanu chemicznego realizowany przez Państwową Służbę Hydrogeologiczną pod nadzorem
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Ocenę jakości wód podziemnych na terenie województwa opolskiego przeprowadza WIOŚ
w Opolu w ramach monitoringu krajowego. W 2010 roku na terenie Gminy Tarnów Opolski
wyznaczono punktów pomiarowy 2664 – Tarnów Opolski w ramach krajowego monitoringu wód
podziemnych. Badane wody posiadały wody odpowiadające IV klasie (wody niezadowalającej
jakości).
Tabela 4. Ocena ogólna wód podziemnych kontrolowanych w 2010 r.
Nr otworu
Klasa
Charakter
jakości
Gmina
wody w
punktu
punkcie
Szczelinowo
IV
2664
Tarnów Opolski
krasowy

Klasyfikacja/
przekroczone
wskaźniki
Wapń,
azotany

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie opolskim w 2010r., WIOŚ Opole.

W okresie od czerwca 2008r. do lutego 2009 r. zespół autorów w składzie: Marta Stelmach, Mariusz
Orzechowski (współautorzy otamowywanej prognozy) prowadził badania w zakresie chemicznej
oceny jakości wód podziemnych na terenie gminy Tarnów Opolski. Analizie jakości poddano wody
podziemne I-go poziomu wodonośnego z obszaru wsi Kosorowice. Wodę do analizy pobrano z
dwóch punktów. Pierwszy punkt stanowi studnia przy ulicy Leśnej 16 (studnia nr 11), drugi - studnia
przy ul. Prusa 7 (studnia nr 12). Pobór prób do analizy przeprowadzono w terminach: 25.06.2008 r.,
12.11.2008 r. i 17.02.2009 r. Częstotliwość poboru prób wynosiła średnio 4 miesiące.
Analizę wykonano zgodnie z polskimi normami „Woda i ścieki”, została przeprowadzona
w laboratorium Gospodarki Wodno-ściekowej Katedry Ochrony Powierzchni Ziemi Uniwersytetu
Opolskiego.
Zestawienie wyników badań prezentuje poniższa tabela.
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Tabela 5. Jakość wód podziemnych „I” poziomu wodonośnego na terenie gminy w latach 2008-2009
pod względem wybranych wskaźników fizyko-chemicznych

W analizowanych próbach wody widoczna była zależność pomiędzy zawartością azotu amonowego
a zawartością azotanów. Wzrost zawartości azotu amonowego wiąże się ze spadkiem zawartości
azotanów w okresie badań. Azotyny są formami przejściowymi pomiędzy azotem amonowym a
azotanami, dlatego nie porównuje się ich z innymi formami azotu. Ich obecność świadczy o
zachodzeniu intensywnych procesów utleniania i redukcji. Wyższe zawartości mineralnych form
azotu zaobserwowano z wodach płycej zalegających (studnia nr 12), co może wiązać się z
zanieczyszczeniem antropogenicznym tych wód.
Wyższe zawartości ortofosforanów jak i fosforu ogólnego zaobserwowano w wodach głębiej
zalegających (studnia nr 11). Ilość ortofosforanów w badanych wodach podziemnych jest niższa niż
zawartość azotanów. Z zależności tej wynika brak zagrożenia dla wód podziemnych pod względem
biogenów.
Wody podziemne I poziomu wodonośnego wykazują w całym okresie badań wyższą zawartość
siarczanów i chlorków w wodach studni nr 11 w stosunku do zawartości tego wskaźnika w wodach
studni nr 12. Wody podziemne z terenu gminy charakteryzują się wyższą zawartością siarczanów
niż chlorków. Przyczyną tego może być budową geologiczna analizowanego obszaru.
Z przeprowadzonej oceny jakości wód podziemnych w gminie wynika, że:
- wody podziemne zalegające bliżej powierzchni terenu wykazują wyższą zawartość mineralnych
form azotu w stosunku do głębiej zalegających wód, co może świadczyć o zanieczyszczeniu
antropogenicznym analizowanych wód,
- zagrożeniem dla jakości wód podziemnych I poziomu wodonośnego są zanieczyszczenia
antropogeniczne. Dodatkowo brak izolacji warstw wodonośnych środkowotriasowych od
powierzchni terenu potęguje to zagrożenie,
- wody gminy można zakwalifikować jako wody zadowalającej jakości (III klasa). Wskaźnikami
determinującymi jakość wody są: azotany i ortofosforany,
- wody podziemne na analizowanym obszarze gminy są wodami średniej twardości.

6.2. Powietrze atmosferyczne
Ocenę jakości powietrza za 2010 r. na terenie województwa opolskiego prowadzono w oparciu
o zapisy Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca
2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, rozporządzenie Ministra Środowiska
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z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu oraz
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu
przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.
Ocenę za rok 2010 wykonano zgodnie z nowym podziałem kraju (zgodnie z założeniami do projektu
ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw opracowanego
w związku z planowaną transpozycją dyrektywy 2008/50/WE do prawa polskiego – tzw. dyrektywy
CAFE), w którym strefę 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.
Klasyfikację stref za rok 2011 wykonano w oparciu o następujące założenia:
 klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest
wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza;
 klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości
dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń
wartości dopuszczalnych, a także przyczyny ich występowania (dotyczy wyłącznie pyłu
PM2,5);
 klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość
dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń oraz
dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest opracowanie programu ochrony
powietrza POP;
 klasa D1 - poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego; nie jest
wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza;
 klasa D2 - poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego; należy dążyć
do osiągnięcia poziomi celu długoterminowego do roku 2020.
Na podstawie „Oceny jakości powietrza za 2011 rok” w województwie opolskim i klasyfikacji stref
województwa opolskiego w 2011 r.” obszar Gminy Tarnów Opolski w ramach „strefy opolskiej” został
zakwalifikowany: wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom SO2, NO2, CO,
O3(1), Pb, As, Cd, Ni, do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji C6H6,
PM10, B(a)P, PM2,5 oraz do klasy D2 ze względu na poziom O3(2), wg kryterium ochrony roślin do
klasy A pod względem poziomu SO2, NO2, do klasy C ze względu poziom O3(1) oraz klasę D2 ze
względu na poziom O32).
Tabela 6. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2011
Ochrona zdrowia
Strefa
SO2 NO2 C6H6 CO
Strefa
opolska

A

A

C

A

O3 O3
(1)

PM10

Pb

Ochrona roślin

As Cd Ni

(2)

A D2

C

A

A

A

A

B(a)P PM 2,5 SO2

C

C

A

NOx

A

O3

O3

(1)

(2)

C

D2

Źródło: Ocena jakości powietrza za 2011 rok, WIOŚ Opole
1) wg
2) wg

poziomu docelowego
poziomu celu długoterminowego

6.3. Hałas
Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jest określony wymogami Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku
(Dz. U. Nr 120, poz. 826), tj. wartości: 60 dB w porze dziennej, dla zabudowy mieszkaniowej
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wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zabudowy
zagrodowej oraz 55 dB w porze dziennej, dla zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem
dzieci i młodzieży oraz terenów domów opieki społecznej i szpitali w miastach, a także terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Źródła hałasu występującego w środowisku podzielić można na dwie podstawowe kategorie: hałas
komunikacyjny oraz hałas przemysłowy.
Hałas komunikacyjny
Poziom hałasu komunikacyjnego, szczególnie odczuwalnego wiąże się z kilkoma czynnikami, wśród
których najważniejsze to stan i sposób eksploatacji pojazdów oraz nawierzchni jezdni. Stan
techniczny dróg, który w pojedynczych miejscach nie jest doskonały, powoduje dodatkowe wstrząsy
oraz zmniejsza płynność poruszających się pojazdów, co pośrednio wpływa na klimat akustyczny
gminy. Źródłem hałasu komunikacyjnego są drogowe i kolejowe korytarze transportowe.
Przez powiat przebiega autostrada A-4 z dwoma ważnymi węzłami komunikacyjnymi. Ponadto przez
teren powiatu przebiegają trzy drogi krajowe: nr 45, nr 46, nr 94 oraz szereg dróg wojewódzkich
łączących Opole z innymi ośrodkami miejskimi, gdzie występuje nakładanie się ruchu tranzytowego
z ruchem lokalnym, co stwarza znaczne utrudnienia dla uczestników ruchu drogowego i uciążliwości
dla terenów otaczających. Na podstawie wyników pomiarów intensywności ruchu na drogach
krajowych wykonanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych Krajowych i Autostrad największy
ruch występuje na odcinkach:
- DK 46 Niemodlin – Prądy, średni dobowy ruch SDR wynosi 10 176 poj./dobę,
- DK 46 Prądy – Wrzoski, średni dobowy ruch SDR wynosi 16 524 poj./dobę,
- DK 94 Opole – Izbicko, średni dobowy ruch SDR wynosi 14 093 poj./dobę.
Przez teren gminy Tarnów Opolski przebiegają będące źródłami hałasu drogowego droga krajowa
i wojewódzka, oraz szereg dróg powiatowych i gminnych, łączących gminę Tarnów Opolski z innymi
ośrodkami. Występuje nakładanie się ruchu tranzytowego z ruchem lokalnym, co stwarza znaczne
utrudnienia dla uczestników ruchu drogowego i uciążliwości dla terenów otaczających. Ocenia się,
że przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu komunikacyjnego mogą występować na
terenach zabudowanych położonych wzdłuż dróg. Źródłem uciążliwego hałasu komunikacyjnego na
terenie gminy Tarnów Opolski jest droga krajowa Zgorzelec-Medyka na odcinkach biegnących przez
Walidrogi (2 km) i Nakło (2 km) oraz droga wojewódzka Opole-Kędzierzyn na odcinku biegnącym
przez Przywory (2 km). Poprawę tej sytuacji może przynieść budowa obwodnic drogowych wyżej
wymienionych wsi.
Hałas przemysłowy
Problemy z hałasem przemysłowym mogą wystąpić w otoczeniu dużych zakładów, lub skupisk
zakładów. Wytypowanie zakładów niekorzystnie oddziaływujących na klimat akustyczny należy do
zadań WIOS. Zakres planowanych kontroli oraz wyniki przeprowadzonych kontroli są zawarte
w raportach WIOŚ.
Hałas przemysłowy w gminie Tarnów Opolski stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, występuje
głównie na terenach sąsiadujących z zakładami przemysłowymi.
Poziom dopuszczalnej emisji hałasu do środowiska emitowanego z instalacji zakładu przez Lhoist
Opolwap Tarnów Opolski określany jest w decyzji (pozwoleniu zintegrowanym) dla zakładu (jednym
z głównych czynników wpływu hałasu przemysłowego na terenie gminy jest oddziaływanie na
mieszkańców gminy robót strzałowych prowadzonych w wyrobiskach wapienia).
Pewną uciążliwość powodują również zakłady rzemieślnicze i usługowe zlokalizowane blisko
zabudowy o charakterze mieszkalnym. Ich wpływ na ogólny klimat akustyczny gminy Tarnów
Opolski nie jest znaczący, jednak są one przyczyną lokalnych negatywnych skutków odczuwalnych
przez okolicznych mieszkańców. Do zakładów takich należą najczęściej warsztaty mechaniki
pojazdowej, blacharskie, ślusarskie, stolarskie, kamieniarskie.
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6.4. Pole elektromagnetyczne
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed polami
elektromagnetycznymi jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm. – dział VI Ochrona przed polami elektromagnetycznymi – art.
121 i 122). Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone zostały
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych
poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w latach 2009-2010, w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska, wykonał badania pól elektromagnetycznych w oparciu o Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia
okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. Nr 221, poz. 1645).
Rozporządzenie Ministra Środowiska wprowadziło obowiązek prowadzenia badań poziomów pól
elektromagnetycznych na trzech typach obszarów:
 centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.,
 pozostałych miastach,
 obszarach wiejskich.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w ramach monitoringu PEM w 2010
wyznaczył 45 pionów kontrolno – pomiarowych na terenie całego województwa opolskiego, w tym
także na terenie Gminy Tarnów Opolski. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, iż w
żadnym badanym punkcie pomiarowym na terenie województwa opolskiego nie wystąpiły
przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, co więcej wyniki kształtowały
się znacznie poniżej dopuszczalnej normy PEM - 7 V/m.

6.5. Zasoby przyrodnicze
Fauna:
W lasach i na przyległych polach na terenie gminy żyje wiele pospolitych gatunków zwierząt: jeleń,
sarna, daniel, dzik, zając szarak, jeż, wiewiórka, kuna, ryjówka aksamitna, mysz leśna i polna.
Gmina Tarnów należy do nielicznych w województwie, w których odnotowuje się niewielka liczbę
gniazd bociana białego. Jego stanowisko można spotkać w m. Raszowa. W lasach na północny
zachód od Tarnowa Opolskiego znajduje się ostoja bociana czarnego, objęta ochrona strefową. Na
obszarze starorzeczy i stawów po eksploatacji kruszyw („PRZYWORY II”), występuje siedlisko
łabędzia niemego i kaczki krzyżówki. Z kolei dolina Odry i Suchej, czy Łąki Groszowickie są
siedliskiem licznych gatunków gadów i płazów, a także ptaków śpiewających, biegających,
brodzących i pływających.
Flora
W starorzeczach Odry (k. Kątów Opolskich) występuje kotewka orzech wodny – gatunek
wymierający i chroniony zawilec wielkokwiatowy.
Spośród charakterystycznych gatunków roślinności zielnej, obecnych na obszarze gminy wymienia
się: jerzmiankę większą, borówkę bagienną (dolina rzeki Suchej), pomocnik baldaszkowaty,
marzankę wonną, ukwap wapienny, żywiec cebulkowy, gwiazdnicę wielkokwiatową, tojeść gajową.
Na terenie gminy występuje bogaty florystycznie zespół łąki trzęślicowej. Znajduje się on
w północnej części Łąk Groszowickich, na skraju lasu, w granicach złoża kruszywa naturalnego
PRZYWORY II. Stwierdzono tam występowanie 8 gatunków objętych ochrona gatunkową, z których
większość znajduje się na „czerwonej liście” roslin zagrożonych w Polsce lub w woj. opolskim:
- goździk pyszny,
- goryczka wąskolistna,
- kukułka wąskolistna,
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- gółka długoostrogowa (jedyne stanowisko na Śląsku Opolskim),
- kruszczyk szerokolistny,
- listera jajowata,
- kalina koralowa.
Jako gatunki rzadkie wymieniono:
- nasięźrzał pospolity,
- wierzba rokita,
- groszek błotny,
- krwawnik kichawiec.

6.6. Powierzchnia ziemi
Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się:
- nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz innych substancji
chemicznych, np. ropopochodnych,
- zasolenie,
- nadmierną alkalizację,
- zakwaszenie przez związki siarki i azotu,
- skażenie radioaktywne.
W gminie przeważająca część gleb użytków rolnych posiada odczyn lekko kwaśny (34%) lub
kwaśny (27,5%). Gleby bardzo kwaśne stanowią 8% użytków rolnych gminy, obojętne – 25,5%,
a zasadowe 5%.
Jedną z przyczyn zakwaszenia gleb są kwaśne opady, wprowadzające do gleby jony siarczanowe,
azotanowe, chlorkowe i hydronowe oraz inne zanieczyszczenia wymywane z atmosfery.
Degradujące działanie kwaśnych opadów na podłoże oraz zwiększonego zakwaszenia gleby polega
na rozkładzie minerałów pierwotnych i wtórnych, uwalnianiu z glinokrzemianów glinu, który w formie
jonowej ma właściwości toksyczne, wymywaniu składników mineralnych z kompleksu sorpcyjnego
oraz na znacznym zmniejszaniu aktywności mikroorganizmów.
Procentowy udział potrzeb wapnowania gleb użytkowanych rolniczo w gminie wynosi:
- zbędne – 49% gleb
- potrzebne – 15,5% gleb
- ograniczone – 15% gleb
- wskazane – 14,5% gleb
- konieczne – 6% gleb.
Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi mogą wystąpić wzdłuż dróg, zwłaszcza tych po których
przemieszczają się największe ilości pojazdów (drogi krajowe i wojewódzkie).
Aktualnie obowiązujące kryteria oceny zawartości zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi zawarte
są w załączniku do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie
standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165, poz. 1359).
Rozpoznanie stanu gleb użytkowanych rolniczo pod względem zanieczyszczenia metalami ciężkimi
jest istotne z uwagi na produkcję bezpiecznej żywności dla człowieka. Występowanie w glebach
podwyższonych zawartości metali ciężkich będące następstwem działalności ludzkiej poprzez:
emisje przemysłowe, motoryzację, nadmierną chemizację rolnictwa, powoduje degradację
biologicznych właściwości gleb, skażenie wód gruntowych oraz przechodzenie zanieczyszczeń do
łańcucha żywieniowego.
Nadmierna zawartość metali ciężkich degraduje biologiczne właściwości gleb, powoduje
zanieczyszczenie łańcucha żywieniowego i wód gruntowych. Szczególne zagrożenie stwarzają one
w glebach kwaśnych, przechodzą bowiem w formy łatwo dostępne dla roślin.
W latach 2002-2006 przeprowadzone zostały badania gleb na terenie powiatu opolskiego. Badania
rozpoczęto w 2002 roku i objęły one wszystkie gminy.
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Tabela 7. Średnie zawartości metali ciężkich w glebach w gminie Tarnów Opolski
Lp. Pierwiastek Średnia zawartość w
Wartość dopuszczalna
[mg/kg] gleby
[mg/kg s.m] gleby
1
Kadm
0,67
4
2
Miedź
13,6
150
3
Nikiel
11,2
100
4
Ołów
29,9
100
5
Cynk
44,7
300
Źródło: Raport o stanie środowiska w Opolu i powiecie opolskim 2006

Obserwowane wartości stężeń kadmu i ołowiu są najwyższe na terenie powiatu opolskiego
jednakże, wartości te zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w
sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, Poz. 1359) są
niższe niż wartości dopuszczalne stężeń metali ciężkich w glebie lub ziemi dla gruntów grupy A
(poddanych ochronie).
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7. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW
OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH
Z PUNKTU WIDZENIA
PROGRAMU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW
PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE
Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest związane są z zasobami przyrodniczymi, zanieczyszczeniem
powietrza oraz wpływem na powierzchnię ziemi a także na zdrowie i życie ludzi.
W Programie nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na formy ochrony przyrody, powietrze,
powierzchnię ziemi oraz zdrowie i życie ludzi, gdyż wszystkie prace polegające na usuwaniu
lub naprawie wyrobów zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców
posiadających
odpowiednie
wyposażenie
techniczne
do
prowadzenia
takich
prac
oraz zatrudnionych pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. Należyte wykonanie prac
demontażowych, transportowych oraz prawidłowe unieszkodliwianie odpadów zapewniają
minimalne pylenie wyrobów zawierających azbest, których uwalnianie włókien azbestowych będzie
miało jedynie charakter lokalny, a tym samym nie będzie oddziaływać na mieszkańców
i poszczególne komponenty środowiska.
Istnieje obawa, że nieodpowiednio prowadzone prace modernizacyjne mogą powodować niszczenie
chronionych gatunków zwierząt szczególnie ptaków, ich lęgów lub miejsc gniazdowania oraz mogą
uniemożliwiać im późniejsze wykorzystywanie tych obiektów jako miejsc gniazdowania lub też
miejsc odpoczynku.
Należy zaznaczyć, że odpowiednie zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest np. poprzez
pomalowanie, może wydłużyć ich żywotność, jednak nie uchroni przed ich całkowitym usunięciem.
Pokrycia azbestowe znajdują się głównie na terenie prywatnych posesji na budynkach
gospodarczych i mieszkalnych.
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8. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA
USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROGRAMU
USUWANIA AZBESTU, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE
PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS
OPRACOWYWANIA DOKUMENTU
Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym
zostały uwzględnione w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Tarnów
Opolski. Stopień zgodności celów określonych w Programie w stosunku do dokumentów
nadrzędnych określa się jako całkowity.

8.1. Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032
W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pn. „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. W dniu 15 marca
2010 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego pod nazwą "Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032".
Główne cele Programu to:
 usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,
 minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu
na terytorium kraju,
 likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do 2032 r., w którym zakładane jest oczyszczenie
kraju z azbestu.
Szacuje się, że na terenie kraju w 2008 r. znajdowało się ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających
azbest (w latach 2003-2008 usunięto ok. 1 mln ton). Przyjmuje się, iż następujące ilości odpadów
zawierających azbest zostaną wycofane z użytkowania w kolejnych latach:
 w latach 2009–2012 około 28% odpadów (4,0 mln ton),
 w latach 2013–2022 około 35% odpadów (5,1 mln ton),
 w latach 2023–2032 około 37% odpadów (5,4 mln ton).
Program tworzy nowe możliwości, m.in.:
 składowanie odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych,
 wdrażanie nowych technologii umożliwiających unicestwianie włókien azbestu,
 pozostawianie w ziemi – w dopuszczonych prawem przypadkach – wyrobów azbestowych
wycofanych z użytkowania.
Ponadto Program przewiduje:
 do 2012 r. przeprowadzenie pełnej i rzetelnej inwentaryzacji oraz ustalenie rozmieszczenia
terytorialnego azbestu i wyrobów zawierających azbest,
 utworzenie i uruchomienie elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej do monitoringu
usuwania wyrobów zawierających azbest,
 podjęcie prac legislacyjnych umożliwiających egzekwowanie obowiązków nałożonych
na podmioty fizyczne i prawne oraz zasilanie danymi elektronicznego systemu
monitorowania realizacji Programu,
 zwiększenie zaangażowania administracji samorządowej, szczególnie gmin.
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8.2. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014
W KPGO 2014 zakłada się sukcesywne osiąganie celów określonych w „Programie Oczyszczania
Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 15 marca 2010 r.

8.3. Dyrektywa Rady 74/442/EEC Unii Europejskiej
Podstawowym dokumentem określającym ramy prawne gospodarki odpadami w Unii Europejskiej
jest Dyrektywa Rady 74/442/EEC, nakładająca na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia
odzysku i usuwania odpadów w sposób nie zagrażający życiu ludzkiemu oraz nie powodujący szkód
w środowisku. Ponadto nakłada ona obowiązek zapobiegania tworzeniu się odpadów
oraz ograniczania ilości i szkodliwości wytwarzanych odpadów.

8.4. Rezolucja przyjęta przez Sejm w dniu 19 czerwca 1997 r. – w sprawie
programu wycofywania azbestu z gospodarki
Wynikiem przyjęcia niniejszej rezolucji było opracowanie krajowych Programów dotyczących
usuwania azbestu z terytorium Polski.

8.5. Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów
zawierających azbest
Niniejsza ustawa wprowadziła zakaz produkcji, stosowania oraz obrotu wyrobami zawierającymi
azbest. W ustawie tej określono również:
 obowiązki wykonawcy prac polegających na bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów
zawierających azbest,
 sposoby i warunki bezpiecznego użytkowania oraz usuwania wyrobów zawierających azbest,
z uwzględnieniem zabezpieczeń przed przenikaniem azbestu do środowiska,
 warunki przygotowania do transportu oraz sposobu transportu wyrobów i odpadów
zawierających azbest do miejsca ich składowania z uwzględnieniem zabezpieczeń przed
przenikaniem azbestu do środowiska,
 wymagania, jakim powinno odpowiadać oznakowanie wyrobów i odpadów zawierających
azbest.
Niniejsza ustawa reguluje także kwestie zatrudnienia i pomocy dla pracowników zatrudnionych
w zakładach przetwarzających azbest.

8.6. Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do
roku 2016
Głównym celem Polityki Ekologicznej Państwa w zakresie gospodarki odpadami jest zapobieganie
powstawaniu odpadów poprzez: redukcję ilości powstających odpadów „u źródła”, odzyskiwanie
surowców, ponowne wykorzystanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe
unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych.
Niniejsze opracowanie zakłada także dalsze prace mające na celu poprawę systemu zbierania
i unieszkodliwiania azbestu, aby ograniczyć ilość odpadów niebezpiecznych trafiających
na składowiska komunalne w postaci wyrobów azbestowych.
Jednym z priorytetowych kierunków działań przewidzianych w Polityce Ekologicznej Państwa na lata
2009-2012 jest przeprowadzanie prac legislacyjnych i kontynuowanie krajowych programów
usuwania azbestu.
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9. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W TYM ODDZIAŁYWANIA
BEZPOŚREDNIE,
POŚREDNIE,
WTÓRNE,
SKUMULOWANE,
KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE,
STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE
Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano zadania ujęte do realizacji w ramach
Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski.
Stopień i zakres oddziaływania zależeć będzie przede wszystkim od lokalizacji danego
przedsięwzięcia, czy będzie ono realizowane na terenach zurbanizowanych, przekształconych
antropogenicznie czy obszarach użytkowanych rolniczo lub też na obszarach cennych przyrodniczo
i chronionych, gdzie negatywny zakres oddziaływania może być największy.
Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem w odniesieniu do zadań zaplanowanych w Programie usuwania wyrobów
zawierających azbest przy braku informacji o sposobie i dokładnych miejscach realizacji
poszczególnych przedsięwzięć jest bardzo trudne.
Jednak należy nadmienić, że realizacja zadań związana z wymianą pokryć azbestowych będzie
prowadzona na terenie całej gminy nie wychodząc poza jej teren.
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych
skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto ocenę tę
dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie prowadzenia działań
związanych z likwidacją azbestu oraz jego składowaniem. Należy mieć na uwadze, że uciążliwości
występujące w fazie prowadzonych działań ma charakter przejściowy.
Oznaczenia:
(+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego
zagadnienia,
(-) - realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego
zagadnienia,
(0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie,
(+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania i skutki
w zakresie analizowanego zagadnienia,
(N) - brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków – są one
zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do przewidzenia
i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań.
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Ludzi

Zwierzęta

Rośliny

Wodę

Powietrze

Powierzchnię
ziemi

Krajobraz

Klimat

Zasoby
naturalne

Zabytki

Dobra
materialne

1. Opracowanie aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających
azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski”
2. Działalność informacyjna i edukacyjna skierowana do właścicieli,
zarządców i użytkowników budynków, budowli i instalacji zawierających
azbest:
d. przygotowanie ulotek informacyjnych o szkodliwości azbestu
i o obowiązkach związanych z koniecznością jego usuwania,
e. przygotowanie stałej informacji, na stronach internetowych, poświęconej
tematyce azbestu,
f. okresowe publikacje w prasie lokalnej dotyczące tematyki.
3. Wprowadzanie do bazy azbestowej danych związanych z likwidacją
pokryć azbestowych.
4. Przekazywanie informacji mieszkańcom gminy o możliwościach
pozyskania dofinansowania na likwidację pokryć azbestowych.
5. Założenie i prowadzenie rejestru wniosków i ich realizacja zgodnie
z zachowaniem pilności stanu wyrobów zawierających azbest.
6. Zorganizowanie akcji demontażu, oczyszczenia nieruchomości i wywozu
odpadów zawierających azbest z terenu gminy, na składowisko odpadów
lub ich przetwarzania w urządzeniu przewoźnym przy założeniu, że gmina
będzie posiadała środki finansowe na te zadania
7. Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów azbestowych, z wykorzystaniem
Elektronicznego Systemu Informacji Przestrzennej monitoringu procesu
usuwania wyrobów zawierających azbest (wojewódzka baza danych
o wyrobach i odpadach zawierających WBDA).

Różnorodność
biologiczną

Nazwa działania

Obszary Natura
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Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania
bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe,
średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne
i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska:
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[1] Działania 1, 3, 4, 5 i 7 należą do typowych działań „miękkich”, a więc ukierunkowanych na
rozwój kapitału ludzkiego, a nie na projekty typu inwestycyjnego („twarde”). Bezpośrednie
konsekwencje ich realizacji nie będą miały żadnego wpływu na świat zwierząt, rośliny,
bioróżnorodność, powierzchnię ziemi, krajobraz, wodę, powietrze, klimat czy zabytki. W dłuższej
perspektywie można spodziewać się pewnych pozytywnych oddziaływań pośrednich – dotyczących
ogółu zagadnień oddziaływania człowieka na środowisko, związanych z rosnącą świadomością
ekologiczną będącą nieodłącznym elementem poprawy jakości życia mieszkańców.
Bezpośrednie konsekwencje realizacji zadania nie będą miały wpływu na sferę dóbr materialnych.
Pośrednio i w dłuższej perspektywie należy spodziewać się pewnego pozytywnego oddziaływania –
zmiana pokryć dachowych, co stanowi podwyższenie wartości np. posesji.
[2] Działanie 2 Informacja i edukacja mieszkańców miasta i gminy wpłynie w pośredni sposób
na polepszenie wszystkich walorów środowiska na terenie gminy. Poprzez uświadomienie ludności
o szkodliwości wyrobów zawierających azbest powinno się zaobserwować większą chęć wymiany
pokryć azbestowych. Mieszkańcy będą mieli również większą świadomość kto może przeprowadzać
takie działania i jak prawidłowo powinny być prowadzone prace demontażowe i związane z tym
zabezpieczenia.
[3] Działanie 6 Zorganizowanie akcji demontażu, oczyszczenia nieruchomości i wywozu odpadów
zawierających azbest z terenu gminy, na składowisko odpadów lub ich przetwarzania w urządzeniu
przewoźnym wpłynie pozytywnie na stan środowiska spowodują przede wszystkim likwidację
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski. Będą jednak w trakcie prowadzenia
prac wpływać negatywnie na niektóre komponenty środowiska jak: powietrze, hałas, ziemię,
krajobraz oraz ludność i rośliny. Są to jednak działania krótkotrwałe i przy odpowiednich
zabezpieczeniach nie będą w sposób istotny wpływały na stan środowiska.
Przed przystąpieniem do prac związanych z demontażem pokrycia azbestowego, właściciel obiektu
powinien przeprowadzić rozeznanie czy na danym obiekcie nie występują miejsca gniazdowania
gatunków (często rzadkich i chronionych) ptaków (tj. jaskółki, jerzyki, rudziki czy szpaki) lub
nietoperzy. Biorąc pod uwagę charakter obiektów, na których stwierdzono użycie wyrobów
zawierających azbest (duży udział budynków i obiektów gospodarczych) oraz fakt, że najlepszym
czasem do przeprowadzania prac remontowych na wolnym powietrzu jest okres wiosenny i letni
może wystąpić negatywne oddziaływanie na ww. gatunki. Realizacja w tych obiektach demontażu
pokryć azbestowych w okresie bytowania w nich ptaków (okres lęgowy od kwietnia do końca
sierpnia) lub nietoperzy (okres rozrodu od maja do sierpnia) powodować może niszczenie gniazd i
siedlisk, a w tym przede wszystkim osobników młodocianych.
Często remonty starych obiektów i ich adaptowanie do nowych funkcji, skutkuje radykalną zmianą
ich mikroklimatu i zmniejszeniem ilości potencjalnych kryjówek dla nietoperzy (np. szczelin
w murach). Nieprawidłowo przeprowadzone remonty dachów bardzo często wiążą się
z unicestwieniem otworów wlotowych dla nietoperzy, które powinny być otwarte przez cały sezon.
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10. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE
LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ
NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI
PROGRAMU
Program usuwania wyrobów zawierających azbest nie oddziałuje negatywnie na środowisko,
a wręcz przeciwnie zapewni jego znaczną poprawę poprzez zmniejszenie, a następnie całkowite
wyeliminowanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Tarnów Opolski.
Należy zaznaczyć, że przewidywany do realizacji Program nie powinien mieć wpływu na obszary
chronione, jak również inne ustanowione na terenie Gminy Tarnów Opolski formy ochrony przyrody.
Przed rozpoczęciem prac związanych z usunięciem pokryć dachowych z azbestu należy
przeprowadzić rozpoznanie przez ornitologa, w celu uzyskania informacji o ewentualnym
występowaniu gniazd gatunków chronionych ptaków lub nietoperzy.
W przypadku usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków, na których stwierdzono gniazda
ptaków chronionych lub występowanie nietoperzy prace remontowe należy prowadzić poza ich
okresem lęgowym i rozrodu, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia. Wskazany termin, może
zostać skorygowany do wymagań poszczególnych gatunków stwierdzonych podczas rozpoznania
prowadzonego przez ornito/chiropterologa. W przypadku stwierdzenia występowania ptaków lub
nietoperzy ekspert powinien wskazać dokładne miejsca ich przebywania tak, aby przed okresem
lęgowym tych gatunków można było zamknąć nisze, szczeliny i dostępy do stropodachu
wykorzystywane przez te zwierzęta.
W przypadku konieczności wykonania czynności zakazanych w stosunku do chronionych gatunków
zwierząt, o których mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r.
w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. nr 237, poz. 1419), konieczne jest uzyskanie
zezwolenia na odstępstwa od ww. zakazów wydanego przez właściwy organ ochrony środowiska. W
zależności od statusu ochrony (ścisła lub częściowa) oraz od czynności zabronionych w stosunku do
danego gatunku, będzie nim Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu lub Generalny
Dyrektor Ochrony Środowiska.
Uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane w przypadku usuwania w okresie od dnia 16 października
do końca lutego, gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego
względu bezpieczeństwa lub sanitarne.
W przypadkach, gdy obiekt budowlany wykorzystywany był przez chronione gatunki zwierząt po
przeprowadzeniu prac remontowych należy, w miarę możliwości, umożliwić nietoperzom dalsze
schronienie w czasie dnia, a ptakom dalsze gniazdowanie w jego obrębie. Jeżeli nie będzie to
możliwe poprzez wykorzystanie naturalnych szpar i szczelin, należy dążyć do zapewnienia na
remontowanym budynku lub w jego rejonie odpowiednich siedlisk zastępczych (np. budek
lęgowych), aby zrekompensować utracone miejsca bytowania i rozrodu danych gatunków. Charakter
zastosowanych siedlisk zastępczych, ich lokalizacja, parametry techniczne i zagęszczenie powinny
być dobrane odpowiednio do preferencji gatunków, które występowały tam wcześniej i
skonsultowane z ornitologiem i chiropterologiem.
W przypadkach, gdy obiekt budowalny wykorzystywany był przez jerzyki Apus apus, a w ramach
remontu stropodach budynku ocieplono materiałami sypkimi (np. przy użyciu granulatu wełny
mineralnej, granulatu styropianu fibry celulozowej), należy całkowicie zrezygnować z pozostawienia
otwartych otworów do stropodachów, gdyż materiały użyte do izolacji są niebezpieczne dla ww.
gatunku. W takim przypadku należy także zapewnić odpowiednie siedliska zastępcze w postaci
skrzynek lęgowych lub konstrukcji trocinobetonowych typy Swift Box oraz Brick Box (przeznaczone
dla wróbli, ale mogą w nich gniazdować również jerzyki).
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Firma wykonująca demontaż jest obligatoryjnie zobowiązana do postępowania wg rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. nr 71
poz. 649).
W przypadku zastosowania się do odpowiednich zaleceń oddziaływanie na zwierzęta występujące
na obiektach na których mając być prowadzone prace związane z usuwaniem wyrobów
azbestowych będzie minimalne.

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

12. ANALIZA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH
ZAPROPONOWANYCH W PROGRAMIE

DO

ROZWIĄZAŃ

Warunkiem prawidłowej realizacji zadań dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest
zaproponowanych w Programie jest wdrożenie i monitoring zadań określonych w harmonogramie.
Nie ma możliwości przedstawienia rozwiązania alternatywnego zapewniającego sukcesywną
redukcję materiałów azbestowych aż do ich całkowitej eliminacji.
Zapisy „Programu…” wynikają z dokumentów wyższego rzędu. Obligatoryjnie należy prowadzić
usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu kraju. Dodatkowo w celu wspomagania tego
działania już w „Programie…” przewidziano wariant pomocy finansowej, również gwarantującej
usprawnienie usuwania wyrobów zawierających azbest.
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13. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY
SKUTKÓW
REALIZACJI
POSTANOWIEŃ
PROJEKTOWANEGO
PROGRAMU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA
W „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” przedstawiono koncepcję
zarządzania „Programami ..” na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.
Interdyscyplinarność „Programu...” powoduje konieczność koordynacji wszystkich jednostek
i instytucji przedmiotowo odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań lub pośrednio
biorących udział w ich realizacji. Do głównych zadań związanych z realizacją „Programu...”
na szczeblu lokalnym należy:
1) gromadzenie przez wójta gminy informacji o ilości, rodzaju i miejscach występowania
wyrobów zawierających azbest oraz przekazywanie ich do marszałka województwa
z wykorzystaniem dostępnego narzędzia informatycznego www.bazaazbestowa.pl,
2) przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest,
3) organizowanie szkoleń lokalnych w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu nieruchomości bez korzystania z usług wyspecjalizowanych firm,
4) organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na
ten cel środków krajowych lub unijnych z uwzględnieniem zasad zawartych w Programie,
5) inspirowanie właściwej postawy obywateli w zakresie obowiązków związanych z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest,
6) współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów zawierających
azbest oraz opracowywania programów usuwania wyrobów zawierających azbest,
w szczególności w zakresie lokalizacji składowisk odpadów zawierających azbest oraz
urządzeń przewoźnych do przetwarzania odpadów zawierających azbest,
7) współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych
oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest,
8) współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu,
9) współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru
budowlanego, inspekcja ochrony środowiska).
Zestawienie wskaźników rocznej oceny realizacji zadań
1. Ilość wycofanych z użytkowania wyrobów zawierających azbest – [Mg].
2. Ilość i wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji oraz oceny stanu technicznego wyrobów
zawierających azbest i ich lokalizacji na terenie gminy – [m2, Mg].
3. Aktualizacja wojewódzkiej bazy danych wyrobów i odpadów zawierających azbest (WBDA)
zamieszczonej na stronie www.bazaazbestowa.pl, przygotowanej i prowadzonej na zlecenie
Ministerstwa Gospodarki, zawierającej zbiór informacji o wyrobach zawierających azbest.
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14. STRESZCZENIE
Podstawą prawną sporządzenia niniejszej „Prognozy oddziaływania na środowisko projektu
Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski” jest art. 46 ust.
2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t.j. Dz. U. z
2008 r. Nr 199 poz. 1227).
Celem prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań skutków wykonania projektu Programu
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Tarnów Opolski na środowisko i
stwierdzenie czy realizacja proponowanych zadań sprzyjać będzie ochronie środowiska
i zrównoważonemu rozwojowi.
Działania przyjęte w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy
Tarnów Opolski” poddano analizie oraz odniesiono do stanu środowiska na terenie gminy. Na tej
podstawie identyfikowano możliwe skutki oddziaływania na środowisko realizacji założeń
„Programu…”.
Analiza celów ustanowionych w Programie usuwania wyrobów zawierających azbest wykazała, że
są zgodne i realizują zadania wyznaczone w:
 Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032,
 Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO 2014),
 Dyrektywie Rady 74/442/EEC Unii Europejskiej,
 Rezolucji przyjętej przez Sejm w dniu 19 czerwca 1997 roku – w sprawie programu
wycofania azbestu z gospodarki,
 Ustawie z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest,
 Polityce Ekologicznej Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016.
W Prognozie stwierdzono, że realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Gminy Tarnów Opolski będzie miała pozytywny wpływ na stan środowiska, w szczególności na
zdrowie człowieka. Stwierdzone w ramach opracowywania Prognozy negatywne oddziaływania są
nieliczne i w większości mają charakter lokalny (dotyczy to przede wszystkim obiektów w których
znajdują się gniazda ptaków: jerzyków i jaskółek).
Istnieje także bardzo duża szansa wyeliminowania negatywnych oddziaływań, poprzez stosowanie
odpowiednich standardów wykonywania prac polegających na usuwaniu azbestu, jego transporcie
i składowaniu. Należy jednocześnie zauważyć, że obowiązki te wynikają wprost z obowiązujących
przepisów.
Zadania założone do realizacji w latach 2012-2032 w ramach Programu takie jak:
1. podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie gospodarowania odpadami mieszkańców
gminy,
2. sprawnie funkcjonujący system ewidencji odpadów,
3. bezpieczne dla zdrowia ludzi usuwanie wyrobów zawierających azbest i zdeponowanie ich
na wyznaczonych składowiskach w sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie,
4. bieżąca likwidacja zagrożeń środowiska powodowanych przez nielegalne składowanie
odpadów i inne zanieczyszczenia środowiska,
pozwolą ograniczyć powstawanie „dzikich wysypisk” odpadów azbestowych pochodzących
najczęściej z nielegalnej rozbiórki i modernizacji obiektów budowlanych. Spodziewać się także
należy, że planowana do wdrożenia „baza azbestowa” ułatwi ewentualne odnajdywanie sprawców
tworzących takie wysypiska i wyciąganie w odniesieniu do nich odpowiednich konsekwencji.
Należy podkreślić, że przeprowadzenie prac polegających na usuwaniu azbestu nie tylko będzie
powodowało podnoszenie wartości modernizowanych budynków, ale także w wielu przypadkach
poprawiony zostanie ich stan techniczny jak również podwyższone zostaną ich standardy
termoizolacyjne, co pozwoli ograniczyć wydatki energetyczne niezbędne do ich ogrzewania.
Istotne jest, iż w ramach przeprowadzonej Prognozy nie stwierdzono możliwości występowania
znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze.
Podsumowując, spełnianie wymogów bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest
spowoduje, iż realizacja Programu nie będzie powodowała negatywnych oddziaływań
na poszczególne komponenty środowiska.
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