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1 Wstęp 

1.1 Podstawa opracowania  

Podstawą opracowania jest umowa zawarta w dniu 7 maja 2009 roku między Eko – Team Konsulting 

z Bielska Białej, a Gminą i Miastem Strzelin na wykonanie pracy pt.: „Aktualizacja Projektu 
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelin na lata 2009-2015". 

Program powstał również w oparciu o dane pochodzące z licznych źródeł są to przede wszystkim: 

 Opracowania udostępnione przez Gminę, a w szczególności: 

o Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelin na lata 2007-2014,  

o Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Strzelin na lata 2008-2013  

o Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Strzelin na lata 2000-2015   

o Lokalna Strategia Rozwoju dla Ziemi Strzelińskiej - LGD „Gromnik‖ na lata 2008-2015 

o Rozwoju Lokalnego dla Gminy Strzelin na lata 2004-2006 i 2007-2013 

o Regulamin utrzymywania porządku i czystości w Gminie Strzelin 

o Wieloletni program inwestycyjny Gminy Strzelin na lata 2009 – 2011 

o Raport o stanie Gminy Strzelin z 2006 roku 

o Projekt Planu gospodarki odpadami dla Gminy Strzelin,  

o Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Gminie Strzelin na lata 
2007-2013 

o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Strzelin  

 Dane zebrane przez zespół autorów Programu, 

 Opracowania i raporty takich instytucji jak m.in.: 

o Ministerstwo Ochrony Środowiska, 

o Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 

 Materiały konferencyjne, 

 Literatura specjalistyczna. 

 

1.2 Metodologia opracowania, zawartość dokumentu i jego 
podstawy prawne 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelin został opracowany zgodnie z zapisami ustawy Prawo 

Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) jako narzędzie 
prowadzenia polityki ekologicznej w Gminie. Realizacja programu powinna doprowadzić do poprawy 

stanu środowiska naturalnego, oraz zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed 

degradacją, a także stworzyć warunki dla wdrożenia wymagań prawa. 

Ustawa – Prawo ochrony środowiska nie określa sztywnych ram programu ochrony środowiska, 

zwraca jednak uwagę (art. 17 pkt. 1), by uwzględniał on pewne elementy określone w art. 14 
wynikające z polityki ekologicznej państwa: 

 cele ekologiczne; 

 priorytety ekologiczne; 

 poziomy celów długoterminowych; 

 rodzaj i harmonogram działań proekologicznych; 

 środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno ekonomiczne i środki 

finansowe. 

Szczegółowy zakres, sposób oraz forma sporządzania Programu Ochrony Środowiska (POŚ) jest 
zgodna z przyjętymi 21 grudnia 2002 roku przez Ministerstwo Środowiska „Wytycznymi do 

sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym‖. Wytyczne „…mają 
charakter ramowy i mogą być wykorzystane, jako materiał pomocniczy przy sporządzaniu programów 

ochrony środowiska‖.  
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Dokument ten podkreśla, że struktura wojewódzkich powiatowych i gminnych programów ochrony 

środowiska powinna nawiązywać do struktury „Polityki ekologicznej państwa‖.  

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelin opracowana została z uwzględnieniem 

układu strukturalnego „Wytycznych...‖ i zawiera między innymi elementy takie jak: 

 racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych, 

 poprawa jakości środowiska, 

 narzędzia i instrumenty realizacji programu, 

 harmonogram realizacji i nakłady na realizację programu, 

 kontrola realizacji programu. 

Niniejsza aktualizacja Programu Ochrony Środowiska została opracowana ze względu na to, iż mija 
ustawowy termin wykonania aktualizacji oraz ze względu na wprowadzone zmiany w prawodawstwie. 

Nawiązując do układu i zawartości Polityki ekologicznej Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do 
roku 2016 niniejsze opracowanie zawierało będzie takie elementy jak: 

 OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO 

o Ochrona przyrody i krajobrazu 

o Ochrona i zrównoważony rozwój lasów  

o Ochrona powierzchni ziemi 

o Ochrona zasobów kopalin i wód podziemnych 

o Biotechnologie i organizmy genetycznie zmodyfikowane 

 ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW, WODY I ENERGII 

o Materiałochłonność, wodochłonność, energochłonność i odpadowość produkcji 

o Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych 

o Kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią i skutkami suszy 

 ŚRODOWISKO I ZDROWIE. DALSZA POPRAWA, JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA 

EKOLOGICZNEGO 

o Jakość wód 

o Zanieczyszczenie powietrza  

o Gospodarka odpadami 

o Substancje chemiczne w środowisku  

o Poważne awarie przemysłowe 

o Oddziaływanie hałasu 

o Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 

Struktura Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelin obejmuje: 

 Omówienie kierunków ochrony środowiska w Gminie w odniesieniu do racjonalnego użytkowania 

zasobów naturalnych w tym racjonalnego użytkowania lasów i zasobów przyrodniczych, 
gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, ochrony gleb, ochrony powietrza, ochrony przed 

hałasem, ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych z podaniem ich 

stanu aktualnego,  

 Ocenę stanu wyjściowego i stanu docelowego umożliwiając tym samym identyfikację potrzeb w 

tym zakresie. Stan docelowy zostanie osiągnięty po zrealizowaniu zaproponowanych zadań 

stanowiących zarówno zadania Gminy, powiatu strzelińskiego, a także instytucji i podmiotów 
działających na analizowanym terenie. Dowodów osiągania stanu docelowego dostarczać będzie 

ocena efektów działalności środowiskowej, dokonywana okresowo (według ustawy, co 2 lata). 

Całość działań proekologicznych zamyka podsumowanie i wnioski, w których wyspecyfikowane zostały 
najważniejsze informacje i uwagi odnośnie zadań i potrzeb Gminy. 

Dla każdego kierunku działań utworzony został harmonogram realizacji zadań. Zawiera on wykaz 
zadań Gminy z podziałem na zadania własne, czyli finansowane w większości ze środków własnych i 

koordynowane, czyli takie, które realizowane są na terenie Gminy nie koniecznie ze środków 
gminnych. Zadania te są realizowane często bez udziału Gminy Strzelin przez przedsiębiorstwa czy 

mieszkańców. Harmonogram określa termin i jednostkę odpowiedzialną za realizację zadania, 
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planowane efekty ekologiczne oraz planowane szacunkowe koszty przedsięwzięć z propozycjami 

źródeł ich finansowania.  

Pomagają one w realizacji całości zamierzeń inwestycyjnych Gminy, zaproponowane w nich zostały 

jednostki partnerujące z propozycją źródeł finansowania dla każdego z zadań. 

Program wspomaga dążenie do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko źródeł 
zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie z 

uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska. 

Program Ochrony Środowiska zawiera również omówienie uwarunkowań finansowych Gminy. Na 

podstawie budżetów Gminy z ostatnich lat i planu budżetu na rok bieżący 2009 i szacunkowych 

kosztów zaproponowanych zadań nakreślono ogólną sytuację finansową Gminy, przeprowadzono 
prognozę budżetową oraz przeanalizowano możliwości Gminy w zakresie realizacji wszystkich zadań. 

Dzięki tej analizie wiadomo, jaki procent kosztów na realizację zadań powinien pochodzić z zewnątrz i 
należy się starać o ich pozyskanie. 

W zakresie tej części opracowania przedstawiono również źródła dofinansowania na realizację 
poszczególnych zadań środowiskowych.  

 

1.3 Uwarunkowanie zewnętrzne 

1.3.1 Polityka ekologiczna państwa 

Politykę Ekologiczną Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, należy traktować jako 

wypełnienie obowiązku aktualizacji „Polityki ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 z 
uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010", a więc odniesienia jej celów i niezbędnych działań 

do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu środowiska. Potrzeba tej aktualizacji 
wynikała też z uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej. Stwarza to, z jednej strony, 

szansę szybkiego rozwiązania wielu problemów ochrony środowiska i poprawy, jakości życia 

mieszkańców, przykładowo poprzez możliwość korzystania ze środków finansowych UE, z drugiej 
strony oznacza konieczność spełnienia wymagań wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz osiągania 

celów wspólnotowej polityki ekologicznej. 

Zasady realizacji Polityki Ekologicznej Państwa zostały przyjęte, jako podstawa realizacji opracowania 

niniejszego dokumentu, jakim jest Program Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelin.  

Nadrzędnym, strategicznym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa 

ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) i tworzenie 

podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego. 

Realizacja tego celu osiągana będzie poprzez niezbędne działania organizacyjne, inwestycyjne (w tym 

wdrażanie postanowień Traktatu Akcesyjnego), tworzenie regulacji dotyczących zakresu korzystania 
ze środowiska i reglamentowania poziomu tego wykorzystania w najważniejszych obszarach ochrony 

środowiska. Sejm podjął uchwałę w sprawie "Polityki ekologicznej państwa w latach 2009-2012 z 

perspektywą do roku 2016". 

Polityka ekologiczna to dokument strategiczny, który przez określenie celów i priorytetów 

ekologicznych wskazuje kierunek działań koniecznych dla zapewnienia właściwej ochrony środowisku 
naturalnemu. 

Wśród priorytetów polityki ekologicznej znajdują się także następujące działania: 

 wspieranie platform technologicznych i ekoinnowacyjności w ochronie środowiska, 

 zwiększenie retencji wody, 

 opracowanie krajowej strategii ochrony gleb, 

 promocja wykorzystania metanu z pokładu węgla, 

 ochrona atmosfery, 

 ochrona wód, 

 gospodarka odpadami, 

 modernizacja systemu energetycznego. 

Polityka ekologiczna państwa podejmuje wyzwania, w tym dotyczące: 

 realizacji założeń dyrektywy unijnej CAFE, dotyczącej ograniczenia emisji pyłów i o konieczności 

redukcji o 75 % ładunku azotu i fosforu w oczyszczanych ściekach komunalnych, 
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 sporządzania map akustycznych dla wszystkich miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców i 

opracowania planów walki z hałasem, 

 prac nad dokumentem dotyczącym nadzoru nad chemikaliami dopuszczonymi na rynek, czyli o 

wdrażaniu rozporządzenia REACH. 

Ustawa Prawo ochrony środowiska w art. 13 stwierdza, że polityka ekologiczna państwa ma na celu 

stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska.  

We współczesnym świecie oznacza to przede wszystkim, że polityka ta powinna być elementem 
równoważenia rozwoju kraju i harmonizowania z celami ochrony środowiska celów gospodarczych i 

społecznych. Oznacza to także, że realizacja polityki ekologicznej państwa w coraz większym stopniu 
powinna dokonywać się poprzez zmiany modelu produkcji i konsumpcji, zmniejszanie 

materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności gospodarki oraz stosowanie najlepszych 
dostępnych technik i dobrych praktyk gospodarowania, a dopiero w dalszej kolejności poprzez typowo 

ochronne, tradycyjne działania takie jak oczyszczanie gazów odlotowych i ścieków, unieszkodliwianie 

odpadów.  

Oznacza to również, że aspekty ekologiczne powinny być obligatoryjnie włączane do polityk 

sektorowych we wszystkich dziedzinach gospodarowania, a także do strategii i programów rozwoju na 
szczeblu regionalnym i lokalnym. 

Nadrzędną wartością w polityce ekologicznej państwa jest człowiek, co oznacza, że zdrowie 

społeczeństwa, komfort środowiska, w którym żyją i pracują ludzie, życie obywatela są głównym 
kryterium realizacji polityki ekologicznej na każdym szczeblu. Polityka ekologiczna państwa ma służyć 

zaspokojeniu rosnących potrzeb człowieka. 

Wiodącą zasadą polityki ekologicznej państwa jest przyjęta w Konstytucji RP zasada zrównoważonego 

rozwoju, która uzyskała prawo obywatelstwa wśród społeczeństw świata w wyniku Konferencji 

Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro w 1992 r. Istotą zrównoważonego rozwoju jest 
równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych. 

 

1.3.2 Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020  

Jednym z zadań ustawowo nałożonych na samorząd województwa jest programowanie rozwoju 

regionalnego. Kluczowy dokument w tym zakresie stanowi strategia, która ma za zadanie określać 
kierunki działań województwa oraz stanowić punkt odniesienia dla sektorowych dokumentów 

programowych a także determinować procesy rozwojowe regionu. 

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku została uchwalona przez Sejmik 

Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 listopada 2005 roku.  

Celem Strategii… - zgodnie z zapisami w niej zawartymi - jest wskazanie niezbędnych dla obszaru 
Województwa Dolnośląskiego kierunków rozwoju gospodarczego i infrastrukturalnego. Dokument ten 

ma stanowić także narzędzie do poprawy warunków życia mieszkańców Dolnego Śląska, m.in. 
poprzez zwiększanie ich zaangażowania w realizację zadań publicznych, a tym samym zwiększanie 

poczucia odpowiedzialności za harmonijny rozwój regionu. 

Charakteryzowany dokument wyznacza perspektywę rozwoju do 2020 roku i w swojej konstrukcji 

uwzględnia następujące elementy: 

 synteza diagnozy społeczno – gospodarczej regionu; 

 analiza SWOT – bilans strategiczny regionu; 

 opis systemu wdrażania i ewaluacji Strategii; 

 opis systemu monitorowania realizacji Strategii; 

 charakterystyka instrumentów finansowych i prawnych służących realizacji Strategii. 

Bilans strategiczny regionu – wizja regionu sformułowana w Strategii…: Dolny Śląsk europejskim 
regionem węzłowym. 

Cel nadrzędny: Podniesienie poziomu życia mieszkańców Dolnego Śląska oraz poprawa 
konkurencyjności regionu przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. 

Cel „gospodarczy‖: Zbudowanie konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki Dolnego Śląska. 

Priorytet 1: Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Dolnego Śląska. 

Priorytet 2: Budowa gospodarki opartej na wiedzy (GOW). 

Priorytet 3: Wspieranie aktywności gospodarczej na Dolnym Śląsku. 
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Cel „przestrzenny‖: Zwiększenie spójności przestrzennej i infrastrukturalnej regionu oraz jego 

integracja z europejskimi obszarami wzrostu. 

Strategia… w ramach tak określonego celu zakłada stymulowanie i umacnianie integracji 

przestrzennej oraz infrastrukturalnej Dolnego Śląska z Polską i Unią Europejską a także wewnątrz 

regionu oraz, co ma szczególnie istotne znaczenie z punktu widzenia niniejszego Programu....., 
aktywną ochronę wartości przyrodniczych i kulturowych oraz kształtowanie środowiska 

przyrodniczego Dolnego Śląska w oparciu o zasady ekorozwoju. 

Priorytet 1: Poprawa spójności przestrzennej regionu. 

Priorytet 2: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. 

Priorytet 3: Poprawa ładu przestrzennego, harmonijności struktur przestrzennych. 

Priorytet 4: Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego społeczeństwa i gospodarki. 

Priorytet 5: Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego regionu. 

Cel „społeczny‖: Rozwijanie solidarności społecznej oraz postaw obywatelskich twórczych 

i otwartych na świat. 

Priorytet 1: Integracja społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. 

Priorytet 2: Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, rozwój kultury. 

Priorytet 3: Poprawa jakości i efektywności systemu edukacji i badań naukowych. 

Priorytet 4: Stałe podnoszenie stanu bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców województwa. 

Priorytet 5: Aktywna polityka rynku pracy oraz wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich. 

 

1.3.3 Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska 
województwa dolnośląskiego 

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XLIV/842/2002 z dnia 26 kwietnia 2002 roku w 

sprawie Programu ochrony środowiska pod nazwą „Program Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony 

Środowiska dla Województwa Dolnośląskiego‖ przyjęto Program Ochrony Środowiska dla Dolnego 
Śląska. 

Długoterminowy cel programu uwzględniający kierunki rozwojowe w regionie brzmi: 

Harmonijny, zrównoważony rozwój województwa, w którym wymagania ochrony środowiska nie tylko 

mają istotny wpływ na przyszły charakter regionu, ale również wspierają jego rozwój gospodarczy. 

 Powietrze atmosferyczne 

Generalny cel strategiczny do roku 2015: 

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego. 

P.1. Dalsze ograniczanie emisji z zakładów przemysłowych. 

P.2. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza pochodzącego ze źródeł niskiej emisji. 

P.3. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza pochodzącego ze źródeł komunikacyjnych. 

P.4. Wzmocnienie współpracy międzynarodowej w dziedzinie minimalizowania zanieczyszczeń 

transgranicznych. 

 Hałas i wibracje 

Generalny cel strategiczny do roku 2015: 

Zmniejszenie uciążliwości hałasu. 

H.1. Zmniejszenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego. 

H.2. Zmniejszenie uciążliwości hałasu przemysłowego. 

 Wody powierzchniowe i podziemne 

Generalny cel strategiczny do roku 2015: 

Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych i podziemnych i ich ochrona. 

W.1. Uporządkowanie gospodarki wodno−ściekowej (w szczególności na terenach wiejskich). 

W.2. Zmniejszenie zużycia wody. 

W.3. Ograniczenie zanieczyszczenia spowodowanego niekontrolowanymi spływami powierzchniowymi. 

W.4. Podniesienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 
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W.5. Zwiększenie małej retencji. 

W.6. Rozwój współpracy regionalnej na wodach granicznych. 

W.7. Ochrona zasobów wód podziemnych. 

 Gospodarka odpadami 

Generalny cel strategiczny do roku 2015: 

Ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko. 

O.1. Uporządkowanie gospodarki odpadami przemysłowymi. 

O.2. Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi. 

 Gleby 

Generalny cel strategiczny do roku 2015: 

Podniesienie jakości gleb. 

G.1. Ograniczenie procesu degradacji gleb. 

G.2. Rekultywacja gleb zdegradowanych. 

 Surowce mineralne 

Generalny cel strategiczny do roku 2015: 

Ochrona zasobów złóż poprzez ich racjonalne wykorzystywanie. 

S.1. Minimalizacja presji wywieranej na środowisko w procesie wykorzystania surowców mineralnych. 

S.2. Zabezpieczenie złóż perspektywicznych i prognostycznych. 

 Walory przyrodnicze i krajobrazowe 

Generalny cel strategiczny do roku 2015: 

Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej. 

PK.1. Określenie zasobów przyrodniczych w województwie. 

PK.2. Objęcie ochroną obszarów o wysokich walorach przyrodniczych. 

PK.3. Podniesienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. 

PK.4. Powiększenie zasobów leśnych i zapewnienie ich kompleksowej ochrony. 

PK.5. Rozwój terenów zieleni w miastach i na terenach wiejskich. 

 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Generalny cel strategiczny do roku 2015: 

Ograniczenie wystąpień nadzwyczajnych zagrożeń środowiska. 

NZŚ.1. Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego związanego z działalnością produkcyjną 

przedsiębiorców. 

NZŚ.2. Zapewnienie bezpieczeństwa przewozu drogowego i kolejowego materiałów niebezpiecznych. 

 Edukacja ekologiczna 

Generalny cel strategiczny do roku 2015: 

Podniesienie świadomości ekologicznej w społeczeństwie. 

E.1. Rozwój edukacji ekologicznej. 

 Komunikacja społeczna 

Generalny cel strategiczny do roku 2015: 

Otwarta i dwustronna komunikacja pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w ochronę 

środowiska. 

K.1. Rozwój komunikacji społecznej. 

 Monitoring 

Generalny cel strategiczny do roku 2015: 

Uzyskanie pełnej informacji o stanie środowiska. 

M.1. Dalszy rozwój monitoringu wszystkich elementów środowiska zgodnie z wymogami prawa 

polskiego i przepisami Unii Europejskiej. 
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1.3.4 Strategia Rozwoju Powiatu Strzelińskiego na lata 2008-2018 

Głównym celem strategii jest wskazanie misji powiatu, jak również ustalenie i przeanalizowanie 

priorytetów rozwojowych powiatu. Konkretyzacja celów strategicznych oraz operacyjnych, 
sformułowanych w strategii, powinna znaleźć rozwinięcie w dalszych opracowaniach, tj. w programach 

rozwoju lokalnego, odnowy wsi, strategiach sektorowych (zatrudnienia, oświaty, rozwoju turystyki itp.) 
oraz Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.  

Strategia Rozwoju Powiatu Strzelińskiego na lata 2008 - 2018 jest dokumentem, który może być 
wykorzystany w procesie ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

Wskazano w nim cele strategiczne i operacyjne, które nawiązują m.in. do Strategii Rozwoju 

Województwa Dolnośląskiego i Strategii Rozwoju Kraju. W swoich działaniach przedstawiciele 
samorządu powiatowego powinni uwzględnić realizację głównych celów rozwoju powiatu z celami 

wynikającymi z nadrzędnych dokumentów strategicznych.  

Misja powiatu: 

„Powiat Strzeliński – obszar współpracy samorządów, które budują wspólnotę samorządową, opartą 

na wiedzy i aktywności jej członków oraz dążą do lokalnych realizacji zasady zrównoważonego 
rozwoju w gospodarce lokalnej, w której zaspokajane są potrzeby mieszkańców.‖ 

W ramach długookresowych celów strategicznych powiatu wyróżniono trzy obszary strategiczne, 
mające kluczowe znaczenie dla rozwoju powiatu w najbliższej dekadzie: 

I. Bezpieczni i zdrowi mieszkańcy 

II. Wykształcona i aktywna społeczność lokalna 

III. Wzmacnianie potencjału społeczno – gospodarczego powiatu poprzez rozwój infrastruktury 

 

1.3.5 Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelińskiego 

W „Programie ochrony środowiska dla Powiatu Strzelińskiego‖ opracowanego w maju 2003 roku 

zaproponowano cele nadrzędne i cele szczegółowe zaliczające się do każdej z dziedzin ochrony 
środowiska: 

 GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA 

Cel nadrzędny: Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem 

Cele szczegółowe na lata 2007-2015: 

o Redukcja ilości ścieków nie oczyszczonych 

o Minimalizowanie poboru wody 

o Ograniczenie ilości zanieczyszczeń obszarowych 

o Poprawa działań w dziedzinie ochrony przeciwpowodziowej 

o Odbudowa, modernizacja i rozwój systemów małej retencji 

o Ochrona zbiorników i ujęć wód podziemnych 

o Ochrona zasobów wód podziemnych 

 OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB  

Cel nadrzędny: Podniesienie jakości gleb 

Cele szczegółowe na lata 2007-2015:  

o Zmniejszenie degradacji związanej z działalnością rolniczą 

o Ograniczenie zanieczyszczenia metalami ciężkimi 

o Zmniejszenie degradacji wynikającej z zakwaszenia gleb 

o Stopniowa rekultywacja gleb zdegradowanych w wyniku działalności przemysłowej i rolnej 

 GEOLOGIA I GÓRNICTWO 

Cel nadrzędny: Ochrona zasobów złóż poprzez ich racjonalne wykorzystanie  

Cele szczegółowe na lata 2007-2015:  

o Ograniczenie sytuacji konfliktowych powstających na styku przemysłu wydobywczego i 
ochrony środowiska 

o Racjonalizacja wykorzystania zasobów mineralnych 
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o Dalsza rekultywacja terenów zdegradowanych w wyniku działalności wydobywczej 

 OCHRONA POWIETRZA 

Cel nadrzędny: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego 

Cele szczegółowe na lata 2007-2015:  

o Zmniejszenie liczby zakładów przemysłowych emitujących nadmierną ilości zanieczyszczeń do 

powietrza atmosferycznego 

o Stopniowa likwidacja źródeł niskiej emisji 

o Sukcesywny wzrost wykorzystania alternatywnych źródeł energii 

o Poprawa systemu dróg w powiecie i płynności ruchu 

o Poprawa stanu technicznego pojazdów 

 ZASOBY PRZYRODNICZY, LASY I LEŚNICTWO 

Cel nadrzędny: Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej 

Cele szczegółowe na lata 2006-2015:  

o Dokładne rozeznanie walorów przyrodniczych powiatu 

o Tworzenie form chronionych 

o Właściwe ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach chronionych 

o Ograniczenie procesu fragmentacji środowiska, zachowanie naturalnych ekosystemów 

o Ochrona gatunkowa roślin i zwierząt 

o Zwiększanie lesistości i poprawa gospodarki leśnej (zwłaszcza w lasach prywatnych) 

o Zwiększenie obszaru terenów zieleni 

 

1.3.6 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Strzelin 

Strategia rozwoju Miasta i Gminy Strzelin została opracowana zgodnie z powszechnie przyjętymi 

procedurami. Kluczowy udział w wyznaczeniu celów strategicznych oraz programów realizacyjnych 
miał specjalnie powołany Komitet Rozwoju Lokalnego. Wszystkie elementy strategii były szeroko 

konsultowane społecznie. W wyniku osiągniętego kompromisu wyznaczono misję Miasta i Gminy, cele 
strategiczne na najbliższych 15 lat oraz wskazano sposoby osiągnięcia tych celów. Strategia Rozwoju 

Miasta i Gminy została opracowana w oparciu o czteroetapową strukturę. W pierwszej kolejności 

wskazano misję Miasta i Gminy. Następnie, wyznaczono cztery cele strategiczne. Każdy cel opisano 
trzema programami. W ostatnim etapie, każdy program sformułowano jako dwa-trzy zadania 

szczegółowe. W efekcie powstały 34 zadania realizacyjne, stanowiące główny element strategii.  

Misją Gminy Strzelin, jaka została wyznaczona w dokumencie jest: 

„Strzelin – Silny ośrodek lokalny nastawiony na kompleksową obsługę okolicznych terenów rolniczych 

w zakresie handlu, rzemiosła, usług i edukacji. Lokalne centrum przetwórstwa rolno-spożywczego 
silnie wpisane w organizm gospodarczy Dolnego Śląska.‖  

Przed strategią działania na najbliższych 15 lat postawiono cztery podstawowe cele strategiczne. 
Stopień ich osiągnięcia będzie zarazem stopniem skutecznego zrealizowania strategii. 

Cele strategiczne Strzelina do roku 2015 

 Zmniejszenie bezrobocia na terenie Gminy. 

 Rozwój infrastruktury lokalnej i ochrona środowiska. 

 Rozwój sektora lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). 

 Rozwój i restrukturyzacja terenów wiejskich. 

Przyjmuje się, że wymienione cele są równie istotne. Strategia zostanie zrealizowana wyłącznie pod 

warunkiem osiągnięcia wszystkich czterech celów. Każdy z celów strategicznych będzie osiągnięty 

poprzez uruchomienie odpowiednich programów realizacyjnych. Przyjęto do realizacji następujące 
Programy realizacyjne: 

 Przygotowanie systemu kształcenia zawodowego do oczekiwań rynku pracy 

 Stworzenie odpowiednich warunków dla inwestorów 

 Promocja wobec inwestorów 

 Rozwój infrastruktury technicznej 
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 Rozwój infrastruktury społecznej 

 Wspieranie rozwoju budownictwa 

 Preferencje w opłatach i podatkach 

 System ułatwień dostępu do kapitału 

 Wsparcie organizacyjne 

 Stymulowanie rozwoju rynku rolnego 

 Stymulowanie rozwoju turystyki 

 Rozwiązanie problemu gospodarki wodnej i ochrony środowiska 

Zadania operacyjne w latach 2000-2015 w Strzelinie realizowane będą następujące zadania 

operacyjne (szczegółowe): 

 Utworzenie rady powiatowej określającej kierunki kształcenia 

 Przeprowadzenie analiz zapotrzebowania na kadry 

 Prowadzenie akcji informacyjnej wśród uczniów 

 Stworzenie zasobu gruntów inwestycyjnych i planów zagospodarowania przestrzennego 

 Przygotowanie oferty gruntów inwestycyjnych 

 Stworzenie systemu obsługi inwestora na poziomie UMiG 

 Stworzenie planu promocji na 5 lat 

 Stworzenie profesjonalnych materiałów promocyjnych 

 Stworzenie bazy danych i rozesłanie materiałów promocyjnych. 

 Rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadów stałych 

 Plan budowy i modernizacji dróg 

 Wprowadzenie konkursowego systemu finansowania kultury 

 Wprowadzenie konkursowego systemu finansowania sportu i rekreacji 

 Wprowadzenie systemu dofinansowywania inicjatyw społecznych 

 Opracowanie strategii rozwoju mieszkalnictwa 

 Przygotowanie odpowiednich planów zagospodarowania przestrzennego 

 Uzbrajanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 

 Analiza możliwości budżetu Miasta w ciągu 5 lat 

 Przygotowanie regulaminu stosowania preferencji 

 Analiza skutków stosowania narzędzi - korekty 

 Powołanie instytucji rozwoju lokalnego i wspierania MSP 

 Stworzenie funduszu poręczeń kredytowych 

 Stworzenie funduszu pożyczkowego dla firm mikro 

 Stworzenie bazy danych ofert kooperacyjnych 

 Stworzenie mechanizmów wspólnej promocji 

 Utworzenie punktu doradztwa dla firm mikro 

 System informacji rynkowej dla rolników 

 Utworzenie rynku hurtowego 

 Stymulowanie kooperacji wśród rolników (grupy producenckie) 

 Wyznaczenie szlaków turystycznych 

 Promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych 

 Edukacja agroturystyczna wśród mieszkańców 

 Przygotowanie i wdrożenie planu budowy kanalizacji 

 Rozwiązanie problemu zaopatrzenia upraw w wodę 

Strategia rozwoju lokalnego to ustalenie konkretnych celów możliwych do osiągnięcia oraz metod, 

jakie zastosuje się realizując ustalone cele. Strategia jest deklaracją przyszłego stanu gminy, do 
którego chce dążyć, który umożliwi realizację celów. Strategia rozwoju stanowi pewną całość. Można 
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ją dzielić na zadania biorąc pod uwagę, np. aspekt czasu, bezpośredniego wykonawcy, jak również 

biorąc pod uwagę rozwój w poszczególnych sferach: przestrzennej, społecznej, gospodarczej, 
środowiska naturalnego, prawno-organizacyjnej. Istotą strategii jest dokonywanie wyborów. W 

strategii Strzelina wyznaczono takie zadania, które są niezbędne i wystarczające do osiągnięcia 

wyznaczonych celów. Są one spójne i wolne od wewnętrznych sprzeczności. Poszczególne zadania 
realizacyjne zostały pogrupowane według sfer rozwoju; 

 

rozwój przestrzenny 

 Stworzenie gruntów inwestycyjnych i planów zagospodarowania przestrzennego 

 Plan budowy i modernizacji dróg 

 Przygotowanie odpowiednich planów zagospodarowania przestrzennego 

 Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe 

 Rozwiązanie problemu zaopatrzenia upraw w wodę 

 

rozwój społeczny 

 Utworzenie rady powiatowej określającej kierunki kształcenia zadanie  

 Przeprowadzenie analiz zapotrzebowania na kadry 

 Prowadzenie akcji informacyjnej wśród uczniów 

 Rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadów stałych 

 Wprowadzenie konkursowego systemu finansowania kultury 

 Wprowadzenie konkursowego systemu finansowania sportu i rekreacji 

 Wprowadzenie systemu dofinansowania inicjatyw społecznych 

 Opracowanie strategii rozwoju mieszkalnictwa 

 Przygotowanie i wdrożenie planu budowy kanalizacji 

 

rozwój gospodarczy 

 Przygotowanie oferty gruntów inwestycyjnych 

 Stworzenie systemu obsługi inwestora na poziomie UMiG 

 Stworzenie planu promocji na 5 lat 

 Stworzenie profesjonalnych materiałów promocyjnych 

 Stworzenie bazy danych i rozesłanie materiałów promocyjnych 

 Przygotowanie regulaminu stosowania preferencji 

 Powołanie instytucji rozwoju lokalnego i wspierania MSP 

 Stworzenie funduszu poręczeń kredytowych 

 Stworzenie funduszu pożyczkowego dla firm mikro 

 Utworzenie punktu doradztwa dla firm mikro 

 Utworzenie rynku hurtowego 

 Stymulowanie kooperacji wśród rolników (grupy producenckie) 

 Wytyczenie szlaków turystycznych 

 Promocja walorów turystycznych i rekreacyjnych 

 Edukacja agroturystyczna wśród mieszkańców 

 Rozwiązanie problemu zaopatrzenia upraw w wodę 

 

rozwój środowiska naturalnego 

 Rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadów stałych 

 Przygotowanie i wdrożenie planu budowy kanalizacji 

 Rozwiązanie problemu zaopatrzenia upraw w wodę 

 Rozwój prawno-organizacyjny 
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 Przeprowadzenie analiz zapotrzebowania na kadry 

 Analiza możliwości budżetu Miasta w ciągu 5 lat 

 Przygotowanie regulaminu stosowania preferencji 

 Analiza skutków stosowania narzędzi – korekty 

 Stworzenie bazy danych ofert kooperacyjnych 

 Stworzenie mechanizmów wspólnej promocji 

 System informacji rynkowej dla rolników 

 

1.3.7 Kierunki kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego 
określone w Studium uwarunkowań zagospodarowania 
przestrzennego. 

W zakresie ochrony środowiska 

 Postulowane utworzenie obszarów chronionych: 

o wprowadzenie zalesień w dolinie Oławy i Małej Ślęzy oraz zadrzewień śródpolnych w celu 

stworzenia powiązań ekologicznych pomiędzy obszarem chronionego krajobrazu „Wzgórza 

Strzelińskie" a projektowanym parkiem krajobrazowym „Dolina Odry II" 

o obszar chronionego krajobrazu „Dolina Krynki"  

o Karszówek 

W zakresie gospodarki wodnej 

 Ochrona rzeki i zlewni Oławy, Małej Ślęzy i Krynki poprzez: 

o pełną kanalizację obszaru gminy, 

o uporządkowanie gospodarki związanej z utylizacją odpadów, 

o ograniczenie zanieczyszczeń związanych z produkcją rolną (racjonalne stosowanie środków 

ochrony roślin i nawozów mineralnych), 

o tworzenie buforowych stref roślinnych na obszarach przyległych do rzek i zbiorników 

wodnych. 

 Doprowadzenie wód rzeki Oławy, Ślęży Małej i Krynki do l klasy czystości. 

 Systemowa przebudowa i budowa wałów przeciwpowodziowych. 

 Wprowadzenie zakazu zabudowy terenów zalewowych. Zakaz zabudowy oraz tworzenia ogrodów 

działkowych między wałami i przy wałach powodziowych wg wymogów prawa wodnego. 

 Budowa nowych zbiorników oraz przystosowanie nieczynnych zbiorników wodnych dla potrzeb 

retencji, rekreacji w oparciu o miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

Kierunki kształtowania i ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 

Ustalenia dotyczące chronionych stref produkcji rolniczej. Wyznacza się na terenie gminy chronione 

obszary produkcji rolniczej, obejmujące tereny o wysokich walorach glebowych. Przewiduje się 
odtworzenie i modernizacją urządzeń melioracyjnych oraz działania mające na celu ochronę gleb 

przed erozją. Obszary te będą wyłączone z zainwestowania nierolniczego. Dopuszczalne będą 

inwestycje mające na celu utrzymanie dobrego stanu technicznego i modernizację istniejących siedlisk 
rolniczych i obiektów mieszkalnych oraz poprawę ich oddziaływania na środowisko naturalne. 

Rozbudowa obiektów i zmiana ich funkcji na inną niż rolnicza nie będzie dopuszczona. Istniejące 
obiekty o charakterze nierolniczym o szczególnie niekorzystnym oddziaływaniu na środowisko należy 

docelowo likwidować, a tereny zdegradowane rekultywować. Główne cele długoterminowe oraz 
krótkoterminowe podane w Programie Ochrony Środowiska i Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy 

Strzelin są także zgodne z zadaniami sygnalizowanymi. 

 

2 Ogólna charakterystyka Gminy Strzelin 

2.1 Położenie  

Gmina Strzelin leży w południowo – wschodniej części Przedgórza Sudeckiego. Pod względem 
fizyczno-geograficznym gmina położona jest w obrębie mezoregionu Wzgórza Niemczańsko-

Strzelińskie (332.14 – wg podziału dziesiętnego J. Kondrackiego) oraz częściowo (północna część 
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gminy, w tym część miasta Strzelin) znajduje się w zasięgu mezoregionu Równiny Wrocławskiej 

(syn. Równina Kącka – 318.532 wg dziesiętnego podziału regionalnego J.Kondrackiego [Kondracki J., 
1994]). Równina Wrocławska charakteryzuje się falistą rzeźbą o niewielkich spadkach. Rozległe 

wyniosłości terenu rozdzielają szerokie obniżenia dolinne: Ślęzy, Oławy oraz ich większych dopływów.  

Południowa część gminy jest położona w mezoregionie Wzgórz Strzelińsko-Niemczańskich (332.14). 
Zasadniczy trzon tych wzgórz tworzy krystaliczna wyniosłość Wzgórz Strzelińsko-Niemczańskich 

(ponad 300m n.p.m.) zbudowana z granitów i granitognejsów. W wielu miejscach podnóża i niższe 
części zboczy tego masywu są pokryte deluwiami. Pasmo Wzgórz Strzelińsko-Niemczańskich 

(najwyższy szczyt – Gromnik 393m n.p.m.) jest rozczłonkowane dolinami cieków (lewobrzeżne 

dopływy Krynki), spadki dochodzą do 6%, a miejscami są większe – do 10%. W kontraście z płaską, 
równinną powierzchnią północnej części obszaru gminy, Wzgórza Strzelińsko-Niemczańskich 

charakteryzują się żywą konfiguracją terenu, w charakterze krajobrazu górskiego. Wzgórza te 
rozdzielone są obniżeniem w rejonie Romanowa i Dobroszowa na nieco wyższe pasmo północne i 

wąski grzbiet południowy. 

Gmina graniczy z gminą Borów, Domianiów, Wiązów i Przeworno, w powiecie ząbkowickim – Ziębice i 

Ciepłowody oraz w powiecie wrocławskim – Kondratowice. 

Strzelin leży nad rzeką Oławą (lewy dopływ Odry), na szlaku kolejowym łączącym Warszawę poprzez 
Wrocław z Pragą, w odległości 23 km od autostrady nr 4 (Kraków-Wrocław-Olszyna). Gmina ma 

charakter rolniczo- przemysłowy. Dobre gleby czynią ją bardziej rolniczą, a brak dużych zakładów 
przemysłowych powoduje, że środowisko jest ekologicznie czyste z pięknymi terenami o walorach 

przyrodniczych (szczególnie na obszarze Wzgórz Strzelińskich. Miasto Strzelin jest silnym ośrodkiem 

lokalnym nastawionym na kompleksową obsługę okolicznych terenów w zakresie handlu, usług, 
rzemiosła oraz edukacji i kultury. 

 

 
Rysunek 2 Lokalizacja Gminy Strzelin  

Źródło: www.zpp.pl 

 

Przez obszar gminy, w kierunku północ - południe, przebiegają dwa ważne szlaki komunikacyjne o 

znaczeniu międzynarodowym: linia kolejowa Wrocław – Praga – droga wojewódzka Wrocław – 
Strzelin – granica Państwa. Gmina położona jest blisko – ok. 23 km – od zjazdu z autostrady A4 

(Kraków-Wrocław-Olszyna), posiada dobre połączenie komunikacyjne z Wrocławiem i sąsiadującymi 
gminami. Stwarza to dla gminy szerokie możliwości kontaktów i powiązań ponadregionalnych. 

Dominantą rozwojową dla tego regionu jest produkcyjna aktywność przemysłowa i rolnicza. 

Czynnikami integrującymi powiaty i gminy województwa w pasie przedgórskim jest oś rozwojowa 
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stworzona przez korytarz autostrady A-4 (z odgałęzieniem A-12) i projektowaną linią kolejową Europa 

– Azja. Oś ta uznana jest za III Europejski Korytarz Transportowy. Jest to ugruntowany historycznie 
europejski szlak z Niemiec nad Morze Czarne. W bliskim sąsiedztwie przedmiotowego korytarza 

usytuowane jest miasto powiatowe Strzelin, wytypowane w strategii rozwoju województwa 

dolnośląskiego na subregionalny ośrodek rozwojowy w randze „Bramy Dolnego Śląska‖. Położenie 
gminy w strefie oddziaływania powyższej osi rozwojowej gwarantuje jej integrację regionalną w 

ramach pasma przedgórskiego i całego województwa oraz daje możliwości powiązań i otwarcia 
ponadregionalnego. 

 

2.2 Ukształtowanie terenu i budowa geologiczna 

Północny obszar gminy jest mało urozmaicony krajobrazowo, charakteryzuje się płaskim 

ukształtowaniem terenu i znikomą lesistością. Część południowa związana ze Wzgórzami Strzelińskimi 
jest bardziej pofałdowana i lesista. Ciągi dolin rzecznych akcentowane są w krajobrazie pasmami 

zieleni łęgowej towarzyszącymi korytom rzek oraz pasmami zadrzewień zachowanymi na zboczach 

dolinnych. Płaskie dna dolin zajmują użytki zielone, w obrębie, których meandrują koryta rzeczne. 
Górzysty, zalesiony krajobraz o urozmaiconej rzeźbie reprezentowany jest w obrębie Wzgórz 

Strzelińskich. W kontraście z płaską, lekko falistą powierzchnią północnej, nizinnej części gminy, 
obszar ten stanowi szczególny ewenement krajobrazowy o dużej wartości. 

W gminie dominują czarne ziemie właściwe wytworzone na pyłach ilastych lub glinach ciężkich. 
Miejscami, na niewielkich wyniosłościach terenowych występują gleby brunatne a w dolinach cieków 

mady. Gleby gminy należą do bardzo urodzajnych; gleby pszenne bardzo dobre i dobre obejmują 

prawie 90% areału rolniczego. Gleby te zaliczane są do kompleksu pszennego dobrego i pszennego 
wadliwego, żytniego bardzo dobrego i dobrego. 

W zachodniej części gminy dominują pokrywy lessowe. W obrębie wyższych wyniesień Wzgórz 
Strzelińskich na powierzchnię wychodzi krystaliczne podłoże (głównie granitognejsy i granity). 

Litologia warstw powierzchniowych wschodniej części gminy jest bardziej zróżnicowana i obejmuje 

gliny zwałowe dennej moreny środkowopolskiej, piaski i żwiry wodnolodowcowe oraz wychodnie 
osadów trzeciorzędowych serii poznańskiej (głównie iły). Dno doliny Oławy i doliny jej dopływów 

wypełniają holoceńskie piaski i żwiry rzeczne. W miejscu, gdzie dolina Oławy się poszerza spotkać też 
można rzeczne osady terasy bałtyckiej.  

Teren Gminy Strzelin pod względem geologicznym leży w obrębie bloku przedsudeckiego. W budowie 

geologicznej biorą tu udział dwa główne piętra strukturalne: 

 krystalicznego podłoża – zbudowane ze skał metamorficznych starszego paleozoiku oraz granitów 

i granitognejsów intruzji karbońsko-permskiej, 

 kenozoiczne, zalegające niezgodnie na krystalicznym podłożu, reprezentowane przez osady 

młodszego trzeciorzędu i czwartorzędu. 

Utwory staropaleozoiczne reprezentowane są przez gnejsy biotytowe, gnejsy mylonityczne, mylonity, 

amfibolity, łupki amfibolitowe, marmury, łupki kwarcytowe. Utwory intruzji karbońsko-permskiej 
wykształcone są głównie jako granity i granodioryt. Utwory staropaleozoiczne i karbońsko-permskie 

tworzą krystaliczne podłoże zalegających na nich niezgodnie osadów kenozoicznych. Osady 

kenozoiczne reprezentowane są przez utwory trzeciorzędowe i czwartorzędowe. 

Utwory trzeciorzędowe reprezentowane są przez zwietrzeliny granitów, granitoidów oraz występujące 

w morfologicznych zagłębieniach utwory piaszczysto-żwirowe oraz ilaste. Miąższość trzeciorzędu jest 
niewielka, ściśle związana z morfologią krystalicznego podłoża i wynosi od kilku do kilkunastu metrów. 

W południowo-wschodniej części gminy brak utworów trzeciorzędowych. 

Na powierzchni dominują osady czwartorzędowe. Reprezentują one osady plejstoceńskich 
zlodowaceń: południowopolskiego, środkowopolskiego, północnopolskiego oraz osady holocenu. We 

wszystkich poziomach stratygraficznych występują kompleksy piaszczysto-żwirowe o różnej genezie.  

Najszersze rozprzestrzenienie, mają dwa poziomy piasków i żwiry wodnolodowcowych z okresu 

zlodowacenia środkowopolskiego rozdzielone gliną zwałową oraz piaszczysto żwirowe utwory rzeczne. 
Mniejsze znaczenie praktyczne mają, tylko lokalnie występujące, płaty piasków i żwirów rzecznych, 

polodowcowe piaski i żwiry kemów oraz moren czołowych, a także piaski i żwiry rzecznych tarasów 

nadzalewowych i zalewowych. 

Osady z okresu zlodowacenia środkowopolskiego wykształcone są w postaci utworów zastoiskowych 

(mułki i iły), piasków i żwirów wodnolodowcowych oraz glin zwałowych. Osady zlodowacenia 
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północnopolskiego to piaski, żwiry i mułki rzeczne. W najmłodszym okresie czwartorzędu, holocenie, 

dominują piaski ze żwirami, mułki rzeczne i namuły o niewielkiej miąższości. 

 

2.3 Klimat 

Cały region znajduje się na pograniczu charakterystycznych dla strefy umiarkowanej klimatów 
oceanicznego i kontynentalnego, oraz pod wpływem astrefowego klimatu górskiego z tym, że wpływy 

tego ostatniego są znacznie ograniczone. Klimat okolic Strzelina jak i pozostałej przedsudeckiej części 
Dolnego Śląska kształtuje się pod wpływem tych samych mas powietrza, co obszar pozostałej części 

kraju. 

Według regionalizacji klimatycznej Polski W. Okołowicza obszar gminy jest położony w Śląsko – 
Wielkopolskim regionie klimatycznym w strefie silnego wpływu Przedgórza Sudeckiego oraz średnich 

modyfikujących wpływów oceanicznych, kształtujących miejscowe cechy klimatu na tym obszarze. 
Klimat kształtują, więc te same masy powietrza jak na całym Dolnym Śląsku, średnia roczna 

temperatura wynosi ok. 7 °C - 8.5 °C. Klimat tej części jest więc przejściowy, podgórski z silnymi 

wpływami klimatu nizinnego. Długość okresu zimowego wynosi od 14 do 20 tygodni a letniego od 6 
do 10 tygodni. Klimat okolic można zaliczyć już do nizinnego. Najdłuższy w kraju okres wegetacyjny 

oscylujący w granicach 220 dni (z temperaturą większą od 5°C) oraz niemal równa średniej krajowej 
roczna suma opadów wynosząca 580 mm sprzyjają rozwojowi rolnictwa w tych okolicach. Średnie 

temperatury lipca to 17,5 °C a stycznia 1,2-1,8 °C, dużą zmienność mogą wykazywać temperatury  
w okresie zimy mniejsze zaś w okresie lata. 

Długość zalegania pokrywy śnieżnej 50-55 dni, czas trwania zimy to przeciętnie 69 dni, czas trwania 

lata 88 dni.  

Dość gwałtowny wzrost temperatury w przeciągu wiosny zdecydowanie poprawia komfort 

bioklimatyczny. Jednakże występujące często zjawisko fenu wywołuje spore skoki ciśnienia oraz 
niemałą porywistość wiatru. Te dwa czynniki (zwłaszcza ten pierwszy) niekorzystnie wpływają na 

dobre samopoczucie. Wiatry przeważają południowo - zachodnie i zachodnie i północno - zachodnie 

mające największy wpływ na kształtowanie się opadów. Najrzadziej występują wiatry wschodnie. 

 

Tabela 1 Średnie miesięczne temperatury powietrza [oC] 

ŚREDNIE MIESIĘCZNE TEMPERATURY POWIETRZA   

1971-2000 -0,9 0,2 3,9 8,2 13,5 16,3 18,1 17,8 13,6 8,9 3,6 0,7 

1991-2000 -0,1 0,9 4 9,1 13,8 17 18,9 18,7 14 9 3,4 0,3 

1996-2000 -1,3 1,5 3,5 9,4 14,3 17,3 17,8 18,4 13,9 9,6 3,9 0,2 

2001-2005 -0,3 0,7 3,7 8,9 14,9 17,3 19,3 19,4 14,1 9,5 4,3 -0,3 

2007 4,8 2,7 6,5 11 15,44 19,2 19,1 18,8 12,9 8,5 2,8 1 

Źródło: GUS, 2008, Stacja meteorologiczna Wrocław 

 

Tabela 2 Miesięczne sumy opadów atmosferycznych [mm] 

MIESIĘCZNE SUMY OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH  

1971-2000 28 24 30 37 57 79 91 64 51 38 37 34 

1991-2000 23 25 42 32 55 63 93 51 48 30 30 30 

1996-2000 22 229 40 36 58 51 122 46 50 37 26 19 

2001-2005 25 24 30 23 63 39 95 62 41 32 37 34 

2007 47 42 48 5 52 95 97 47 45 26 39 20 

Źródło: GUS, 2008, Stacja meteorologiczna Wrocław 
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2.4 Otoczenie społeczno gospodarcze 

Gmina Strzelin ma powierzchnię 171,64 km2. Stan ludności zamieszkującej Gminę Strzelin według 

danych z 30 czerwca 2008 roku wynosił 21 893 mieszkańców, co oznacza, że gęstość zaludnienia w 
Gminie wynosi 127 osób na km2. Najwięcej mieszkańców jest w mieście 12 434, gdzie dominuje 

zabudowa wielorodzinna, zdecydowanie mniejsze zaludnienie jest w pozostałych sołectwach Gminy 
gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna. 
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Rysunek 2 Liczba ludności Gminy Strzelin w latach 1998-2008 

Źródło www.stat.gov.pl 

 

Gmina charakteryzuje się ujemnym przyrostem naturalnym i ujemnym saldem migracji. Zjawisko to 

jest szczególnie niekorzystne, ponieważ z reguły większość osób migrujących na stałe z gminy to 
osoby z wyższym i średnim wykształceniem lub zdobywające to wykształcenie. 
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Rysunek 3 Ilość urodzeń, zgonów i przyrost naturalny na terenie Gminy i Strzelin w 
latach   2002-2007 

                            Źródło: opracowanie własne na postawie www.stat.gov.pl, 2008 

              

http://www.stat.gov.pl/
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Rysunek 4 Saldo migracji na obszarze Gminy Strzelin na przestrzeni lat 1998-2007                

  Źródło: opracowanie własne na postawie www.stat.gov.pl, 2008 

 

Ludność w wielu produkcyjnym stanowi około 65% całej populacji mieszkańców Gminy, ludność w 

wieku przedprodukcyjnym stanowi około 19%, a w wieku poprodukcyjnym około 16%.  

Na analizowanym terenie zarejestrowanych jest 1 758 podmiotów gospodarczych.  
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Rysunek 5 Zmiany w ilości podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Strzelin 

Źródło: opracowanie własne na postawie www.stat.gov.pl 

 

Przeważająca ilość firm (94%) funkcjonuje w sektorze prywatnym, są to głównie osoby fizyczne 

prowadzące działalność gospodarczą. Struktura działalności została zestawiona na wykresie poniżej, 

wynika z niej, że największy udział stanowi działalność gospodarcza w sferze budownictwa i 
ubezpieczeń. 

 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELIN - AKTUALIZACJA 

 

 
 

25 

4%

9%

14%

37%

8%

19%

9%

ROLNICTWO, LEŚNICTWO,
ŁOWIECTWO

WYTWARZANIE ENERGII

BUDOWNICTWO

HANDEL HURTOWY I DETALICZNY

HOTELARSTWO

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I
UBEZPIECZENIOWA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

 
Rysunek 6 Struktura działalności gospodarczych zarejestrowanych na obszarze Gminy Strzelin 

             Źródło: opracowanie własne na postawie danych GUS, 2008 

 

Tabela 3 Lista wiodących firm w gminie według nazwy, lokalizacji oraz profilu 

Nazwa firmy Siedziba Profil działalności 

J.P Kopalnia Granitu Strzelin wydobycie i obróbka granitu 

Cukrownia Strzelin S. A. Strzelin produkcja cukru 

TECE Pęcz k/Strzelina produkcja systemów instalacyjnych i sanitarnych 

Młyny Polskie S.A 
Elewator Strzelin 

Strzelin magazynowanie zbóż 

Quick-Mix Strzelin produkcja zapraw i mas budowlanych 

PTHU Etoll sp. j.  Strzelin handel produktami olejowo-paliwowymi, usługi transportowe 

Osiński i syn Strzelin usługi budowlane, sprzedaż materiałów budowlanych, działalność deweloperska  

Agropolen Chociwel, gm. Strzelin produkcja rolna 

Decopol Krzepice, gm. Strzelin produkcja rolna 

McCain Polska Chociwel, gm. Strzelin przetwórstwo ziemniaków, produkcja frytek 

POL-SKAL Gęsiniec, gm. Strzelin wydobycie granitu 

MPC Pęcz, gm. Strzelin Produkcja rur PCV 

Kopalnia Granitu 
Mikoszów 

Mikoszów, gm. Strzelin wydobycie i obróbka granitu 

Kopalnia Granitu 
Mikoszów - wieś 

Mikoszów, gm. Strzelin wydobycie i obróbka granitu 

Źródło: dane z Urzędu Gminy Strzelin, 2009 

 

W 2005 roku w Strzelinie  powstała podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej incest 
Park‖. Obszar podstrefy Strzelin zlokalizowany jest na obrzeżach miasta bezpośrednio przy drodze 

wojewódzkiej nr 395  łączącej Strzelin z Wrocławiem i zajmuje powierzchnię 13,5 ha. Obszar 
Podstrefy jest w 100% zagospodarowany. 

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelinie na dzień 31.12.2007 roku liczba bezrobotnych 
wynosi 939, z czego 486 osób stanowią kobiety; osoby uprawnione do zasiłku – 221 osób, 

długotrwale bezrobotni – 442 osoby, w porównaniu do stycznia roku 2004 liczba ta spadła o 60%. 

Szczegółowe zestawienie liczby bezrobotnych w ostatnich latach przedstawiono na wykresie. 
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Rysunek 7 Zestawienie liczby bezrobotnych w latach 2003-2008                        

Źródło: opracowanie własne na postawie danych PUP Strzelin, 2008 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie mając za cel podjęcie działań przeciwdziałających bezrobociu, tj. 
aktywizację bezrobotnej młodzieży oraz aktywizację i reintegrację zawodową osób długotrwale 

bezrobotnych realizował w okresie od 01.05.2005 do 30.09.2006 dwa projekty współfinansowane z 
Europejskiego Funduszu Społecznego: 

 „Pierwszy krok do zatrudnienia młodzieży powiatu strzelińskiego‖ w ramach działania 1.2 

Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich - łączna wartość projektu 

601 277,66 zł (w tym szkolenia dla 93 osób – 108 986,08 zł; staże dla 121 osób - 483 376,19 zł)  

 „Przez aktywizację do zatrudnienia‖ w ramach działania 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego 

Rozwój Zasobów Ludzkich – łączna wartość projektu 605 754,49 zł (w tym szkolenia dla 93 osób 

– 86 238,36 zł oraz przygotowanie zawodowe dla 124 osób – 510 600,74 zł).  

W wyniku podjętych działań w ramach projektu „Pierwszy krok do zatrudnienia młodzieży powiatu 

strzelińskiego‖ osiągnięte zostały następujące wskaźniki: 

Wskaźnik produktu: wsparciem zostało objętych 211 osób* (74 mężczyzn – 35,07% i 137  kobiet – 
64,93%), co stanowi 99,06 % planowanej ilości 

Wskaźnik rezultatu: spośród 211 osób objętych wsparciem 189 osób – 89,57% (61 mężczyzn – 
32,28% i 128 kobiet – 67,72 %) zakończyło udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką. 

Wskaźnik oddziaływania: spośród 206 osób objętych badaniem ankietowym 196 osób – 95,15% (67 
mężczyzn – 34,18% i 129 kobiet – 65,82%) uznało, że udział w projekcie przyniósł im korzyści. 

Wskaźnik efektywności: spośród 211 osób zatrudnienie bezpośrednio po zakończeniu udziału w 

projekcie podjęły 23 osoby (13 mężczyzn – 56,52 % i 10 kobiet – 43,48%; w tym osoby, które 
przerwały udział w projekcie z tytułu podjęcia pracy).  

We wniosku o dofinansowanie zakładano, że 20% beneficjentów ostatecznych objętych wsparciem w 
ramach projektu, tj. 43 osoby,  podejmie zatrudnienie (z czego 20 stażystów zostanie 

zatrudnionych  u pracodawców, u których odbywali staże). U pracodawców, z którymi zostały 

podpisane umowy o odbywanie stażu pracę podjęło 15 stażystów. Nie wszyscy pracodawcy wywiązali 
się z wcześniejszych zobowiązań dotyczących zatrudnienia osób bezrobotnych po zakończeniu stażu, 

jako powody podając m.in. brak środków na dodatkowe etaty.  

Dnia 30.09.2006 r. dokonano analizy systemu PULS (baza danych osób bezrobotnych) pod względem 

podjęcia pracy przez beneficjentów objętych wsparciem w ramach projektu. Z tytułu podjęcia pracy w 

ciągu całego okresu realizacji projektu, z ewidencji bezrobotnych zostało wyłączonych 86 osób - 
40,76% (39 mężczyzn - 45,35% oraz 47 kobiet - 54,65%)  - w tym zatrudnienie subsydiowane oraz 

samozatrudnienie.  

W wyniku podjętych działań w ramach projektu „Przez aktywizację do zatrudnienia‖ osiągnięte zostały 

następujące wskaźniki: 

http://www.pup.strzelin.ac.pl/podsumowanie.htm#_ftn1
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Wskaźnik produktu: wsparciem zostało objętych 214 osób* (59 mężczyzn – 27,57% oraz 155 kobiet – 

72,43%) – 99,07% planowanej ilości. 

Wskaźnik rezultatu: spośród 214 osób objętych wsparciem 194 osoby – 90,65%  (48 mężczyzn – 

24,74% i 146 kobiet – 75,26%) zakończyło udział w projekcie zgodnie z zaplanowaną ścieżką. 

Wskaźnik oddziaływania: spośród 199 osób objętych badaniem ankietowym 186 osób – 93,47% (49 
mężczyzn – 26,34% i 137 kobiet – 73,66%) uznało, że udział w projekcie przyniósł im korzyści. 

Wskaźnik efektywności: spośród 214 osób zatrudnienie bezpośrednio po zakończeniu udziału w 
projekcie podjęło 56 osób – 26,17% (w tym osoby, które przerwały udział w projekcie z tytułu 

podjęcia pracy) - 19 mężczyzn –  33,93% i  37 kobiet – 66,07%.  

We wniosku o dofinansowanie zakładano, że 15 % osób objętych wsparciem w ramach projektu, tj. 
32 bezrobotnych podejmie pracę. 

Na dzień 30.09.2006 r. z analizy systemu PULS wynika, że z tytułu podjęcia pracy w ciągu całego 
okresu realizacji projektu, zostało wyłączonych z ewidencji bezrobotnych 90 osób -  42,06% (33 

mężczyzn – 36,67% i 57 kobiet – 63,33%) – w tym zatrudnienie subsydiowane oraz 
samozatrudnienie. 

Osoby biorące udział w projektach podwyższyły swoje kwalifikacje zgodnie z zapotrzebowaniem na 

lokalnym rynku pracy. Dzięki poradnictwu, zajęciom aktywizacyjnym oraz pośrednictwu pracy została 
uzupełniona i uaktualniona wiedza oraz umiejętności beneficjentów odnośnie poruszania się po rynku 

pracy i aktywnego poszukiwania pracy.  

Obecnie Powiatowy Urząd Pracy w Strzelinie uczestniczy w realizacji kolejnych projektów 

współfinansowanych z EFS: 

 „Postawmy na młodzież‖ – działania realizowane w ramach projektu: staże, szkolenia, przyznanie 

dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.  

Łączna wartość projektu wynosi: 629 323,42 zł [w tym na staże: 463 592,45 zł (badania lekarskie, 

stypendia, koszty dojazdu); na szkolenia: 99 928,10 zł (badania lekarskie, stypendia szkoleniowe, 
zwrot kosztów dojazdu; koszty nabycia szkoleń); dotacje: 55 000,00 zł]. 

 „Aktywizacja szansą na lepsze jutro‖ - działania realizowane w ramach projektu: przygotowanie 

zawodowe, szkolenia, przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.  

Łączna wartość projektu wynosi: 691 076,75 zł [w tym na przygotowanie zawodowe – 379 683,68 zł 

(badania lekarskie, stypendia, koszty dojazdu), szkolenia 79 690,20 zł. (badania lekarskie, dodatki 

szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu, koszty nabycia szkoleń), dotacje – 220 000,00 zł]1. 

Największą grupę bezrobotnych w 2008 roku stanowiły osoby z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym oraz gimnazjalnym i poniżej, natomiast najmniej osób bez pracy miało wykształcenie 
wyższe i średnie. 

 

 

 

                                                 
1
 www.pup.strzelin.ac.pl 

http://www.pup.strzelin.ac.pl/podsumowanie.htm#_ftn2
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Rysunek 8 Liczba bezrobotnych w Gminie Strzelin według poziomu wykształcenia – według 
stanu na dzień 31 grudnia 2008 

Źródło: opracowanie własne na postawie danych PUP Strzelin, 2008 

 

2.5 Turystyka i rekreacja 

Na terenie gminy istnieje wiele ciekawych miejsc o walorach przyrodniczo – krajobrazowych. 
Jednym z nich są Wzgórza Strzelińskie, będące najatrakcyjniejszym rejonem Przedgórza 

Sudeckiego. Najwyższymi szczytami leżącymi w obrębie gminy są: Koziniec (246m), Glintca 
(213m), Miecznik (310), Nowoleska Kopa (383m), Kalinka (389m), Kołacz (307m) i Miecznik 

(314m). Głównymi atrakcjami turystycznymi są liczne wyrobiska po dawnych kamieniołomach. 
Łagodne wzniesienia oraz gęsta sieć dróg leśnych i polnych stwarzają dogodne warunki do 

uprawiania turystyki rowerowej. W śnieżne zimy teren nadaje się do wędrówek turystycznych na 

nartach biegowych. Lasy Wzgórz Strzelińskich od 30 łat są miejscem walki sportowej w biegach 
przełajowych i rajdach rowerowych. Równie ważnym obszarem turystycznym jest Dolina rzeki 

Krynki, gdzie występują bardzo rzadkie okazy roślin i zwierząt. 

Do głównych atrakcji turystycznych Strzelina zaliczyć należy również liczne obiekty dziedzictwa 

kulturowego, które stanowią świadectwo wielowiekowej historii miasta. Niestety w wyniku działań 

wojennych wiele z nich zostało całkowicie zniszczonych. Do najważniejszych zabytków, które 
przetrwały do dnia dzisiejszego, zaliczyć należy następujące obiekty: 

Rotunda św. Gotarda – pochodząca z XIII wieku i następnie rozbudowana na przełomie wieku XIV i 
XV. Jest to jedna z najstarszych budowli sakralnych na Śląsku.   

Ruina ratusza i wieży ratuszowej – budynek ratusza wraz z wieżą w stylu renesansowym wzniesiony 
został w połowie XVI wieku w miejscu dawnego domu kupieckiego. Po pożarze w 1706 roku i później 

wielokrotnie przebudowywany. W wyniku działań wojennych ratusz został całkowicie zniszczony. 

Wieżą została wysadzona, pozostał jedynie czworoboczny fragment podstawy wieży jako trwała ruina. 
Obecnie obiekt jest odbudowywany. Dotychczas częściowa zrekonstruowana została wieża.  

Fragment murów obronnych – pochodzenie datowane na XIII wiek  

Baszta Prochowa – wybudowana w XII wieku  

Zespół klasztorny – w jego skład wchodzą XV wieczny kościół parafialny Podwyższenia Krzyża Św., 

dzwonnica, mur okalający z bramą oraz dom klasztorny sióstr Boromeuszek. W kościele znajduje się 
barokowy krucyfiks, w zakrystii zachowały się barokowe meble. Kościół pierwotnie wybudowany 

został w stylu gotyckim, a następnie przebudowany w stylu barokowym z zachowaniem zewnętrznego 
stylu.  

Kościół Ewangelicki Braci Czeskich – obecnie kościół Matki Chrystusa i Św. Jana Apostoła wraz z 
murem okalającym i bramą. Kościół prowadzony był przez wiele różnych wspólnot wyznaniowych – 

protestantów, Braci Czeskich, ewangelików.  

Kaplica szpitalna św. Jerzego – wybudowana w XIV wieku i przebudowana w wieku XVIII po pożarze.  

Zespół dworca kolejowego – wybudowany w 1871 roku, w skład którego wchodzą budynek dworca, 

wiaty peronowe, nastawnia, świetlica i telegraf oraz budynek wagi kolejowej  
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Browar – wybudowany w latach 1880-1915, w skład którego wchodzą 3 budynki produkcyjne oraz 

kotłownia i mur okalający wraz z bramą wjazdową, obecnie ruina  

Zespół młyna – wybudowany w 1864 roku na który składają się budynek gospodarczy, budynek 

mieszkalny oraz budynek bramy z murem  

Zespół cukrowni – z 1872 roku  

Dom Książąt Brzeskich - wybudowany na początku XVII wieku na polecenie księcia brzeskiego 

Joachima Fryderyka, w miejscu. danego klasztoru klarysek. W późniejszych latach służył jako siedziba 
różnych urzędów. Po zakończeniu wojny budynek znajdował się w ruinie. Jego renowacja rozpoczęła 

się dopiero po 1990 roku.  

Turyści odwiedzający Strzelin i okolice mogą skorzystać z położnego na wzgórzu parkowym Hotelu, 
posiadającego 41 miejsc noclegowych. Osoby preferujące aktywny wypoczynek mają do swoje 

dyspozycji dwa szlaki turystyczne. Szlak czerwony, o długości 25 km prowadzi ze Strzelina do Ziębic 
prze Koziniec - Trzy Dęby - Gromnik - Dobroszów - Kalinka - Źródło Cyryla. Szlak historyczny, długości 

3,4 km, prowadzi turystów od budynku dworca PKP przez najważniejsze zabytki Strzelina i kończy się 
w Rynku.  

Znaczenie zabytków Strzelina jest doceniane przez turystów o czym może świadczyć fakt, iż od roku 

2005 zauważa się systematyczny wzrost osób korzystających z noclegów na terenie miasta. O ile w 
2005 roku było to 2588 osób (w tym 849 turystów zagranicznych) to w 2006 roku - 3461 (w tym 

1339 turystów zagranicznych), a w 2007 roku 4022 turystów (w tym 1757 zagranicznych)2. 
Zwiększenie ruchu w połączeniu z rewitalizacją miejsc historycznie atrakcyjnych, może spowodować 

zwiększenie potencjału turystycznego miasta. W przyszłości może przyczynić się do pobudzenia 

aktywności turystycznej niewątpliwie przyczyniła się częściowa odbudowa wieży ratuszowej, która 
została udostępniona dla ruchu turystycznego 

                                                     

 
       Rysunek 9 Przebieg szlaków turystycznych przez Gminę Strzelin 

        Źródło: www.pttk.strzelin.pl 

 

2.6 Współpraca transgraniczna 

Od 2005 roku władze Miasta Strzelin nawiązały współpracę partnerską z miastem Trutnov położonym 

w Republice Czeskiej oraz Straelen w Niemczech. Współpraca dotyczy kultury, oświaty, zarządzania, 

ekonomii ekologii wnosząc pożyteczny wkład w pomyślny rozwój obu stron.  

Strony będą ustalać corocznie, na drodze konsultacji, listę wspólnych działań zapewniając 

systematyczny charakter współpracy. 
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3 Ochrona dziedzictwa przyrodniczego 

3.1 Ochrona przyrody i krajobrazu 

3.1.1 Charakterystyka i ocena stanu aktualnego 

3.1.1.1 Charakterystyczne elementy przyrody ożywionej w strukturze 
przestrzennej zagospodarowania terenu Gminy Strzelin 

Charakterystyczny krajobraz Gminy Strzelin położony jest na obszarze Niżu Śląskiego, gdzie możemy 
wyróżnić jednostkę fizjogeograficzną zwaną „Przedgórzami Sudeckimi‖. Przedgórza te tworzą pas 

wzniesień i grzbietów o szerokości 20-40 km, przylegający do Sudetów od północnego wschodu. 
Obszar ten zbudowany jest z twardych, krystalicznych skał. W obrębie Przedgórza Sudeckiego można 

wyróżnić Wzgórza Strzelińskie. Wzgórza Strzelińskie obejmują swym zasięgiem górzysty, zalesiony 

obszar gminy wzdłuż zachodnich jej granic, przechodząc dalej na południe na teren gminy Przeworno. 
Wschodnią granicą tego obszaru jest obecna granica rolno – leśna we wsiach Dobroszów, 

Samborowiczki, Krzywina i Jegłowa. Na obszarze Wzgórz Strzelińskich należy chronić naturalny 
krajobraz obszaru i zachować w pełni równowagę ekologiczną istniejących tu systemów 

przyrodniczych. Atrakcyjny krajobrazowo i klimatycznie obszar Wzgórz Strzelińskich winien stanowić 
podstawę rozwoju funkcji rekreacyjnej w sąsiadujących z nim wsiach gminy. 

Najcenniejszymi obszarami w obrębie Wzgórz Strzelińskich jest dolina rzeki Krynki oraz kompleksy 

leśne porastające wzgórza. Na tych terenach występuje najwięcej rzadkich i zagrożonych gatunków. 

Lasy na obszarze gminy zajmują ok. 8% (w powiecie strzelińskim średnio również około 8%). 

Kompleksy leśne występują w południowej części gminy. Administrowane są przez Nadleśnictwo 
Henryków. Inne skupiska drzew stanowią parki wiejskie i podworskie. 

W obrębie użytków rolnych występują pasy i zespoły zadrzewień śródpolnych, a wzdłuż cieków – ciągi 

drzew i krzewów. Szczególnie cenny ekosystem przyrodniczy zieleni niskiej i łęgowej z rzadkimi 
gatunkami roślin występuje w dolinie rzeki Oławy i Małej Ślęzy.  

Na terenach zabudowanych spotyka się skupiska zieleni wysokiej – m.in. starodrzewu, głównie w 
znajdujących się tam parkach przypałacowych 

Obszar miasta i gminy Strzelin nie jest zbyt cenny pod względem występowania fauny. Obecne są tu 

pospolicie występujące w tej części kraju jelenie, sarny, dziki, zające, lisy, borsuki, kuny leśne. Z 
ptaków poza bardzo pospolitymi występuje bocian czarny, bocian biały, dzięcioł pstry, dzięcioł zielony, 

jastrząb. W Oławie i jej dopływach żyją szczupaki, okonie, płocie, ukleje, wzdręgi, liny.  

  

3.1.1.2 Siedliska przyrodnicze 

Na terenie Gminy Strzelin znajdują się następujące typy siedlisk wymienione w Załączniku I 
Dyrektywy Rady 92/43/EWG: 

 

Tabela 4 Typy SIEDLISK wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/E 

KOD Nazwa 

6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)  

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)  

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii  

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)  

9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion, Galio odorati-Fagenion)  

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)  

9190 Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Wetulo-Quercetum)  

9,10E+01 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion  

91F0  Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)  

Źródło: www.natura2000.mos.gov.pl 

 

Wyżej wymienione obszary Wzgórz Strzelińskich porastają nadal lasy i nie brakuje w nich fragmentów 

cennych z przyrodniczego punktu widzenia. Zachowany rozległy kompleks leśny spełnia dziś ważne 

http://www.natura2000.mos.gov.pl/
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funkcje i stanowi jedyną ostoję wielu gatunków roślin i zwierząt, pośród silniej zmienionych, 

zasiedlonych i zagospodarowanych rolniczo terenów. Ponadto w granicach proponowanej ostoi 
zachowały się cenne siedliska roślin łąkowych. Niewielkie enklawy roślinności łąkowej urozmaicają 

krajobraz roślinny otoczenia lasów i dolin niektórych potoków (np. Pogroda, Zuzanka). 

Obszar ten odznacza się zróżnicowaniem warunków siedliskowych, wynikającym z wyniesienia terenu 
(Gromnik 392 m n.p.m., okolice Białego Kościoła 182 m n.p.m.) charakteru podłoża skalnego i 

pokrywy glebowej oraz warunków wodnych. 

Odzwierciedleniem tego zróżnicowania jest różnorodność zbiorowisk roślinnych na obszarze 

mikroregionu Wzgórz Strzelińskich (Pender 1988, 1990). Stwierdzono tu 8 zespołów leśnych, wśród 

nich zespoły terenów nizinnych, lasy o charakterze podgórskim i podgórskie formy wysokościowe 
górskich zespołów. Występują tu kwaśne dąbrowy, różne postaci grądów, nizinne i podgórskie 

zespoły łęgów, żyzne i kwaśne buczyny górskie. Cenne są także, spotykane tu sporadycznie, 
fragmenty muraw kserotermicznych oraz zbiorowiska łąkowe, szczególnie te, z udziałem chronionych i 

rzadkich gatunków roślin np.: pełnika europejskiego Trollius europaeus, zimowita jesiennego 
Colchicum autumnale (Pender 1990). 

Obszar wyróżnia się dużym bogactwem biocenotycznym. W zróżnicowanych warunkach siedliskowych 

w skład zbiorowisk roślinnych wchodzą gatunki zarówno o niżowym jak i górskim charakterze, w tym 
28 taksonów podlegających prawnej ochronie. Wyspowe położenie lasów na Wzgórzach Strzelińskich, 

pośród zagospodarowanych terenów podlegających antropopresji, decyduje o ich dużym znaczeniu 
dla zachowania reprezentatywnych dla regionu zasobów gatunkowych świata roślin i zwierząt. 

 

3.1.1.3 Chronione i ginące elementy flory i fauny 

W obszarze zidentyfikowano ponad 60 zespołów i zbiorowisk roślinnych (Pender 1988, 1990, 1991) 

Po szczegółowym rozpoznaniu walorów przyrodniczych terenu, stwierdzono występowanie 9 typów 
siedlisk (w tym 1 priorytetowe) wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Na 

szczególne pokreślenie zasługuje w proponowanej ostoi udział siedlisk grądowych (grądu 

środkowoeuropejskiego 9170), zróżnicowanych pod względem warunków edaficznych i 
wilgotnościowych. Szczególnie bogate florystycznie fitocenozy grądu, niekiedy z domieszką buka 

zajmują zbocza głębokich jarów i dolin strumieni (okolice - Romanowa, Dobroszowa, Zakrzowa, 
Samborowiczek). Często bardzo obficie występuje w nich bluszcz, kwitnący i owocujący. W niektórych 

miejscach szatę leśną urozmaicają ponadto związane ze specyficznym topoklimatem fragmenty 
buczyn - żyznych i kwaśnych (9130, 9110), z coraz rzadszym w tym mikroregionie starym 

drzewostanem. Zazwyczaj wąskie smugi lasów łęgowych (podgórskie łęgi przystrumykowe, łęgi 

olchowo-jesionowe - *91E0 i łęgi jesionowo-wiązowe - 91F0), zajmują siedliska związane z siecią 
hydrograficzną lub zabagnionymi obniżeniami. Wzgórza Strzelińskie wyróżniają się także udziałem 

siedlisk kwaśnych dąbrów (9190), zajmowanych przez fitocenozy podgórskiej dąbrowy z kosmatką 
gajową oraz bardzo rzadko, dąbrowy z trzęślicą trzcinowatą. 

W trakcie przeprowadzonej w 2007 r. inwentaryzacji siedlisk i gatunków Natura 2000 na obszarze 

ostoi wykryto cztery gatunki bezkręgowców z Załącznika II (Smolis 2007). Była to pachnica dębowa 
Osmoderma eremita (gatunek priorytetowy), stwierdzona w parku w Henrykowie oraz w kilku 

miejscach w północnej części Wzgórz Strzelińskich, czerwończyk nieparek Lycaena dispar, modraszek 
nausitous Maculinea nausithous oraz modraszek telejus M. teleius. Stanowiska tych motyli znajdowały 

się w pobliżu parku w Henrykowie oraz koło miejscowości Nowy Dwór. Należy podkreślić, że 
wymieniany tu pocysterski zespół parkowy w Henrykowie z licznymi okazami drzew o charakterze 

pomnikowym, należy do szczególnie cennych obiektów proponowanej ostoi zarówno pod względem 

walorów florystycznych jak i faunistycznych. 

Obszar proponowanej ostoi wyróżnia fauna nietoperzy. Stwierdzono tu 12 gatunków, w tym cztery z 

Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, nocek duży Myotis myotis, nocek orzęsiony Myotis 
emarginatus, nocek Bechsteina Myotis bechsteinii i mopek Barbastella barbastellus. W miejscowości 

przylegających do wyznaczonego obszaru wykryto wiele stanowisk rozrodczych i zimowych tych 

ssaków np. Nowolesie, Bożnowice, Ziębice, Żeleźnik (Duma i in. 2004, Witkowski 1993, J. 
Furmankiewicz, T. Gottfried, mat niepubl.). W szczególności wymienić należy pocysterski zespół 

klasztorny w Henrykowie, z kolonią rozrodczą nocka dużego i karlika malutkiego oraz jednym z 
nielicznych w Polsce zimowisk karlika malutkiego Pipistrellus pipistrellus, wyróżniające się dużą 

liczebnością zwierząt - co najmniej 100 osobników (Iwaniuk i Szkudlarek 2002). Spośród innych 

ssaków, na obszarze ostoi stwierdzono w kilku miejscach wydrę Lutra lutra (W. Lewandowski, mat. 
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niepubl.) oraz dwa gatunki popielicowatych: koszatkę Dryomys nitedula i dość licznie popielicę Glis 

glis (Witkowski 1993, T. Gottfried, mat niepubl.). 

Na Wzgórzach Strzelińskich zanotowano 11 gatunków płazów, w tym dwa z Załącznika II Dyrektywy 

Rady 92/43/EWG, dość rozpowszechnionego kumaka nizinnego Bombina bombia oraz rzadką traszkę 

grzebieniastą Triturus cristatus. Drugi z tych gatunków był stwierdzony w 2007 r. w dawnych 
wyrobiskach na zboczach wzgórza Ganczarek, a także w pobliżu Kuropanika (M. Kotońska, mat. 

niepubl., Chlebicki 1988). Odnotować należy także obecność grzebiuszki ziemnej Pelobates fuscus, 
stwierdzonej ostatnio przy południowym krańcu ostoi na N od Ziębic (T. Gottfried, mat niepubl.). 

Główne walory ornitologiczne proponowanego obszaru to bogaty zespół ptaków leśnych, a także 

związanych z łąkami i zakrzaczeniami obrzeży lasów. Dotąd stwierdzono tu 14 gatunków 
wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, np. lęgowe trzmielojad Pernis apivorus, 

dzięcioły czarny Dryocopus martius i średni Dendrocopos medius, muchołówka białoszyja Ficedula 
albicollis, bociany czarny Ciconia nigra i biały C. ciconia, dość licznie gąsiorek Lanius collurio i 

jarzębatka Sylvia nisoria, oraz 14 dalszych gatunków lęgowych, uznawanych za rzadkie i zagrożone 
(Witkowski 1993). Obecność ścian skalnych w pobliskich kamieniołomach sprzyja gniazdowaniu 

sokołów: pustułki Falco tinnunculus oraz być może sokoła wędrownego F. peregrinus, którego 

kilkakrotnie obserwowano w ostatnim czasie w sezonie lęgowym na terenie ostoi. 

Podsumowując, na obszarze proponowanej ostoi wykryto: 

 14 gatunków ptaków lęgowych wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 

 10 gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, 

 16 gatunków zwierząt i 5 roślin wymienionych w krajowych Czerwonych Listach, 

 28 gatunków roślin naczyniowych objętych w Polsce ochroną prawną. 

 

3.1.1.4 Formy ochrony przyrody na terenie Gminy Strzelin 

Spośród form ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej, wymienionych w ustawie z dnia 16 kwietnia 

2004 r. (Dz.U.Nr 92 poz. 880 z późn. zm.), do chwili obecnej na terenie Gminy Strzelin  utworzono: 

 Obszar Chronionego Krajobrazu  

o Wzgórza Strzelińskie (Rozporządzenie Nr 29 Wojewody Dolnośląskiego  z dnia 28 listopada 

2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórza Niemczańsko – Strzelińskie) 

Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórza Strzelińskie obejmuje południowe części tych masywów o 

stosunkowo niewielkim przekształceniu gospodarczym i leży w mezoregionie Wzgórza Niemczańsko-
Strzelińskie. Jest on najbardziej zróżnicowaną częścią Przedgórza Sudeckiego. Masywy te zbudowane 

są z różnych skał magmowych i metamorficznych, z których na uwagę zasługuje pionowa intruzja 

granitu w Strzelinie. Wzgórza pokryte są zwartymi lasami.  

Aktualny stan ochrony przyrody na terenie miasta i gminy (indywidualne i małoobszarowe formy 

ochrony) oraz zamierzenia w tym zakresie, oparte o przeprowadzone ekspertyzy i waloryzacje 
przyrodnicze , przedstawiają tabele. 

 

Tabela nr 5 Pomniki przyrody na terenie Gminy Strzelin 

Gmina Miejscowość Starostwo  

Pomniki przyrody Organ ustanawiający 

Nazwa pomnika 
przyrody 

Il. 
Sztuk 

Gmina Wojewoda 

Strzelin Gościęcice,                           
Przy drodze linii oddz. 43 d 

– Leśnictwo Gościęcice. 

Strzelin Grupa drzew                               
dębów szypułkowych 

(Quercus robur)-                        
"Krzyżowe dęby"                               

o obw. 452, 480, 407 cm                                   

3 - Decyzja 
54/64 z dnia 

26 marca 
1964 r. 

Strzelin Karszówek,                             
Na łące przyległego parku 

w odległości 120 m od 
zabudowań pałacowych i 

250 m od drogi wjazdowej 
do wsi oraz 3 m od 
sąsiedniego drzewa. 

Strzelin Grupa drzew                          
dębów szypułkowych 

(Quercus robur)                                 
o obw. 596, 552 cm                                    

2 - Decyzja 
17/74 z dnia 
19 kwietnia 

1974 r. 
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Strzelin Karszówek,                          
Nad stawem i ciekiem 

wodnym po prawej stronie 
drogi wjazdowej do wsi od 

strony Muchowca w 
odległości 20 m. 

Strzelin Dąb szypułkowy                     
(Quercus robur)                             
o obw. 485 cm                                 

1 - Decyzja 8/81 
z dnia 16 
czerwca 
1981r. 

Strzelin Żeleżnik,                                
oddz. 22 b Lesnictwa 

Krzywina 

Strzelin Dąb szypułkowy                                 
(Quercus robur)                                                           

o obw. 390, 560, 340, 410 
cm 

4 Uchwała Nr 
XI/83/95 z dnia 

12 stycznia 
1995 r. 

- 

Strzelin Oddział 56a Leśnictwa 
Goscięcice, przy drodze 

śródleśnej, prowadzącej z 
Goscięcic do Romanowa 

Strzelin Sosna wejmutka                      
(Pinus strobus)                               
o obw. 245 cm 

1 Uchwała Nr 
XI/83/95 z dnia 

12 stycznia 
1995 r. 

- 

Strzelin Oddział 60 Leśnictwa 
Goscięcice, przy drodze 
leśnej prowadzącej z 

Karszówka do Wyszonowic 

Strzelin Buk zwyczajny, 
zwisający (Fagus sylvatica 

'Pendula')                   o 
obw. 220 cm 

1 Uchwała Nr 
XI/83/95 z dnia 

12 stycznia 
1995 r. 

- 

Strzelin Oddział 97 d Leśnictwa 
strachów, na gruntach wsi 

Nieszkowice 

Strzelin Świerk pospolity                      
(Picea abies)                                    

o obw.  220 cm 

1 Uchwała Nr 
XI/83/95 z dnia 

12 stycznia 
1995 r. 

- 

Strzelin Oddział 96 j Lesnictwa 
Strachów, na gruntach wsi 

Nieszkowice 

Strzelin Dąb szypułkowy                    
(Quercus robur)                             
o obw. 380 cm 

1 Uchwała Nr 
XI/83/95 z dnia 

12 stycznia 
1995 r. 

- 

Strzelin Strzelin,                              
przy drodze prowadzącej z 
osiedla Piastowskiego do 

ulicy Staromiejskiej w 
Strzelinie, na działce Pana 

Jana Woźniaka 

Strzelin Dąb szypułkowy                    
(Quercus robur)                             
o obw. 325 cm 

1 Uchwała Nr 
XIII/97/95 z 
dnia 7 marca 

1995 r. 

- 

Strzelin Przy drodze prowadzącej 
do leśniczówki w 

Goscięciach 

Strzelin Grupa drzew                              
Lipa drobnolistna                                

(Tilia cordata)                                                              
o obw. 440, 420, 360, 235, 

475, 400 cm 

6 Uchwała Nr 
XIII/97/95 z 
dnia 7 marca 

1995 r. 

- 

Strzelin Strzelin,                                  
przy skrzyżowaniu ulic: 
Polnej i Staromiejskiej 

Strzelin Lipa drobnolistna                       
(Tilia cordata)                                  

o obw. pnia 400 cm 

1 Uchwała Nr 
XIII/97/95 z 
dnia 7 marca 

1995 r. 

- 

Strzelin Strzelin,                                
przy ul. Młynarskiej 

Strzelin Lipa drobnolistna                            
(Tilia cordata)                                   

o obw. pnia 407 cm 

1 Uchwała Nr 
XIII/97/95 z 
dnia 7 marca 

1995 r. 

- 

Źródło: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Rejestr pomników przyrody 

 

3.1.2 Identyfikacja potrzeb 

Lasy na obszarze gminy zajmują zaledwie 8 % powierzchni, celowe jest wprowadzenie zalesień w 

dolinie Oławy i Małej Ślęzy oraz zadrzewień śródpolnych w celu stworzenia powiązań ekologicznych 
pomiędzy Obszarem Chronionego Krajobrazu Wzgórza Strzelińskie (Rozporządzenie Nr 29 Wojewody 

Dolnośląskiego  z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórza 

Niemczańsko – Strzelińskie), a projektowanym parkiem krajobrazowym „Dolina Odry II". Wskazane 
jest również tworzenie pasów o szerokości minimum 7 m z drzew i krzewów na odcinkach, gdzie pola 

orne dochodzą do cieków.  

Na terenie gminy Strzelin występują tereny, które należy poddać zabiegom rekultywacyjnym, 

są to m.in.: 

 nieużytki (występujące miejscowo w całej gminie), 

 dzikie wysypiska śmieci (Brożec, Gębczyce), 
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 tereny zniszczone przez eksploatację górniczą (Mikoszów, Gębczyce, Gościęcice 

Średnie, Gęsiniec), 

 grunty, na których prowadzono nielegalne wydobycie piasku i żwiru, 

 teren pod zamkniętą oczyszczalnią ścieków (Muchowiec). 

W zamierzeniach Gminy jest realizacja następujących przedsięwzięć: 

 tworzenie miejsc zabaw i rekreacji 

 odbudowa obiektów zabytkowych 

Do celów długoterminowych zaliczono następujące działania:  

 zwiększaniu powierzchni terenów leśnych i zadrzewień śródpolnych na obszarze gminy, 

 wzmocnieniu roli rekreacyjnej i turystycznej terenów zielonych, w tym także budowa ścieżek 

rowerowych 

 objęciu ochroną prawną i utrzymaniu terenów cennych przyrodniczo, 

 rozwoju szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących przyrodniczo 

 zapewnieniu ciągłości istnienia gatunków roślin lub zwierząt wraz z siedliskami poprzez 

utrzymywanie lub przywracanie ich do właściwego stanu,   

 ochronie zieleni we wsiach, a w szczególności ochronę parków podworskich, cmentarzy, 

 kształtowaniu właściwych postaw człowieka wobec przyrody, 

 obejmowanie ochroną prawną terenów cennych przyrodniczo z uwzględnieniem potrzeb 

funkcjonalnych gminy i z uwzględnieniem zapisów art. 44 ust.1 o ochronie przyrody, w tym także 

przyszłych kosztów związanych z tymi obszarami czy pomnikami. 

Dla osiągnięcia stanu docelowego w zakresie ochrony przyrody niezbędne staje się również stałe 

podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej: dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez 
programy zintegrowanej edukacji ekologicznej, polegającej na łączeniu edukacji z konkursami, 

zabawami i ochroną przyrody. Działania te powinny być koordynowanej przez lokalne organizacje i 

stowarzyszenia lub własną aktywność Gminy w tym zakresie. 
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3.1.3 Cele i zadania środowiskowe do roku 2012 i do roku 2015 

Cel Cele długoterminowe do roku 2015 Cel Cele krótkoterminowe do roku 2012 Zadanie Zadanie Jednostka odpowiedzialna 

OPK.1 
 

Kształtowanie i ochrona systemu 
obszarów chronionych oraz terenów 
zielonych 

  

OPK.1.1 
Dokładne rozeznanie walorów 
przyrodniczych Gminy Strzelin oraz 
pielęgnacja już istniejących 

OPK.1.1.1 
Opracowanie bazy danych pomników 
przyrody i innych chronionych form przyrody 
w formule GIS 

Gmina Strzelin, RDOŚ 

OPK.1.1.2 
Aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej 
gminy w tym także inwentaryzacja gatunków 
rzadkich, ginących, zagrożonych i siedlisk 

Gmina Strzelin, RDOŚ 

OPK.1.1.3 
Opracowanie dokumentacji techniczno-
przyrodniczych dla nowych form ochrony 
przyrody na terenie gminy 

Gmina Strzelin, RDOŚ we 
Wrocławiu 

OPK.1.1.4 
Zabiegi sanitarne i pielęgnacyjne istniejących 
pomników przyrody 

Gmina Strzelin, Wojewoda 
Dolnośląski  

OPK.1.2 
Kształtowanie terenów zieleni 
urządzonej i nieurządzonej ; 
aktywna edukacja ekologiczna 

OPK.1.2.1 
Opracowanie PT renowacji parków miejskich 
i wiejskich 

Gmina Strzelin 

OPK.1.2.2 

 
Organizacja i budowa ścieżek ekologiczno-
edukacyjnych na obszarach leśnych i 
terenach chronionego krajobrazu  
 

Gmina Strzelin 

OPK.1.2.3 
Oznakowanie ścieżek dydaktycznych na 
terenie obszarów przyrodniczo cennych 

Euroregion 

OPK.1.2.4 Rewaloryzacja parków na terenie gminy 

Wojewódzki Konserwator 
Zabytków, Gmina Strzelin, 
Wojewódzki Konserwator 
Przyrody 

OPK.1.2.5 
Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony 
przyrody 

Gmina Strzelin 
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3.1.4 Harmonogram zadań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu 

L.P. Nazwa zadania 
Termin 

rozpoczęcia 
planowany 

Termin 
zakończenia 
planowany 

Jednostka odpowiedzialna 
Planowane 

koszty ogółem 
(PLN) tyś. 

Partnerzy   

ZADANIA WŁASNE 

OPK.1.2.5 
Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony 
przyrody 

2009 2015 Gmina Strzelin 35 Lokalne organizacje ekologiczne, WFOŚiGW 

OPK.1.1.3 
Opracowanie dokumentacji techniczno-
przyrodniczych dla nowych form ochrony 
przyrody na terenie miasta i gminy 

2009 2012 
Gmina Strzelin, RDOŚ (własne 

rządowe) 
50 Lokalne organizacje ekologiczne, WFOŚiGW,  

OPK.1.2.1 
Opracowanie PT renowacji parków miejskich i 
wiejskich 

2009 2012 Gmina Strzelin 10 
Wojewódzki Konserwator Zabytków, Gmina 
Strzelin, Wojewódzki Konserwator Przyrody 

OPK.1.2.2 
Budowa nowych ścieżek dydaktycznych na 
terenie obszarów cennych przyrodniczo  

2009 2012 Gmina Strzelin 20 

Wojewoda Dolnośląski, Zarząd Parków 
Krajobrazowych,, Lokalne organizacje 
ekologiczne, nadleśnictwo Henryków, 

WFOSiGW 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

OPK.1.1.1 
Opracowanie bazy danych pomników przyrody 
i innych chronionych form przyrody w formule 
GIS 

2009 2011 Gmina Strzelin, RDOŚ 35 Lokalne organizacje ekologiczne, WFOŚiGW 

OPK.1.1.2 
Aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej 
gminy w tym także inwentaryzacja gatunków 
rzadkich, ginących, zagrożonych i siedlisk 

2009 2011 Gmina Strzelin, RDOŚ 35 Lokalne organizacje ekologiczne, WFOŚiGW 

OPK.1.1.4 
Zabiegi sanitarne i pielęgnacyjne istniejących 
pomników przyrody 

2009 2015 
Wojewoda Dolnośląski, Gmina 

Strzelin 
15 

Lokalne organizacje ekologiczne, nadleśnictwo 
Henryków, WFOŚiGW 

OPK.1.2.3 
Oznakowanie ścieżek dydaktycznych na 
terenie obszarów przyrodniczo cennych 

2009 2010 Gmina Strzelin 20 Euroregion 

OPK.1.2.4 Rewaloryzacja parków na terenie gminy 2009 2011 
Wojewódzki Konserwator 
Zabytków,,Wojewódzki 
Konserwator Przyrody 

10 
Gmina Strzelin, lokalne organizacje 

ekologiczne, 

RAZEM ZADANIA WŁASNE  115 

RAZEM ZADANIA KOORDYNOWANE 110 
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3.1.5 Wnioski 

Korzystne uwarunkowania w realizacji programu ochrony przyrody: 

 Występowanie licznych obszarów i obiektów cennych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym, 

kwalifikujących się do ochrony prawnej, także, jako potencjał do zagospodarowania rekreacyjno – 
turystycznego (rozszerzenie zasięgu Obszaru Krajobrazu Chronionego Wzgórz Strzelińskich). 

 Rozwinięty system dolin rzek i potoków stanowiących korytarze ekologiczne w powiązaniu z 

bogatą siecią akwenów wodnych (stawy). 

 Charakterystyczny krajobraz kulturowy z pozostałościami zabytkowych założeń zieleni parkowej  

 Potencjalne możliwości rozwoju rolnictwa ekologicznego i agroturystyki oraz różnych form 

kwalifikowanej turystyki przyrodniczej. 

 Promocyjny aspekt lokalizacji Gminy Strzelin w granicach Obszaru Krajobrazu Chronionego Wzgórz 

Strzelińskich; wyznaczenie strefy „aktywności społeczno – ekonomicznej‖, jako miejsca 
potencjalnych zamierzeń inwestycyjnych w granicach Parku. 

 Stosunkowo dobre rozpoznanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych terenu 

Gminy Strzelin. 

 Wykorzystanie wyrazistego rozpoznawalnego „elementu przyrodniczego‖ Gminy Strzelin do 

wykorzystania w promocji ekologicznej np. w formie „logo‖ w wizualnych materiałach 
promocyjnych 

Ograniczenia w realizacji ww. programu (elementy ryzyka): 

 Istnienie terenów zdegradowanych w powiązaniu z potężnymi kosztami docelowych prac 

rekultywacyjnych. 

 Niski udział wydatków budżetu Gminy na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody i 

krajobrazu. 

 Brak samodzielnie funkcjonujących ogólnodostępnych terenów rekreacyjno – wypoczynkowych. 

 Brak lokalnych partnerów w dziedzinie ochrony przyrody (współpraca z organizacjami i 

stowarzyszeniami ekologicznymi ma charakter okazjonalny). 

 

3.2 Ochrona i zrównoważony rozwój lasów  

3.2.1 Charakterystyka i ocena stanu aktualnego 

3.2.1.1 Obszary leśne 

Lasy gminy stanowią 8% powierzchni gminy i obejmują obszar około 1457 ha. Głównymi gatunkami 

drzew są: dąb, świerk, sosna i buk. Tereny leśne należą do Nadleśnictw Henryków i wg rejonizacji 
przedstawionej w „zasadach hodowli‖ PWRiL lezą w zasięgu V – Krainy Śląskiej, 3 – Dzielnicy 

Przedgórza Sudeckiego i Płaskowyżu Głubczyckiego. 

Pod względem podziału geobotanicznego, tereny nadleśnictw zalicza się od prowincji Niżowo – 

Wyżynnej, Środkowoeuropejskiej, Okręg Przedgórza Sudeckiego. 

Nadleśnictwo Henryków swym zasięgiem obejmuj część Wzgórz Niemczańsko – Strzelińskich, 

będących największym członem wschodniej części mezoregionu przyrodniczo – leśnego Przedgórza 

Sudeckiego. 

Na obszarze nadleśnictwa w obrębie gminy wyodrębniono 6 typów siedliskowych lasu, z czego 4  typy 

dla terenów nizinnych i 2 typy dla terenów wyżynnych. Typami siedliskowymi na terenie gminy są: 

 Las wyżynny 

 Las mieszany wyżynny 

 Las świeży 

 Las mieszany świeży 

 Ols jesionowy 

 Las wilgotny 

Lasy nadleśnictwa charakteryzują się bardzo żyznymi siedliskami. Największy udział w nich mają: las 

świeży (Lś), las wilgotny (Lw) oraz wyodrębniony las wyżynny (Lwyż) – łącznie w skali całego 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELIN - AKTUALIZACJA 

 

 
 

38 

nadleśnictwa ok. 85,20% powierzchni leśnej. Pozostałe 14,8 % powierzchni zajmują typy siedliskowe 

lasów mieszanych – 13,67% oraz olsów – 1,13%. 

Ogólna powierzchnia lasów na terenie Gminy Strzelin – wg stanu na dzień: 31.12.2006r. - wynosi: 

1516,2 ha. Lasy państwowe stanowią 1 474,8 ha, w tym: 1 432,4 ha – w administracji Lasów 

Państwowych (Nadleśnictwo Henryków). Lasy niepaństwowe zajmują powierzchnię ok. 38,4 ha.. 
Niewielki udział w powierzchni leśnej mają również las komunalny, własność Gminy ( 3 ha). 

 

 

                                  

27%

9%

14%

39%

11%

Gmina Strzelin

Gmina Borów

Gmina Kondratowice

Gmina Przeworno

Gmina Wiązów

 
Rysunek 9  Powierzchnia gruntów leśnych na terenie powiatu strzelińskiego                                           

Źródło: www.stat.gov.pl, 2008 

 

Jednym z największych i najcenniejszych przyrodniczo kompleksów leśnych na obszarze Gminy 

Strzelin są Lasy Wzgórz Strzelińskich. Można tutaj wydzielić kilkanaście kompleksów leśnych 

obejmujących zwykle najwyższe partie wzgórz lub fragmenty dolin cieków, rozdzielone obszarami 
intensywnie użytkowanymi rolniczo: 

 W północno - wschodniej, wierzchowinowej części Wzgórz Dębowych 

 W północnej części Wzgórz Dobrzenieckich 

 Niewielki obszar leśny na N - E od miejscowości Prusy. 

 W północnej części Wzgórz Lipowych, w masywie Bednorza. 

 W południowej części wzgórz lipowych, pomiędzy Myszkowicami, a Stachowem. 

 Niewielki kompleks leśny pomiędzy Skoroszowicami a Kazanowem. 

 Niewielki kompleks na północ od Wilamowic, kompleks znajduje się w środkowej części Wzgórz 

Strzelińskich w masywie Nowoleskiej Kopy. 

 Duży kompleks leśny w północnej części Wzgórz Strzelińskich, pomiędzy Gębczycami, a 

Kuropatnikiem 

 Lasy w dolinie Krynki pomiędzy Wyszonowicami, a Żeleźnikiem. 

 Niewielki kompleks leśny pomiędzy Karszówkiem, a Księźnicami. 

 Kompleks leśny w Dorzeczu Rożnowskiego Rowu. 

 

3.2.1.2 Racjonalne gospodarowanie zasobami leśnymi 

Nadleśnictwo Henryków sukcesywnie prowadzi przebudowę drzewostanów świerkowych - szczególnie 

intensywnie wykonano przebudowę w latach 1993 - 1995 kiedy to w wyniku suszy i gradacji 
szkodliwych owadów zostały odsłonięte nie planowane powierzchnie do odnowień. W tym okresie 

przebudowano około 200 ha, głównie dębem i bukiem i innymi liściastymi. Obecnie przygotowuje się 

do zalesień około 100 ha gruntów porolnych przejętych z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

http://www.stat.gov.pl/
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Powyższe wskaźniki charakteryzują tzw. „proekologiczny model gospodarki leśnej‖ w administracji 

Lasów Państwowych, wdrażany zgodnie z wytycznymi i zarządzeniami Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych, których głównym celem jest zrównoważenie zadań z zakresu pozyskania drewna z 

ochroną i hodowlą lasu oraz zagospodarowaniem rekreacyjno – turystycznym i edukacją ekologiczną, 

w tym: 

 pełne realizowanie typów gospodarczych drzewostanów i orientacyjnych składów gatunkowych 

nowozakładanych upraw, 

 ochrona rzadkich typów siedliskowych lasów, 

 wykorzystanie w maksymalnym stopniu odnowień naturalnych, 

 zastosowanie rębni częściowych i stopniowych w celu uzyskania zróżnicowanej struktury 

gatunkowej, wiekowej i pionowej drzewostanów, 

 dążenie do kształtowania struktury przestrzennej drzewostanów, charakteryzującej się istnieniem 

„biogrup drzew‖, 

 tworzenie we wszystkich rodzajach cięć na obrzeżach lasów, wzdłuż cieków i szerokich dróg stref 

ekotonowych, 

 utrzymanie i ochronę enklaw gruntów nieleśnych wśród lasów. 

Lokalizacja przeważającej części lasów na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórz 

Strzelińskich w strefach: o najwyższych wartościach przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych 

oraz decydującej o charakterze i funkcjonowaniu obszaru, wskazuje na konieczność współpracy 
administracji leśnej z samorządem gminy i służbą ochrony przyrody w celu: 

 ukierunkowania gospodarki leśnej w planie urządzania lasu i „programie ochrony przyrody‖  

 wspierania przebudowy lasów zgodnie z siedliskiem,  

 zapewnienia trwałości istnienia cennych walorów przyrodniczych  

 zabezpieczenia drzewostanów nasiennych.  

Konieczne jest również wprowadzanie biologicznych lub technicznych zapór, uniemożliwiających 
penetrację stref zasiedlonych przez dzikie zwierzęta oraz obszarów występowania cennych gatunków i 

zbiorowisk roślinnych. 

 

3.2.1.3 Ustalenia w zakresie prognozowania zalesiania gruntów porolnych 

Ogólnie potencjalna produkcyjność warunków siedlisk gminy jest wysoka, występują drzewostany 
liściaste (65,54% powierzchni leśnej). Dąb  jest głównym i dominującym gatunkiem lasotwórczym. W 

następnej kolejności jest świerk (19%) i sosna (11,54%). 

Przeciętna zasobność w 1ha powierzchni leśnej wynosi 238 m3, przeciętny wiek 63 lata, a przeciętny 
przyrost 3,83 m3/ ha. 

W ramach użytkowania siedlisk leśnych projektuję się pozyskanie choinek świerkowych z plantacji 
istniejących oraz spod linii energetycznych w ilości do 1500 sztuk rocznie ( dla całego Nadleśnictwa). 

Zagospodarowanie użytków rolnych prowadzone będzie w ramach deputatów przez stosowanie 
odpowiednio intensywnych zabiegów agrotechnicznych.  

 

3.2.2 Identyfikacja potrzeb 

Lasy Nadleśnictw Henryków na terenie Gminy Strzelin w przeważającej części wchodzą w Obszar 

Chronionego Krajobrazu „Wzgórza Strzelińskie‖, co ukierunkowuje działania administracji Lasów 

Państwowych do dążenia uzyskania „proekologicznego modelu‖ gospodarki leśnej, tj. trwałego 
zachowania lub odtwarzania naturalnych walorów lasu metodami racjonalnej gospodarki leśnej. 

Praktycznie dotyczy to bieżącej realizacji zapisów planów urządzania lasów nadleśnictw oraz 
„Programów ochrony przyrody‖, zsynchronizowanych z cyklem 10-letniego okresu obowiązywania ww. 

planów. 

Wszystkie zadania gospodarcze, hodowlane i ochronne powinny być podporządkowane „ochronności‖ 

Lasów Państwowych, natomiast należy dążyć do uzyskania statusu „lasów ochronnych‖ w lasach 

niepaństwowych poprzez stosowne zapisy w operatach urządzeniowych  

Należy podkreślić, iż zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody, na terenach leśnych 

urządzanych przez PGL Lasy Państwowe i znajdujących się w granicach parku krajobrazowego, 
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zadania w zakresie ochrony przyrody wykonuje samodzielnie miejscowy nadleśniczy – zgodnie z 

ustaleniami projektu planu ochrony parku krajobrazowego, uwzględnionymi w planie urządzenia lasów 
nadleśnictwa. 

Cele długoterminowe: 

 zachowania lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki życia i 

zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą 

 ochrona zasobów leśnych i poprawa kondycji przyrodniczej obszarów leśnych, 

 zapewnienie trwałości i wielofunkcyjności lasów, 

 wyznaczenie granicy rolno-leśnej w planach zagospodarowania przestrzennego, 

 zalesianie terenów rekultywowanych,  

 rozwijanie wielofunkcyjności lasów i wzmocnienie ich korzystnego oddziaływania na środowisko 

(poprawa funkcji wodochronnej, klimatotwórczej i glebochronnej), 

 dostosowanie lasów i leśnictwa, w większym niż dotychczas zakresie, do wypełniania 

zróżnicowanych funkcji nie tylko przyrodniczych ale także społecznych (np. turystycznych)  

 powszechne, choć sterowane, udostępnienie lasów społeczeństwu z zachowaniem zasady 

niedopuszczania do zagrożenia trwałości i jakości zasobów leśnych, 

 użytkowanie zasobów leśnych w sposób zgodny z zasadami ochrony przyrody, bioróżnorodności i 

krajobrazu 

 rekreacyjne użytkowanie i zagospodarowanie lasu, 

 współdziałanie leśnictwa z samorządami i administracją państwową  

 racjonalne przeznaczanie obszarów leśnych na cele nieleśne  

 odnowa zieleni dolin rzecznych 
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3.2.3 Cele i zadania środowiskowe do roku 2012 i do roku 2015 

Cel 
Cele długoterminowe 

do roku 2015 
Cel 

Cele krótkoterminowe do 
roku 2012 

Zadanie Zadanie Jednostka odpowiedzialna 

ZRL.1 
Ochrona 
bioróżnorodności 

ZRL.1.1 
Wdrażanie 
proekologicznego modelu 
gospodarki leśnej 

ZRL.1.1.1 
Realizacja zadań: gospodarczych, hodowlanych i ochronnych – zgodnie 
z planami urządzania lasów państwowych 

Nadleśnictwo Henryków 

ZRL.1.1.2 
Realizacja zadań: gospodarczych, hodowlanych i ochronnych – zgodnie 
z planami urządzania lasów prywatnych 

Nadleśnictwo Henryków 

ZRL.1.1.3 
Realizacja wytycznych „Programu ochrony przyrody‖ nadleśnictw oraz 
planu ochrony obszaru chronionego „Wzgórz Strzelińskich‖ (przebudowa 
drzewostanów, ochrona cennych ekosystemów nieleśnych, itp.) 

Nadleśnictwo Henryków , Zespół 
Parków Krajobrazowych 
Województwa Dolno Śląskiego 

 

3.2.4 Harmonogram zadań w zakresie ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów 

L.P. Nazwa zadania 
Termin 

rozpoczęcia 
planowany 

Termin 
zakończenia 
planowany 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Planowane koszty 
ogółem (PLN) tyś. 

Partnerzy 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

ZRL.1.1.1 
Realizacja zadań: gospodarczych, hodowlanych i 
ochronnych – zgodnie z planami urządzania lasów 
państwowych 

2009 2015 
Nadleśnictwo 
Henryków 

1500 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we 

Wrocławiu 

ZRL.1.1.2. 
Realizacja zadań: gospodarczych, hodowlanych i 
ochronnych – zgodnie z planami urządzania lasów 
prywatnych 

2009 2015 
Nadleśnictwa, 
właściciele lasów 

100 Nadleśnictwo Henryków 

ZRL.1.1.3 
Realizacja wytycznych „Programu ochrony przyrody‖ 
nadleśnictw oraz planu ochrony obszaru chronionego 
krajobrazu „Wzgórza Strzelińskie‖ 

2009 2015 
Nadleśnictwo 
Henryków 

750 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we 

Wrocławiu; Wojewódzki Konserwator 
Przyrody we Wrocławiu 

RAZEM ZADANIA KOORDYNOWANE 2350 
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3.2.5 Wnioski 

Korzystne uwarunkowania w realizacji ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów: 

 Znaczący udział zwartych kompleksów leśnych, umożliwiających prowadzenie racjonalnej gospodarki 

leśnej w lasach Nadleśnictwa Henryków  

 Proekologiczny model gospodarki leśnej,, 

 Łatwa dostępność przeważającej części obszarów leśnych, administrowanych przez Lasy Państwowe, 

 Aktualny plan urządzania lasu nadleśnictwa oraz praktycznie całości lasów prywatnych. 

Ograniczenia w realizacji ochrony i zrównoważonego rozwoju lasów (elementy ryzyka): 

 Konieczność szczegółowych uzgodnień ze służbą ochrony przyrody, dotyczących planów prowadzenia 

edukacji ekologicznej, urządzania ścieżek przyrodniczo - dydaktycznych i kwalifikowanej turystyki 

rowerowej na obszarach leśnych – wynikająca z istnienia obszaru chronionego 

 Niska świadomość właścicieli lasów prywatnych w zakresie prowadzenia racjonalnej gospodarki 

leśnej, 

 Brak projektu granicy rolno – leśnej w m.p.z.p. Gminy Strzelin, istotnej dla kształtowania polityki 

zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych niskich klas bonitacyjnych oraz rekultywacji 
terenów zdegradowanych. 

 

3.3 Ochrona powierzchni ziemi 

Gleby charakteryzują się określonymi właściwościami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi 

kształtowanymi pod wpływem działania naturalnych procesów glebotwórczych oraz rolniczej i 
pozarolniczej działalności człowieka. Właściwości te znajdują się w stanie określonej równowagi, która 

może ulegać zmianom pod wpływem tej działalności. Nieprzemyślana działalność człowieka prowadzić 

może do całkowitej degradacji bardzo często niemożliwej do usunięcia.  

Gleba jest układem dynamicznym, a związki mineralne znajdujące się w niej ulegają ciągłym przemianom, 

co prowadzi do ich zwiększenia lub do ubytków, aż do całkowitego zubożenia gleby. Ubytki związków 
mineralnych w glebach powodowane są głównie przez pobieranie składników pokarmowych przez rośliny, 

wypłukiwanie rozpuszczalnych składników do głębszych warstw gleby, tworzenia się pod wpływem 

różnych czynników związków nierozpuszczalnych, niedostępnych dla roślin. 

Urodzajność gleb zależy również od odczynu gleby. Kwaśny odczyn gleby obniża jej żyzność prowadząc 

do obniżenia urodzajności. Ze względu na różną reakcję roślin na odczyn gleb, przemiany pH mają 
znaczenie wskaźnikowo – porównawcze. Łatwo na tej podstawie określić potrzebę uregulowania odczynu, 

trudniej jednak ocenić przyczynę i stopień degradacji gleby. Jedyną metodą, która przynosi rezultaty są 
pomiary odczynu pH prowadzone systematycznie w ciągu odpowiednio długiego czasu. Znaczną rolę w 

procesie zanieczyszczenia i degradacji środowiska odgrywają metale ciężkie. Zaliczamy do nich 

pierwiastki, wśród których najczęściej wymienia się kadm, miedź, nikiel, ołów, cynk. Ich cechą 
charakterystyczną jest zdolność do ciągłego nagromadzania się w środowisku, co zwiększa intensywność 

oddziaływania. 

Jako zasadniczy element litosfery gleba jest jednym z najważniejszych komponentów ekosystemów 

lądowych i wodnych? Znajomość gleb niezbędna jest w planowaniu właściwego ich wykorzystania dla 

potrzeb człowieka, przy założeniu zrównoważonego rozwoju. Jest ona również potrzebna dla racjonalnego 
użytkowania przestrzeni produkcyjnej, rejonizacji roślin uprawnych, opracowywania planów 

gospodarczych, układania płodozmianów i ustalania sposobu uprawy roli. 

 

3.3.1 Charakterystyka i ocena stanu aktualnego 

Gmina charakteryzuję się bardzo dobrymi glebami o wysokich klasach bonitacji. Gleby gminy należą do 
czarnoziemów i gleb brunatnych. W obrębie użytków rolnych dominują gleby I-III klasy (ok. 72 %), dość 

duży udział mają również gleby IV klasy (20%). Gleby te zaliczane są do kompleksu pszennego dobrego          
i pszennego wadliwego, żytniego bardzo dobrego i dobrego. Gorsze warunki glebowe występują w rejonie 

Wzgórz Strzelińskich. Tam też pojawiają się większe zagrożenia erozją wodną. Według waloryzacji 

przestrzeni rolniczej IUNG – Puławy, Gmina Strzelin oceniona została na 95,9 punktów. Kompleksy rolne 
gminy rozprzestrzenione są szeroko na lekkofalistych i płaskich terenach nizinnych obszaru oraz w 

dolinach rzecznych. Występują tu gleby bielicowe i brunatne a w dolinach mady; rzadziej czarne ziemie. 
Są to gleby urodzajne, sklasyfikowane w następujących klasach bonitacyjnych od I do V. Wysoka wartość 

bonitacyjna gleb, mało urozmaicona konfiguracja terenu i łagodność klimatu podgórskiego to główne 
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walory i potencjał rozległej rolniczej przestrzeni produkcyjnej gminy. Jest to silna podstawa rozwoju 
specjalistycznego rolnictwa, ogrodnictwa i sadownictwa. 

Ogólna powierzchnia analizowanego obszaru wynosi 17 142 ha. W strukturze użytkowania powierzchni na 
terenie Gminy około 79% powierzchni stanowią użytki rolne i około 21% powierzchni stanowią lasy i 

grunty leśne oraz nieużytki i grunty pozostałe. Szczegółowe zestawienie powierzchni sposobów 

użytkowania terenu na obszarze Gminy Strzelin przedstawiono w poniższej tabeli. 

 

Tabela 6 Użytkowanie terenu w Gminie Strzelin 

Użytkowanie terenu Powierzchnia w ha Udział procentowy  

Razem Gmina i Miasto 17 142 100 

użytki rolne, w tym: 13 563 79 

Grunty orne 12 482 92 

Sady 155 1 

Łąki 823 6 

Pastwiska 103 1 

lasy i grunty leśne 1 543 9 

nieużytki i grunty pozostałe 2 063 12 

Źródło: www.stat.gov.pl, 2008 

 

Według danych UGiM z 2008 roku na obszarze Gminy funkcjonuje 1202 gospodarstw rolnych, największy 

udział (41%) stanowią gospodarstwa małe, o powierzchni nieprzekraczającej 2 ha. Wśród gospodarstw 
największych prym wiodą gospodarstwa rolne o powierzchni od 86 do 100 ha. Szczegółową strukturę 

wielkości gospodarstw rolnych zestawiono na wykresie. 

 

41%

33%

26%

1-2 ha

2-5 ha

powyżej 5 ha

 
Rysunek 10  Struktura wielkościowa i ilościowa gospodarstw rolnych 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Strzelinie, 2008 

 

3.3.2 Identyfikacja potrzeb 

Prowadzone będą działania w zakresie edukacji ekologicznej wśród rolników, mające na celu 

uświadomienie konsekwencji intensywnej gospodarki rolnej i wskazujące alternatywne rozwiązania. 
Realizowany będzie Kodeks Dobrych Praktyk Rolniczych, opracowany i przyjęty w 2001 roku, czyli 

programu działań, który zawierać będzie cykl szkoleń i działań edukacyjnych dla rolników i producentów 

żywności obejmujących również praktyki. Wprowadzane będzie rolnictwo ekologiczne, przede wszystkim 
na obszarach o szczególnych walorach przyrodniczych i w bezpośrednim sąsiedztwie tych obszarów. 

http://www.stat.gov.pl/
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Wprowadzona zostanie integrowana produkcja i obowiązek atestacji sprzętu ochrony roślin oraz kontrola 
stosowanych nawozów i środków ochrony roślin.  

Ważnym zadaniem w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb jest coroczna kontrola stosowanych 
nawozów i środków ochrony roślin przez samych rolników. Realizacja tych zadań przyczyni się do 

ograniczenia zanieczyszczenia i niepotrzebnej degradacji środowiska glebowego na terenie gminy.  

Szczególna uwagę należy zwrócić na rekultywację gleb i ziemi zdegradowanej. W tym celu powinno się 
wykonywać zabiegi fitomelioracyjne, przywrócić rangę zabiegom agrotechnicznym, rozwinąć biologiczne 

metody ochrony roślin, stosować metody integrowane, tj. łączące zabiegi agrotechniczne, biologiczne i 
chemiczne. Występowanie do Starosty Powiatowego o nakazywanie rekultywacji terenów 

zdegradowanych przez jego użytkowników. 

Właściwa ochrona gruntów rolnych powinna również uwzględniać działania zapobiegawcze polegające na 
odpowiednim zagospodarowaniu wąwozów i skarp i wzniesień, stosowaniu odpowiednich płodozmianów, 

stosowanie zadrzewień i zakrzewień, a także stałe utrzymywanie gleby pod pokrywą roślinną.  

Zakłada się ekonomiczną i ekologiczną racjonalizację wykorzystania gleb i gruntów - stymulowanie 

rozwoju takiej gospodarki gruntami, która pozwoli na zachowanie jakości, a w przypadku terenów 
zdegradowanych i poddanych rekultywacji na podnoszenie lub przywrócenie jakości. W tym celu dążyć się 

będzie do ograniczania wykorzystania gleb w sposób niezgodny z ich walorami przyrodniczymi, 

dostosowania formy zagospodarowania do naturalnego potencjału gleb, eliminacji produkcji rolniczej lub 
odpowiedniej zmiany upraw na glebach zanieczyszczonych. Na cele nierolnicze i nieleśne można 

przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku 
– inne grunty o najniższej przydatności rolniczej. Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 

nierolnicze i nieleśne można dokonać jedynie w planach zagospodarowania przestrzennego. 
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3.3.3 Cele i zadania środowiskowe do roku 2012 i do roku 2015 

Cel 
Cele długoterminowe do roku 

2015 
Cel 

Cele krótkoterminowe do roku 
2012 

Zadanie Zadanie 
Jednostka 

odpowiedzialna 

OG.1 

Ochrona gleb przed degradacją 
oraz rekultywacja terenów 
zdegradowanych 
i zdewastowanych 

OG.1.1 
Rekultywacja gleb 
zdegradowanych 

OG1.1.1 
Likwidacja magazynów i „dzikich 
wysypisk‖ a następnie rekultywacja 
gleby i ziemi. 

Gmina Strzelin, 
właściciele obiektów, 

OG1.1.2 
Kompleksowa rekultywacja i 
zagospodarowanie nieczynnych 
składowisk odpadów. 

Gmina Strzelin, 
właściciele obiektów, 

OG.1.2 
Ochrona gleb użytkowanych 
rolniczo 

OG1.2.1. 
Racjonalne użytkowanie środków 
ochrony roślin i nawozów. 

osoby uprawiające 
ziemię, Stacja Rolniczo – 
Chemiczna we 
Wrocławiu, Państwowa 
Inspekcja Ochrony 
Roślin 

OG1.2.2. 

Wdrażanie programów rolno – 
środowiskowych w tym Krajowego 
Programu Rolno – 
Środowiskowego, uwzględniających 
działania prewencyjne w zakresie 
ochrony gleb. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego, Stacja 
Rolniczo – Chemiczna 
we Wrocławiu 

OG1.2.3. 
Upowszechnianie dobrych praktyk 
rolniczych – szkolenia rolników 

Ośrodki Doradztwa 
Rolniczego, Gmina 
Strzelin 

OG1.2.4. 

Prowadzenie prac rekultywacyjnych 
i zalesianie zdegradowanych gleb 
na obszarach użytkowanych 
rolniczo 

Właściciele terenu, 
Gmina Strzelin 
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3.3.4 Harmonogram zadań w zakresie ochrony powierzchni ziemi 

L.P. Nazwa zadania 
Termin rozpoczęcia 

planowany 
Termin zakończenia 

planowany 
Jednostka odpowiedzialna 

Planowane koszty 
ogółem (PLN) tyś. 

Partnerzy 

ZADANIA WŁASNE 

OG1.1.1 
Likwidacja magazynów  i „dzikich 
wysypisk‖ a następnie rekultywacja gleby i 
ziemi. 

2009 2011 Gmina Strzelin 55 
Właściciele gospodarstw 

rolnych, ODR 

OG1.1.2 
Kompleksowa rekultywacja i 
zagospodarowanie nieczynnych składowisk 
odpadów. 

2009 2011 Gmina Strzelin 55 
Właściciele gospodarstw 

rolnych, 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

OG1.2.1. 
Racjonalne użytkowanie środków ochrony 
roślin i nawozów. 

2009 2015 

osoby uprawiające ziemię, 
Stacja Rolniczo – 
Chemiczna we Wrocławiu, 
Państwowa Inspekcja 
Ochrony Roślin 

35 Gmina Strzelin 

OG1.2.2. 

Wdrażanie programów rolno – 
środowiskowych w tym Krajowego 
Programu Rolno – Środowiskowego, 
uwzględniających działania prewencyjne w 
zakresie ochrony gleb. 

2009 2015 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego, Stacja 
Rolniczo – Chemiczna we 
Wrocławiu 

150 Gmina Strzelin 

OG1.2.3. 
Upowszechnianie dobrych praktyk 
rolniczych – szkolenia rolników 

2009 2015 
Ośrodki Doradztwa 
Rolniczego 

100 Gmina Strzelin 

OG1.2.4. 
Prowadzenie prac rekultywacyjnych i 
zalesianie zdegradowanych gleb na 
obszarach użytkowanych rolniczo 

2009 2015 Właściciele terenu 175 Gmina Strzelin 

RAZEM ZADANIA WŁASNE  110 

RAZEM ZADANIA KOORDYNOWANE 460 
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3.3.5 Wnioski 

Zanieczyszczenia chemiczne emitowane przez rolnictwo są dobrze udokumentowane, w coraz większym 

stopniu uzmysławiana jest potrzeba ich ograniczeń, co wymaga zorganizowanych działań obejmujących 

nie tylko rolnictwo, ale również obszary życia gospodarczego. 

Do najważniejszych działań w tym zakresie na poziomie powiatu należą: 

 Rozwój infrastruktury wiejskiej związanej z oczyszczaniem  ścieków bytowych i przechowywaniem 

nawozów naturalnych, co wymaga zaangażowania dużych nakładów kapitałowych przez wiele lat. 
Dotyczy to podejmowania na obszarach wiejskich programów budowy oczyszczalni ścieków, 

zbiorników na gnojówkę i gnojowice oraz szczelnych płyt na przechowywany obornik. 

 Upowszechnianie podstaw dobrej praktyki rolniczej obejmującej następujące elementy: nowoczesne, 

bezpieczne dla środowiska technologie rolnicze, takie jak integrowana ochrona roślin czy systemy 

nawożenia oparte na planie nawozowym; analiza zasobności gleb w składniki pokarmowe i 

komputerowe doradztwo, co pozwala precyzyjnie określić odpowiednie dla danych warunków dawki 
nawozów. Technologie te ograniczają ryzyko stosowania nadmiernych ilości pestycydów i nawozów. 

 

3.4 Ochrona zasobów kopalin  

Zasady poszukiwania, dokumentowania oraz korzystania z kopalin regulowane są przepisami ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. - prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 1994, nr 27, poz. 96 z późn. zm.) . W 
ustawie tej rozstrzygnięto sprawę własności złóż kopalin oraz uregulowano problem ochrony zasobów 

złóż poprzez wymóg ujmowania ich w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz 
obowiązek kompleksowego i racjonalnego wykorzystania kopalin. 

Dla prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody (tj., między innymi, kopalinami) ustala się w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego szczególne warunki zagospodarowania terenów. 
Również podjęcie działalności w zakresie wydobywania kopalin jest uzależnione, przez możliwość 

odpowiednich zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, od Rady Miejskiej, która 
podejmuje uchwały o zmianie planu oraz od społeczności lokalnej, która na tym etapie może wnosić 

uwagi i protesty. 

 

3.4.1 Charakterystyka i ocena stanu aktualnego 

Wśród skał budujących obszar gminy trzy główne kompleksy litologiczne posiadają znaczenie surowcowe, 
a mianowicie: granity i granitoidy intruzji karbońsko-permskiej, iły wraz z mułami trzeciorzędowej serii 

poznańskiej oraz trzeciorzędowe kaoliny, piaski i żwiry czwartorzędowe, przeważnie pochodzenia 

wodnolodowcowego i rzecznego.  

Na obszarze gminy znajdują się złoża kopalin: granitu (Gębczyce, Mikoszów Wieś, Strzegów-Gęsiniec, 

Strzelin), kaolinu (Strzelin – Monika), iłów mioceńskich (Strzelin), piasków i żwirów (Karszów I, Karszów 
II, Żeleźniak). Z uwagi na małe zasoby oraz ograniczenia wynikające z ochrony środowiska i istniejącego 

zainwestowania zaniechano szeregu mniejszych złóż.  

Złoża eksploatowane 

 Gębczyce nr 1061 – VSK Granit Sp. z o.o.  

Rodzaj kopaliny: granit 

 Mikoszów nr 5785 – Kopalnia Granitu Mikoszów Sp. o.o. 

Rodzaj kopaliny: granit 

 Mikoszów – wieś nr 6868 – Koplania Granitu „Mikoszów – Wieś‖ Bronisław Badecki 

Rodzaj kopaliny: granit 

 Strzegów – Gęsiniec nr 1064 – POL-SKAL Kopalnia Granitu Sp. z o.o., Kopalnie Odkrywkowe 

Surowców Drogowych 

Rodzaj kopaliny: granit 

 Strzelin nr 3698 – JP Kopalnia Granitu Sp. z o.o., Kopalnia Strzelin Sp. o.o. 

Rodzaj kopaliny: granit 

 Karszów nr 4116 – Piach-Pol Sp. z o.o. 

Rodzaj kopaliny: piaski i żwiry 
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 Karszów I (od kwietnia 2009) nr 8105 – Piach-Pol Sp. z o.o., Firma Transportowo – Sprzętowa Artur 

Grzyb 

Rodzaj kopaliny: piaski i żwiry 

Złoże perspektywiczne 

 Żeleźnik I  nr 9605  

 Rodzaj kopaliny: piaski i żwiry 

Górnictwo odkrywkowe granitu oraz jego przeróbka jest bardzo istotną gałęzią aktywności gospodarczej 

Gminy Strzelin. 

 

3.4.2 Identyfikacja potrzeb 

W zakresie ochrony zasobów kopalin główną potrzebą jest wykorzystanie zasobów surowców w granicach 

udokumentowania, a po zakończonej eksploatacji skuteczne zagospodarowanie lub rekultywacja terenów. 

Obowiązki te w ciążą na użytkowniku złoża, firmie posiadającej koncesję na eksploatację złoża.  

W przypadku złóż nieeksploatowanych, które zostały udokumentowane złoże zabezpiecza się, jako 

zaplecze surowcowe.  

Ochrona taka na szczeblu gminnym powinna polegać na uwzględnieniu tych terenów w studiach 

uwarunkowań i planach zagospodarowania przestrzennego w postaci zapisów uniemożliwiających 

zagospodarowanie tych terenów w sposób trwały, wykluczający potencjalną eksploatację surowców. 

Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych jest przeprowadzana w zależności od charakteru wyrobiska w 

kierunku rolnym lub leśnym.  

Występowanie na terenie Gminy Strzelin zasobów surowców kopalnych jest pozytywnym zjawiskiem, ale 

jest to też obowiązek w postaci kontroli użytkującego złoże i dokładania wszelkich starań, aby 
eksploatacja i późniejsza rekultywacja zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w 

zakresie ochrony zasobów naturalnych.  

Odkrywkowa eksploatacja kopalin prowadzi do deformacji powierzchni ziemi i powstawania 
nieużytków. Celowe jest racjonalne gospodarowanie zasobami oraz rekultywacja terenów 

poeksploatacyjnych, 

W celu poprawy jakości i stanu terenów poprzemysłowych, postuluje się stworzenie warunków dla 

zagospodarowania tych terenów, rewitalizacje terenów zdegradowanych działalnością, przemysłową 

(wyrobiska po górnictwie odkrywkowym, rekultywacje zamykanych kwater składowiska w Wąwolnicy), 
sukcesywne zagospodarowywanie terenów poprzemysłowych (zwiększenie wykorzystania 

zrewitalizowanych terenów poprzemysłowych poprzez przywrócenie ich do obrotu gospodarczego), 
przeprowadzenie badań zanieczyszczeń gruntu (tam, gdzie to konieczne) w aspekcie przeznaczenia 

terenu zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. 

Obszary poeksploatacyjne należy sukcesywnie i na bieżąco w miarę możliwości finansowych poddawać 
procesom rekultywacji, rewitalizacji, a jeśli to możliwe odtworzenia wartości środowiska naturalnego, by 

eksploatacja surowców mineralnych nie prowadziła do destrukcji zasobów glebowych i środowiskowych.  
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3.4.3 Cele i zadania środowiskowe do roku 2012 i do roku 2015 

Cel 
Cele długoterminowe do roku 

2015 
Cel 

Cele krótkoterminowe do roku 
2012 

Zadanie Zadanie Jednostka odpowiedzialna 

OZK.1 

Racjonalne gospodarowanie 
zasobami kopalin w zakresie ich 
rozpoznania, wydobycia 
i rekultywacji terenów 
poeksploatacyjnych 

OZK.1.1 
Minimalizacja presji wywieranej na 
środowisko w procesie 
wykorzystania kopalin 

OZK1.1.1 

Uwzględnianie w planach 
zagospodarowania przestrzennego zasad 
ochrony przyrody przy eksploatacji złóż 
na terenach cennych przyrodniczo. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego, Gmina 
Strzelin 

OZK1.1.2 Prowadzenie eksploatacji złóż zgodnie z 
zatwierdzonym planem ruchu. 

podmioty gospodarcze 
odpowiedzialne za 
eksploatację 

OZK.1.2 
Maksymalne wykorzystanie 
zasobów kopalin w granicach 
udokumentowania 

OZK1.2.1 

Zwiększenie efektywności wykorzystania 
udokumentowanych i eksploatowanych 
złóż kopalin poprzez stosowanie 
sprawnego sprzętu urabiającego, 
wdrażanie linii technologicznych do 
uszlachetniania kopaliny gdy jej jakość 
na to pozwala oraz poprzez wybieranie 
kopaliny do spągu złoża, zgodnie z 
wyliczonym wskaźnikiem wykorzystania 
złoża. 

podmioty gospodarcze 
odpowiedzialne za 
eksploatację 

OZK1.3 

Ochrona złóż nieeksploatowanych 
poprzez uwzględnienie ich w 
planach zagospodarowania 
przestrzennego 

OZK1.3.1 

Uwzględnienie w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego złóż 
eksploatowanych i nieeksploatowanych, 
w tym także obszarów perspektywicznych 
i prognostycznych występowania kopalin. 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 
Dolnośląskiego, Gmina 
Strzelin 

OZK1.4 
Rekultywacja terenów 
poeksploatacyjnych 

OZK1.4.1 

Zagospodarowanie i rekultywacja 
wyrobisk oraz terenów 
poeksploatacyjnych, najlepiej w kierunku 
rekreacyjno – wypoczynkowym 

 

podmioty odpowiedzialne 
za rekultywację, 

OZK1.4.2 
Prowadzenie rekultywacji terenów 
górniczych równolegle lub natychmiast 
po zakończeniu działalności wydobywczej 

podmioty odpowiedzialne 
za rekultywację,  
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3.4.4 Harmonogram zadań w zakresie ochroną zasobów kopalin 

L.P. Nazwa zadania 
Termin rozpoczęcia 

planowany 
Termin zakończenia 

planowany 
Jednostka odpowiedzialna 

Planowane koszty 
ogółem (PLN) tyś. 

Partnerzy 

ZADANIA WŁASNE 

OZK1.1.1 

Uwzględnianie w planach 
zagospodarowania przestrzennego zasad 
ochrony przyrody przy eksploatacji złóż na 
terenach cennych przyrodniczo. 

2009 2012 Gmina Strzelin 5 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

OZK1.1.2 Prowadzenie eksploatacji złóż zgodnie z 
zatwierdzonym planem ruchu. 

2009 2015 
podmioty gospodarcze 

odpowiedzialne za 
eksploatację 

b.d Gmina Strzelin 

OZK1.2.1 

Zwiększenie efektywności wykorzystania 
udokumentowanych i eksploatowanych 
złóż kopalin poprzez stosowanie 
sprawnego sprzętu urabiającego, 
wdrażanie linii technologicznych do 
uszlachetniania kopaliny gdy jej jakość na 
to pozwala oraz poprzez wybieranie 
kopaliny do spągu złoża, zgodnie z 
wyliczonym wskaźnikiem wykorzystania 
złoża. 

2009 2015 
podmioty gospodarcze 

odpowiedzialne za 
eksploatację 

b.d Gmina Strzelin 

OZK1.4.1 

Zagospodarowanie i rekultywacja wyrobisk 
oraz terenów poeksploatacyjnych, najlepiej 
w kierunku rekreacyjno – wypoczynkowym 

 

2009 2015 
podmioty odpowiedzialne za 

rekultywację, 
b.d Gmina Strzelin 

OZK1.4.2 
Prowadzenie rekultywacji terenów 
górniczych równolegle lub natychmiast po 
zakończeniu działalności wydobywczej 

2009 2015 
podmioty odpowiedzialne za 

rekultywację, 
b.d Gmina Strzelin 

RAZEM ZADANIA WŁASNE  5 

RAZEM ZADANIA KOORDYNOWANE - 
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3.4.5 Wnioski 

Jakość terenów położonych na obszarze Gminy w części zależy od warunków naturalnych i 
ukształtowania terenu, ogromy jednak wpływ na stan powierzchni ziemi ma człowiek i jego racjonalne 

bądź lekkomyślne i nierozważne postępowanie wynikające w dużej mierze z nieznajomości 
obowiązujących przepisów. Dlatego tak ważnym jest, aby korzystanie z warunków naturalnych takich 

jak w tym przypadku surowce mineralne odbywało się w zgodzie z przepisami i racjonalnym 
myśleniem, które nakazuje zostawić powierzchnię ziemi w takim stanie jak wyglądała przed 

eksploatacją. Zadanie to należy do firm posiadających koncesję na wydobycie złóż. 

Natomiast organy samorządowe mają możliwość ochrony nieużytkowanych zasobów poprzez 
stosowne zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego.  

 

3.5 Biotechnologie i organizmy genetycznie zmodyfikowane 

Od końca lat dziewięćdziesiątych XX wieku tworzony jest krajowy system bezpieczeństwa 

biologicznego. Jest on oparty na normach i standardach obowiązujących w UE. Jego głównym celem 
jest kontrola tworzenia i wykorzystania organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO) w ramach 

zamkniętego użycia, ich zamierzonego uwalniania do środowiska w celach eksperymentalnych oraz 
wprowadzania do obrotu.  

W 2005r. opracowano projekt „Krajowej strategii bezpieczeństwa biologicznego w Polsce‖, który 

zawiera wytyczne działań niezbędnych dla zapewnienia ochrony środowiska naturalnego przed 
niekontrolowanym wykorzystaniem organizmów zmodyfikowanych genetycznie.  

W 2006r. przyjęto Ramowe Stanowisko Rządu RP dotyczące Organizmów Genetycznie 
Zmodyfikowanych. Jest to dokument wyznaczający kierunek działań dotyczących GMO, na podstawie, 

którego będzie realizowana w Polsce polityka w tym zakresie. 

Wobec braku jednoznacznych wyników badań, dotyczących wprowadzenia organizmów 
modyfikowanych genetyczne Polska będzie się opowiadać zdecydowanie przeciwko innym formom 

wykorzystania GMO. Dotyczy to głównie eksperymentów polowych polegających na zamierzonym 
uwolnieniu do środowiska, wprowadzenia do obrotu GMO oraz prowadzenia upraw genetycznie 

zmodyfikowanych roślin. 

 

3.5.1 Podsumowanie 

Założone zadania Polski mogą zostać osiągnięte na szczeblu gminnym poprzez następujące kierunki 
działań ekologicznych: 

 edukacja ludności w sprawie bezpieczeństwa biologicznego, w tym prowadzenie neutralnej 

kampanii informacyjnej w zakresie inżynierii genetycznej ze szczególnym uwzględnieniem GMO, 

 monitorowanie działań związanych z użytkowaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych, 

szczególnie w kontekście ich wpływu na zachowanie bezpieczeństwa biologicznego. 

 

3.6 Zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii 

Dokumentami, które wyznaczają kierunki w opracowywaniu Programów Ochrony Środowiska są 

Polityka ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 oraz Wytyczne do 

sporządzania Programów ochrony środowiska zatwierdzone przez Ministerstwo Środowiska w grudniu 
2002 roku. 

Zapisy w obu tych dokumentach sugerują, iż struktura POŚ powinna nawiązywać do układu zawartego 
w Polityce Ekologicznej. Proponuje umieszczenie w Programie, jako jeden z elementów 

zrównoważonego wykorzystania materiałów, wody i energii oraz w tym zakresie umieszczone zostaną 

podrozdziały: 

 materiałochłonność, wodochłonność, energochłonność i odpadowość produkcji, 

 wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych,  

 kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią i skutkami suszy. 
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3.6.1 Materiałochłonność, wodochłonność, energochłonność i 
odpadowość produkcji 

Działania przyczyniające się do zmniejszenia materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności 

powinny zapewnić wzrost efektywności wykorzystania surowców, wody i energii poprzez zmniejszenie 
ich zużycia na jednostkę produktu, jednostkową wartość usługi statystycznego konsumenta bez 

pogarszania standardu życiowego ludności i perspektyw rozwojowych gospodarki. Oszczędność dóbr 

powinna dotyczyć wszystkich sektorów, ale koncentrować się głównie w sektorze przemysłowym, 
energetycznym oraz budownictwie i gospodarce komunalnej. 

Działania dla racjonalizowania użytkowania wód powinny objąć wszystkie dziedziny gospodarki 
korzystające z zasobów wód przede wszystkim poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych technik 

produkcji przemysłowej i praktyk rolniczych, aby doprowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na 

wodę i do ograniczenia ładunków odprowadzanych do odbiorników zanieczyszczeń. 

Powinno się unikać nieuzasadnionego wykorzystywania wód podziemnych na cele przemysłowe. 

Zmniejszenie wodochłonności w działaniach związanych z gospodarką wodno-ściekową realizowane 
jest przez zmniejszenie strat wody, poprzez modernizację ujęć, modernizacje sieci wodociągowej oraz 

edukację ekologiczną. Racjonalizacja zużycia wody w gospodarstwach domowych powinna polegać 
przede wszystkim na: 

 ograniczeniu marnotrawstwa wody, 

 stosowania wodooszczędnej aparatury czerpalnej i sprzętu gospodarstwa domowego, 

 dalszego rozwoju pomiaru zużycia wody, 

 podjęcia działań w celu ograniczenia strat w systemach rozprowadzania wody. 

Głównym kierunkiem działań nieinwestycyjnych jest wprowadzenie normatywów zużycia wody, do 

pozwoleń zintegrowanych dla wodochłonnych dziedzin produkcji. 

W zakresie działań inwestycyjnych zakłada się wprowadzenie zamkniętych obiegów wody w 

przemyśle, wodooszczędnych technologii produkcji i przedsięwzięcia modernizacyjne w systemach 
zaopatrzenia w wodę ukierunkowane na zmniejszenie strat wody. 

Materiałochłonność to wielkość nakładów materiałowych poniesionych na wytworzenie określonych 

dóbr użytkowych, wyznaczana przez ilość materiału zużytego na wytworzenie określonej wartości 
użytkowej. Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości, a co za tym idzie likwidacji 

zanieczyszczeń uciążliwości i zagrożeń u źródła pozwoli na uzyskanie większych korzyści 
gospodarczych poprzez zmniejszenie nakładów na produkcję a w konsekwencji poprawę, jakości życia 

mieszkańców poprzez ograniczenie wykorzystania zasobów naturalnych i ochrony środowiska. 

Bardzo istotnym elementem jest zagospodarowywanie wycofanych z użytkowania substancji i 

materiałów niebezpiecznych oraz stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT) zmniejszających 

materiałochłonność i odpadowość produkcji i poprawiających efektywność ekonomiczną procesów 
wytwórczych. 

Energochłonność ujmuje się, jako relację wielkości zużycia energii w procesie produkcyjnym w 
przemyśle czy gospodarce w odniesieniu do odpowiedniej wielkości produkcji, w której uczestniczy ta 

energia, czyli inaczej, jako relację nakładów do efektów. O poziomie energochłonności decydują 

głównie: struktura gałęziowa przemysłu, stosowane technologie wytwarzania, ceny energii, jakość 
produkcji. 

Działaniom w zakresie zmniejszenia energochłonności powinno towarzyszyć kontynuowanie 
przedsięwzięć zmieniających sposób zaspokajania istniejących potrzeb energetycznych. Zmianom 

powinna podlegać przede wszystkim struktura wykorzystania nośników energii w kierunku zwiększenia 
udziału energii elektrycznej w ogólnym zużyciu energii. Zwiększenie udziału produkcji energii z gazu w 

miejsce węgla, poprawy, jakości węgla i innych paliw, a także wzrostu udziału w produkcji energii 

elektrycznej i cieplnej z energetycznych nośników odnawialnych (energia wody i wiatru, energia 
geotermalna, energia słoneczna, energia z biomasy)oraz pochodzących z odpadów. Dla zmniejszenia 

energochłonności niezbędna jest wymiana urządzeń o niskiej sprawności na nowe zużywające mniej 
energii elektrycznej. 

W zakresie zaopatrzenia w wodę temu celowi służą modernizacje: ujęć wody, stacji uzdatniania, 

pompowni i hydroforni oraz pośrednio wymiana odcinków sieci wodociągowej znajdujących się w złym 
stanie technicznym, która będzie wpływać na zmniejszenie ilości tłoczonej wody. 
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Realizowane w ramach modernizacji obiektów termomodernizacje, polegające na ociepleniu ścian 
obiektów kubaturowych i wymianie stolarki również przyczynia się do zmniejszenia energochłonności 

przez zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną. W zakresie odprowadzenia i oczyszczania 

ścieków korzystnie wpłynie budowa kolektora kanalizacyjnego i pompowni sieciowych a także budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach o rozproszonej zabudowie.  

 

3.6.2 Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych 

Użytkowanie odnawialnych źródeł energii umożliwia osiągnięcie korzyści ekologicznych, gospodarczych 

i społecznych. Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych powinien stać się integralnym 
elementem zrównoważonego rozwoju gminy. 

Działania w zakresie zrównoważonego rozwoju przynoszącego efekty ekologiczno – energetyczne 
powinny być kierowane na produkcję energii „ekologicznie czystej‖ ze źródeł odnawialnych, to jest 

wykorzystujących naturalne źródła, jakimi są energia spiętrzeń wodnych, promieniowania 

słonecznego, wód geotermalnych, biomasy i wiatru. 

Z analizy uwarunkowań krajowych wynika, że w najbliższych latach wzrastać będzie wykorzystanie 

biomasy i siły wiatru. 

Na obszarach o dużych wartościach przyrodniczych i ciekach będących siedliskiem ryb wędrownych 

dąży się do tego by nie lokalizować elektrowni wodnych. Przy każdej lokalizacji powinny być 

zachowane uwarunkowania wynikające z położenia w istniejących lub projektowanych obszarach 
ochrony przyrody i krajobrazu. 

 

3.6.3 Podsumowanie 

Mając na uwadze priorytety i zadania nakreślone w dokumentach planistycznych wyższego szczebla 

zaproponowano plan realizacji Programu Ochrony środowiska dla Gminy Strzelin w zakresie 
racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych określając cele krótkoterminowe i wynikające z nich 

działania zmierzające do osiągnięcia celu długoterminowego. 

Założone zadanie zostanie osiągnięte poprzez następujące kierunki działań ekologicznych: 

 racjonalizacja użytkowania wody, 

 wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 

Osiągniecie określonego celu za pomocą wyznaczonych kierunków działań powinno być realizowane 

przez konkretne zadania ekologiczne. 

Zadania ekologiczne w zakresie racjonalizacji zużycia wody prowadzące do realizacji tego kierunku 

działań to: 

 ograniczenie wykorzystywania zasobów wód podziemnych do celów przemysłowych (poza 

przemysłem spożywczym i niektórymi specjalnymi działami produkcji rolnej), 

 wspieranie działań mających na celu zagospodarowanie wód opadowych w gospodarstwach 

domowych; 

 realizacja przez zakłady planów racjonalnego gospodarowania woda (np. wprowadzających 

zamknięte obiegi wody). 

Realizacji kierunku działania, jakim jest zmniejszenie energochłonności gospodarki i wzrost 

wykorzystania energii i ze źródeł odnawialnych nastąpi poprzez następujące zadania ekologiczne: 

 zmniejszenie strat energii cieplnej w systemach przesyłowych poprzez uszczelnienie rurociągów 

oraz ich właściwą eksploatacje, 

 poprawa parametrów energetycznych budynków – termomodernizacja, 

 zwiększenie udziału energii otrzymywanej z surowców odnawialnych w całkowitym zużyciu energii. 

Spełnienie tych celów i zadań przez gminę powinno koncentrować się na realizacji następujących 
zadań: 

 Wzrost świadomości mieszkańców w zakresie korzystania z zasobów naturalnych oraz 

odnawialnych źródeł energii (OZE), 

 Ograniczenie zużycia wody i zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do gleb i wód 
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Takie działania jak zmniejszenie zużycia wody, materiałów i energii oraz wykorzystywanie surowców 
wtórnych nie tylko przyczynia sie do zmniejszenia presji na środowisko, ale również jest bardzo 

racjonalnym podejściem w dziedzinie ekonomiki produkcji. 

Zmniejszenie energochłonności wodochłonności i odpadowości produkcji zależy przede wszystkim od 
działań podejmowanych przez przemysł i energetykę zawodowa, a także przez sferę komunalną. 

Dlatego wskazane jest uczestnictwo gminy i jej mieszkańców w doskonaleniu organizacji rynku 
energii, promowanie energooszczędnych urządzeń, rozszerzenie działań w zakresie inwestycji 

termomodernizacyjnych. 

Harmonogram działań w tym zakresie znajduje się w rozdziałach gospodarka wodna oraz ochrona 
powietrza. 

 

3.7 Kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią i 
skutkami suszy 

Polska, w porównaniu z innymi krajami europejskimi, jest krajem o małych zasobach wody i dużych 
wahaniach rocznego odpływu. Powoduje to występowanie zagrożenia powodziowego oraz pojawianie 

się okresów suszy hydrologicznej, jako wyniku głębokiego niedoboru wody gruntowej. Ocieplenie 
klimatu i prawdopodobnie związane z tym zjawiskiem częste występowanie anomalii pogodowych 

powoduje zwiększenie częstotliwości pojawiania się zjawisk ekstremalnych. 

 

3.7.1 Ochrona przed powodzią 

Prawo wodne (ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.), które weszło w życie 1 stycznia 2002 r., reguluje 
zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpowodziowej. Uregulowania obejmują m.in.: zachowanie 

i tworzenie systemów retencji wód, racjonalne retencjonowanie wód i użytkowanie budowli 

przeciwpowodziowych, funkcjonowanie systemu ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami 
oraz kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych i terenów zalewowych. Ustawa 

zawiera również zapisy dotyczące prac ratowniczych i zabezpieczających oraz kompetencji 
i obowiązków urzędów i instytucji zajmujących się ochroną przeciwpowodziową oraz zarządzających 

ciekami wodnymi. 

Z kolei ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. Nr 62, poz. 558) definiuje 
stan klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej i awarii technicznej, określa warunki jego wprowadzenia 

i obszar, na którym może zostać wprowadzony oraz prawa i obowiązki organów władz oraz obywateli. 

Na terenie Gminy Strzelin znajdują się dwie główne rzeki: Ślęza Mała i Oława. Każda z nich posiada 

zabezpieczenia w postaci obwałowań o długościach przedstawionych w tabeli poniżej. 

 

Tabela 7 Długość wałów przeciwpowodziowych na rzekach Oława i Mała Ślęza 

 Źródło: RZGW Wrocław 

 

Pojemność retencji korytowej w Gminie Strzelin wynosi 6,3 tys. m3, a ilość budowli piętrzących jest 5 

szt. Na terenie gminy, jedynie w zlewni rzeki Oława są 4 zbiorniki retencyjne o pojemności 34 tys. m3. 
Natomiast retencja stawowa łącznie na obszarze gminy, licząc zlewnie Oławy i Ślęzy wynosi        

182,5 tys. m3, w 13 stawach2. 

Największe wezbrania na Ślęzie i Oławie wystąpiły w latach: 1977, 1980 oraz 1997. Zestawienie 
stanów maksymalnych oraz daty ich wystąpienia przedstawia tabela 

 

                                                 
2
 Program Małej Retencji Wodnej dla Województwa Dolnośląskiego, Wrocław 12.10.2006 

Rzeka 
wały przeciwpowodziowe 

lewy [mb] prawy [mb] łącznie [mb] 

Oława 9696 6054 16750 

Mała Ślęza 9715 9715 19430 
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Tabela 8 Maksymalne stany wód powierzchniowych dla Oławy 

Rzeka Wodowskaz km 
rzędna „0” 

m n.Kr 

Hmax 

Cm 
Data wystąpienia 

Oława 
Zaborowice 49,2 146,01 364 21-07-1997 

Oława 28,8 124,83 415 3-03-1940 

Oznaczenia w tabeli: 

rzędna „0‖ m n.Kr. – rzędna zera wodowskazu, [m n.Kr.] 

Hmax – stan maksymalny zaobserwowany na wodowskazie, [cm] 

Źródło: Projekt POŚ dla Gminy Strzelin, 2007 

 

Dla potrzeb hydrotechniki i zabezpieczenia przeciwpowodziowego konieczne jest określenie wielkości 

przepływów o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia. Dla Oławy, kontrolowanej pod 
względem hydrologicznym przepływy prawdopodobne określono stosując metodę największej 

wiarygodności, natomiast dla dopływów niekontrolowanych pod względem hydrologicznym 

zastosowano regionalną metodę Wołoszyna.  

Prawdopodobieństwo przewyższenia przepływów miarodajnych i kontrolnych dla stałych budowli 

hydrotechnicznych zostały przyjęte zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 21 z dnia 5 marca 1997 r. 

 

Tabela 9 Zestawienie wielkości przepływów prawdopodobnych dla zlewni kontrolowanych Oława 

Rzeka Wodowskaz km 
A 

km2 

Q3% 

m3/s 

Q2% 

m3/s 

Q1% 

M3/s 

Q0,5% 

m3/s 

Q0,3% 

m3/s 

Oława 
Zaborowice 49,2 565,0 37,5 41,1 47,1 53,1 57,5 

Oława 28,8 957,0 63 67,5 77,5 87,4 96,1 

Źródło: Projekt POŚ dla Gminy Strzelin, 2007 

 

Tabela 10 Zestawienie wielkości przepływów o prawdopodobieństwie przewyższenia p=1%  dla 

ważniejszych niekontrolowanych dopływów rzeki Oławy 

Rzeka 
A 

km2 

Q1% 

m3/s 

q1% 

km2/m3/s 

Gnojna 117,3 12,4 0,106 

Zielona (Szalona) 106,3 9,90 0,093 

Źródło: Projekt POŚ dla Gminy Strzelin, 2007 

 

Gmina dąży do zmiany niekorzystnego bilansu wodnego jak i ograniczenia zagrożenia powodziowego 

poprzez zwiększenie retencji rzeki Oławy. Pod pojęciem małej retencji kryją się zabiegi i inwestycje 
zmierzające do poprawy bilansu wodnego gospodarki wodnej, zwłaszcza w sektorze rolnictwa. 

Rozumie się przez to inwestycje polegające zwiększeniu zasobów wodnych zlewni poprzez budowę 
zbiorników wodnych, stawów, zastawek, nasadzeń drzew. Jako główne zadanie w tym zakresie na 

obszarze Gminy Strzelin wytypowano zbiorniki retencyjne „Kazanów‖, „Strzegów-Strzelin‖. 

Możliwości retencji wody istnieją również w innych formach. Należy wykorzystać do tego celu tereny 
podmokłe, obszary bagienne, oczka wodne oraz stosować odpowiednie zabiegi agrotechniczne. Mała 

retencja odgrywa niezwykle istotną rolę w kształtowaniu się warunków mikroklimatycznych, ma duże 
znaczenie w rolnictwie, wpływa na kształtowanie się krajobrazu gminy. Rozwój retencji na terenie 

całej zlewni ma niebagatelny wpływ na ochronę przeciwpowodziową a także na regulację 

(zmniejszenie) odpływu ze zlewni, co pozwala na pokrycie niedoborów wody pojawiające się w okresie 
niżówek. Rozwój małej retencji powoduje również wzrost ilości fauny wodnej i awifauny na tych 

terenach. 

Warunki topograficzne na terenie gminy nie są sprzyjające dla lokalizacji większych obiektów małej 

retencji. Istnieją dobre warunki do budowy stawów, oczek wodnych i zastawek na rowach 
melioracyjnych. Należy dążyć do zwiększania retencji na ciekach gminy poprzez wykonanie takich 
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obiektów jak stopnie, przepusty z piętrzeniem, jazy itp. Należy wzmóc działania zmierzające do 
zwiększenia ilości magazynowanej wody stwarzając różnego rodzaju zachęty dla inwestowania w 

zbiorniki i stawy. Na ciekach o nizinnym charakterze należy stosować biologiczną regulację cieków. 

Gmina Strzelin z racji swego położenia w dolinie rzeki Oławy i Małej Ślęzy, narażona jest na częste 
powodzie. Występują one zwykle w kilku kolejnych latach, a ich zasięg uzależniony jest od 

intensywności opadów lub gwałtowności wiosennego ocieplenia. Rzeki na obszarze gminy tracą swój 
podgórski charakter stając się nizinnymi o niewielkich spadkach podłużnych. Rzeki są obwałowane i 

posiadają system wałów przeciwpowodziowych chroniących tereny rolnicze, nie występują tu inne 

urządzenia zabezpieczające przed powodzią w postaci zbiorników retencyjnych czy polderów. W zlewni 
powyżej obszaru gminy znajdują się zbiorniki o pewnej retencji (Nieszkowice) nie mające jednak 

większego znaczenia z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej. Rzeki są uregulowane na całym 
obszarze gminy. W czasie powodzi Oława i Mała Ślęza zagroziła miejscowość położonym wzdłuż ich 

biegu, ale zagospodarowanie rolnicze zlewni przyczynia się do zmniejszenia ekstremalnych 
przepływów a stosunkowo wysoka retencja powoduje „ścięcie‖ czoła fali powodziowej. Po 

uszkodzeniach koryta, obwałowań wywołanych przejściem fal wezbraniowych dokonano przebudowy 

obwałowań na niektórych odcinkach, uzupełniono zniszczone odcinki koryta oraz uzupełniono 
większość wyrw w ich konstrukcji.  

Jak wspomniano gmina posiada system obwałowań przeciwpowodziowych. Przez gminę przepływa 
rzeka Oława i Mała Ślęza odbierając wody z dopływów. Obszar zalewu jest znaczny (małe spadki 

podłużne i poprzeczne doliny) ale zagrożone są wówczas miejscowości leżące wzdłuż Oławy i Małej 

Ślęzy.  

W zlewni rzeki Oławy dla zwiększenia stopnia ochrony przeciwpowodziowej planowana jest budowa, 

zgodnie z Programem Ochrony i Zagospodarowania Wód Zlewni rzeki Ślęzy i Oławy zbiorników 
retencyjnych „Kazanów‖, „Strzegów – Strzelin‖, „Nieszkowice.  

W 2009 r. planuję się budowę obwałowania przeciwpowodziowego wraz z jego infrastrukturą w celu 
ochrony terenów zabudowanych miejscowości Strzegów Projektowana ochrona przeciwpowodziowa 

polega przede wszystkim na wykonaniu nasypu ziemnego o wysokości około 1,0÷1,4 m lub odcinkowo 

w rejonie zabudowań muru oporowego, w celu ograniczenia wylewania wód powodziowych o 
prawdopodobieństwie występowania: 

 przepływ miarodajny p=3% 

 przepływ miarodajny p=1%. 

W trakcie projektów jest również inwestycja odtworzeniowa suchego zbiornika p/powodziowego 
znajdującego się w zlewni Nieszkowickiego Potoku, położonej na terenie gminy Strzelin. Inwestycja 

znajduje się w górnej części zlewni Potoku, objęte są: 

 wieś Nieszkowice z przynależnymi gruntami (od km 3+000 biegu cieku),  

 wieś Kazanów z przynależnymi gruntami (km [0+000 – 3+000] biegu cieku),  

Projektowany zakres odbudowy bazuje na Koncepcji z lutego 2009r. „Nieszkowice – odbudowa 
zbiornika p/powodziowego, gm. Strzelin‖ wariancie II zmodyfikowanym na wniosek Nadleśnictwa 

Henryków. Opracowywany projekt budowlany zakłada wykonanie tylko jednej zapory, zlokalizowanej 
przy starej grobli ziemnej nr 1 w km 5+472,20 Nieszkowickiego Potoku.  

Utrzymanie systemu przeciwpowodziowego wymaga:  

 systematycznej regulacji cieków wodnych i konserwacji obiektów regulacyjnych 

 przystosowania obiektów hydrotechnicznych do warunków zagrożenia powodziowego 

 doskonalenia systemu szybkiego ostrzegania i reagowania w przypadku zagrożenia powodzią 

Inwestycje w zakresie przeciwdziałania skutkom powodzi wykraczają znacznie poza możliwości gminy, 

możliwe jest jednak zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców poprzez działania 

niezwiązane bezpośrednio z inwestowaniem w urządzenia przeciwpowodziowe. W zasadzie wszystkie 
przedsięwzięcia można podzielić na czynne i bierne. Bardzo często ich rodzaj wymuszony jest 

własnością. W przypadku ochrony przeciwpowodziowej jest to również pewnego rodzaju wyróżnikiem, 
chociaż własność nie czyni tych działań determinującym.  

Za działania związane z ochroną przeciwpowodziową odpowiada, zgodnie z ustawą Prawo wodne, 

dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej (RZGW). Z jego inicjatywy powstaje opracowanie 
projekt planu ochrony przeciwpowodziowej w regionie wodnym. RZWG są również odpowiedzialne za 

prowadzenie działań informacyjnych i koordynację w razie powodzi lub suszy na podległym terenie. 
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Zasięg działania RZGW we Wrocławiu przedstawiono na poniższym rysunku. 

                       

 
Rysunek 11 Mapa zasięgu działania RZGW we Wrocławiu 

                            Źródło: www.rzgwwroclaw.pl 

 

Ochronę przed powodzią prowadzi się zgodnie z planami ochrony przeciwpowodziowej na obszarze 
kraju, planami ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego, a w szczególności przez: 

 zachowanie i tworzenie wszelkich systemów retencji wód, budowę i rozbudowę zbiorników 

retencyjnych, suchych zbiorników przeciwpowodziowych oraz polderów przeciwpowodziowych; 

 racjonalne retencjonowanie wód oraz użytkowanie budowli przeciwpowodziowych, a także 

sterowanie przepływami wód; 

 funkcjonowanie systemu ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi 

w atmosferze oraz hydrosferze;  

 kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych, 

budowanie oraz utrzymywanie wałów przeciwpowodziowych, a także kanałów ulgi. 

Dla potrzeb planowania ochrony przed powodzią oraz prowadzenia działań operacyjnych funkcjonuje 

w RZGW we Wrocławiu Ośrodek Koordynacyjno-Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej, który 
odpowiada m.in. za: 

 sporządzanie studiów ochrony przed powodzią dla wydzielonych zlewni w regionie wodnym, które 

w oparciu o dane geodezyjne, hydrologiczne, inwentaryzację infrastruktury komunikacyjnej i 
hydrotechnicznej, ocenę zagrożenia powodziowego uwzględniają przede wszystkim granice 

zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania, kierunki ochrony 

biernej i czynnej przed powodzią, propozycje niezbędnych przedsięwzięć modernizacyjno - 
inwestycyjnych wraz z szacunkiem kosztów oraz wytyczne dla planowania przestrzennego; 

 prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących ograniczania działalności na 

obszarach bezpośredniego zagrożenia powodziowego;  

 koordynację koncepcji i planów z zakresu ochrony przeciwpowodziowej; 

 koordynację działań operacyjnych na obiektach ochrony przed powodzią; 

 zgłaszanie wniosków, opiniowanie i uzgadnianie planów, studiów i kierunków 

 zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o warunkach i zagospodarowaniu 

terenu, decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w odniesieniu do ochrony przed powodzią; 

 prowadzenie prac studialnych, wdrożeniowych, ekspertyz i projektów z zakresu ochrony 

przed powodzią oraz wyznaczania obszarów zagrożonych powodzią; 

http://www.rzgwwroclaw.pl/
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 prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dla jednostek samorządowych, rządowych 

oraz społeczeństwa 

 

3.7.2 Ochrona przed suszą 

Susze spowodowane są długotrwałym ograniczeniem opadów. Jeśli w Polsce, w okresie 
wegetacyjnym, przez 20 dni nie ma opadów, uznaje się, że nastąpił początek suszy atmosferycznej. 

Dalszy brak opadów powoduje suszę glebową, która wpływa niekorzystnie na wzrost roślin. Nawet, 
jeśli w tym czasie opady są minimalne, efekty suszy glebowej mogą zostać złagodzone, lecz mimo to 

susza może przejść w stan suszy hydrologicznej. Susze atmosferyczna i glebowa zanikają stosunkowo 

szybko, natomiast susza hydrologiczna, której efektem jest niżówka hydrologiczna, (czyli obniżenie się 
poziomu wód powierzchniowych i podziemnych) trwa na ogół długo, nawet kilka sezonów, bowiem 

odbudowa zasobów wodnych wymaga obfitych oraz długotrwałych opadów deszczu i śniegu. 
Rozpatrując zjawisko suszy w kategoriach poza przyrodniczych, możemy mówić również o suszy 

społeczno-ekonomicznej. Brak wody w rzekach i obniżenie się poziomu wód gruntowych, będące 

skutkiem suszy, mają bardzo poważne konsekwencje dla całej gospodarki, szczególnie tych gałęzi 
przemysłu, które potrzebują większych ilości wody. Konieczne jest uwzględnianie wystąpienia suszy 

w planach reagowania kryzysowego, opracowywanych na wszystkich szczeblach administracji. Jednym 
z ważnych elementów takiego planu jest rozwiązanie sposobów reglamentowania wody dla różnych 

stopni zagrożenia suszą. 

W zakresie ochrony przed suszą meteorologiczną nie istnieje system zabezpieczeń. Możliwe jest 

natomiast łagodzenie jej skutków dla środowiska gruntowo-wodnego. W związku z tym konieczne jest 

podejmowanie działań w zakresie retencji powierzchniowej i podziemnej, w tym małej retencji (tereny 
trwałych użytków zielonych, łąki, obniżenia terenowe z uwagi na pokrywę roślinną względnie dobrze 

zniosą krótkotrwałe okresy zalewowe) oraz zwiększanie lesistości dorzecza. Istotna jest również 
racjonalizacja zużycia wody i zachowania jej dobrej, jakości, a także inwentaryzacja, odbudowa 

i regulacja oraz prawidłowa eksploatacja urządzeń melioracji wodnych. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

           Rysunek 12  Czas trwania maksymalnych nizówek w latach 1966-2003 

            Źródło: Opracowanie Ekofizjograficzne dla Województwa Dolnośląskiego 
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3.7.3 Cele i zadania środowiskowe do roku 2012 i do roku 2015 

Cel 
Cele długoterminowe do 

roku 2015 
Cel 

Cele krótkoterminowe do roku 
2012 

Zadanie Zadanie Jednostka odpowiedzialna 

PS.1 

Ograniczenie ryzyka 
wystąpienia zagrożeń 
środowiska 
spowodowanych przez 
potencjalne źródła 
zagrożeń naturalnych dla 
ochrony ludności przed ich 
skutkami. 

PS.1.1 
Podniesienie bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego 

PS.1.1.1 

Realizacja przyjętych programów zapobiegających 
powodziom, a w szczególności: „Strategii modernizacji 
Odrzańskiego Systemu Wodnego, „Programu dla Odry 
2006‖, „Generalnej strategii ochrony przed powodzią 
dorzecza Górnej i Środkowej Odry po wielkiej powodzi  
lipcowej 1997 roku‖, Program ochrony i 
zagospodarowania wód zlewni rzek: Ślęza i Oława (w 
tym budowa zbiornika Strzegów - Strzelin) 

RZGW, Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych, Gmina Strzelin 

PS.1.1.2 
Zwiększenie przepustowości koryt przez, między innymi, 
modernizację kanałów powodziowych, czyszczenie i 
udrożnienie koryt rzek i międzywali. 

RZGW, Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych, Gmina Strzelin 

PS.1.1.3 
Budowa zbiorników Kazanów i Nieszkowice na potoku 
Nieszkowickim 

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych, Gmina Strzelin 

PS.1.1.4 

Utrzymanie w sprawności technicznej istniejących 
obiektów infrastruktury przeciwpowodziowej i 
zbiorników, wałów, koryt rzecznych, potoków i kanałów 
oraz zabudowy towarzyszącej. 

RZGW, Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych, Gmina Strzelin 
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3.7.4 Harmonogram zadań w zakresie ochrony przed powodzią i suszą  

L.P. Nazwa zadania 
Termin 

rozpoczęcia 
planowany 

Termin 
zakończenia 
planowany 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Planowane 
koszty ogółem 

(PLN) tyś. 
Partnerzy 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

PS.1.1.1 

Realizacja przyjętych programów zapobiegających powodziom, a w szczególności: 
„Strategii modernizacji Odrzańskiego Systemu Wodnego, „Programu dla Odry 2006‖, 
„Generalnej strategii ochrony przed powodzią dorzecza Górnej i Środkowej Odry po 
wielkiej powodzi  lipcowej 1997 roku‖, Program ochrony i zagospodarowania wód zlewni 
rzek: Ślęza i Oława (w tym budowa zbiornika Strzegów - Strzelin) 

2009 2015 
RZGW, Dolnośląski 
Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych 

b.d Urząd Strzelin 

PS.1.1.2 
Zwiększenie przepustowości koryt przez, między innymi, modernizację kanałów 
powodziowych, czyszczenie i udrożnienie koryt rzek i międzywale. 

2009 2015 
RZGW, Dolnośląski 
Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych 

b.d Urząd Strzelin 

PS.1.1.3 Budowa zbiorników Kazanów i Nieszkowice na potoku Nieszkowickim 2009 2015 Gmina Strzelin b.d 

Dolnośląski 
Zarząd Melioracji i 
Urządzeń 
Wodnych 

PS.1.1.4 
Utrzymanie w sprawności technicznej istniejących obiektów infrastruktury 
przeciwpowodziowej i zbiorników, wałów, koryt rzecznych, potoków i kanałów oraz 
zabudowy towarzyszącej. 

2009 2015 
RZGW, Dolnośląski 
Zarząd Melioracji i 
Urządzeń Wodnych 

b.d Urząd Strzelin 

RAZEM ZADANIA KOORDYNOWANE b.d. 
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4 Dalsza poprawa, jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego na 
obszarze Gminy Strzelin 

4.1 Gospodarka wodno – ściekowa  

4.1.1 Charakterystyka i ocena stanu aktualnego 

4.1.1.1 Hydrografia 

Wody powierzchniowe 

Gmina Strzelin w całości leży na obszarze zlewni rzeki Oławy i Małej Ślęzy z ich dopływami. Sieć wód 
powierzchniowych gminy jest rzadka, mało urozmaicona, jedynie w górnej części zlewni (poza gminą) 

bardziej urozmaicona. Na obszarze gminy poza Oławą, Ślęzą i jej głównym dopływem Małą Ślęzą, 

gdzie z zasięgu ich dolin występuje stosunkowo gęsta sieć cieków drobniejszych, kanałów i rowów 
melioracyjnych, sieć hydrograficzna jest uboga. Obszar gminy posiada znacznie rzadszą sieć cieków, 

które ponadto są mało zasobne w wodę. Ten obszar jest użytkowany intensywnie rolniczo i to w 
znacznym stopniu są to pola orne. Zalesienie tej części gminy jest niewielkie. Obszar gminy 

praktycznie pozbawiony jest obiektów małej retencji co wiąże się bezpośrednio z niezbyt bogatą siecią 

cieków jak i wysokim stopniem zagospodarowania terenów pod użytki rolne zwłaszcza orne. Pewne 
możliwości zwiększenia retencji daje właśnie Oława i Mała Ślęza. Większymi dopływami tych rzek są: 

 Krynka (dopływ Oławy) 

 Młynówka Gębicka (dopływ Oławy) 

 Potok Nieszkowicki (dopływ Oławy) 

 Babica (dopływ Oławy) 

 Pluskawa (dopływ Małej Ślęzy) 

 Rów Gołostowicki (dopływ Małej Ślęzy) 

 

OŁAWA 

Powierzchnia całkowita zlewni rzeki Oławy wynosi 1167,4 km2. Wodowskaz Oława położony w odcinku 
ujściowym rzeki Oławy zamyka zlewnię o powierzchni 957 km2. Dla tych zlewni kontrolowanych 

poniżej zamieszczono charakterystykę fizjograficzną w postaci: powierzchni zlewni, szerokości zlewni, 

spadku średniego zlewni, współczynnika szerokości zlewni, wskaźnika wydłużenia oraz zalesienia. 

 

Tabela 11 Charakterystyka fizjograficzna zlewni Oławy 

Rzeka Wodowskaz 
A 

Km2 

B 

km 

σ 

- 

Cw 

- 

Iśr 

% 

Z 

% 

Oława Oława 957 15,21 0,242 0,555 0,615 19 

Oznaczenia w tabeli: 

A – powierzchnia zlewni, [km2] 

B – szerokość zlewni, [km] 

σ – współczynnik szerokości zlewni, [-] 

Cw – wskaźnik wydłużenia zlewni, [-] 

Iśr – średni spadek zlewni, [%] 

Z – zalesienie, [%] 

 

Hydrografia rzeki Oławy jest dość dobrze rozwinięta. Rzeka nie posiada większych dopływów poza 

Krynką i Gnojną. W zlewni Oławy znajdują się obecnie 3 wodowskazy, 2 na Oławie, tj.: Zborowice i 
Oława oraz Przeworno na Krynce.  

Rzeka ma długość 91,7 km i powierzchnię zlewni A = 1167,4 km2, jest lewostronnym dopływem Odry, 
do której uchodzi w km 250,4. Bierze początek na wysokości około 315 m n.p.m. na Przedgórzu 

Sudeckim. Średni spadek zlewni wynosi ok. 0,62 %, a gęstość sieci rzecznej ok. 0,34 1/km; zalesienie 

zlewni wynosi ok. 19 %. Klimatyczny bilans wodny wynosi ok. 71 mm.  
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Tabela 12 Charakterystyczne parametry rzeki Oławy 

Rzeka Wodowskaz 
długość 

km 

rz. wys. źródeł 

m n.p.m. 

Ic 

‰ 

d 

1/km 

Oława Oława 62,9 315 3,023 0,336 

Oznaczenia w tabeli: 

Lc – długość cieku, [km] 

rz. wys. źródeł – rzędna wysokości źródeł, [m n.p.m.] 

Ic – spadek podłużny cieku, [‰] 

d – gęstość sieci rzecznej do IV rzędu, [1/km] 

 

Zlewnia rzeki Oławy nie jest zasobna w wodę. Wielkości średnich przepływów z wielolecia 1975-2000 

wynosi 3,97 m3/s w przekroju Oława. Przepływy charakterystyczne dla rzeki Oławy, dla przekrojów 
kontrolowanych pod względem hydrologicznym zestawiono w tabeli poniżej.  

 

Tabela 13 Zestawienie przepływów charakterystycznych z wielolecia 

Rzeka Wodowskaz 

Powierzchnia 
zlewni 

km2 

Przepływy charakterystyczne 

m3/s 

SNQ SSQ SWQ 

Oława 
Zaborowice 565,0 0,45 1,54 13,8 

Oława 957,0 1,09 3,97 22,4 

Oznaczenia w tabeli: 

SNQ – średni niski przepływ z wielolecia, [m3/s] 

SSQ – średni przepływ z wielolecia, [m3/s] 

SWQ – średni wysoki przepływ z wielolecia, [m3/s] 

 

W okresach bezopadowych, po zaniku spływu powierzchniowego rzeka zasilana jest wodami 
podziemnymi, następuje zmniejszanie się zasilanie cieków poniżej przepływu granicznego. 

 

Tabela 14 Czas trwania niżówek dla przepływu granicznego Q10% 

Rzeka Wodowskaz 
Liczba dni niżówek 

Nl/Nz 

Niżówki roczne 

Tn [dni] 

Rok Lato zima Max Średnia 

Oława Oława 949 751 198 3,79 131 15 

Oznaczenia w tabeli: 

Nl/Nz – stosunek liczby dni niżówek letnich do liczny dni niżówek zimowych, 

Tn – czas trwania niżówki, [dni] 

 

Otrzymane wartości wskazują na duże prawdopodobieństwo wystąpienia okresów niżówkowych w 
zlewni Oławy. Są to przeważnie niżówki występujące w okresie letnim  i jesiennym. Mniejsze znaczenie 

mają niżówki zimowe. Istnieje zatem potrzeba zwiększenia zasobności w wodę tych zlewni poprzez 
budowę małych zbiorników retencyjnych z przeznaczeniem dla rolnictwa. Sieć małych zbiorników 

odgrywa dużą rolę zarówno w ochronie przed powodzią, jak i posuchami. 

 

MAŁA ŚLĘZA 

Najważniejszym dopływem Ślęzy jest – Mała Ślęza. Zlewnia cieku posiada charakter pagórkowaty o 
niedużych spadkach podłużnych jak i poprzecznych. Potok bierze swój początek w okolica wsi Kobyla 

Głowa w gminie Ciepłowody. Powierzchnia zlewni jest praktycznie niezalesiona. Średni procent 
zalesienia 5 - 6 %. Do ujścia do Ślęzy rzeka płynie przez tereny słabo zurbanizowane o wybitnie 

rolniczym charakterze i intensywnej produkcji rolniczej. 
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Przepływy charakterystyczne wskazują na podgórski charakter rzeki, znaczne wartości odpływów 
jednostkowych wskazują na duże zasoby zlewni jednak duża amplituda przepływów wskazuje na małą 

retencję zlewni i szybkie odpływy powodujące gwałtowne wezbrania powodziowe. Z drugiej strony w 

okresach bezdeszczowych występują niżówki. Mała Ślęza jest kontrolowana w przekroju ujściowym do 
Ślęzy. Zlewnia ma typowo podgórski charakter. Według Podziału Hydrologicznego Polski (1983) 

jednostkowe przepływy charakterystyczne wynoszą: 

 Przepływ najniższy  NNq - 0.25   dm3/s/km2 

 Przepływ  średni niski SNq - 0.72   dm3/s/km2 

 Przepływ średni roczny SSq - 3.20   dm3/s/km2 

 Przepływ średni wielki SWq - 44.86  dm3/s/km2 

 Przepływ najwyższy  WWq - 116.0   dm3/s/km2 

Rzeka nie ma większego znaczenia gospodarczego, jej wody są zanieczyszczone i niezbyt zasobne 

natomiast jest to ciek, który może mieć znaczenie dla intensywnego rolnictwa.  

 

KRYNKA 

Niewielka rzeka w Gminie Strzelin. Prawy dopływ Oławy, okrąża Wzgórza Strzelińskie od wschodu, 
Rzeka Krynka przepływa obok wsi Głęboka od strony południowej, skręcając w stronę północy 

przecina drogę nr 39 od strony Strzelina w odległości ok 200 m przed wsią(od strony zachodniej), by 
zakończyć swój bieg uchodząc do rzeki Oława obok wsi Krzepice. 

Na rzece Krynka w km 15+350, znajduję się zbiornik polderowy Krynka – Przeworno. 

W okresach występowania przepływów niskich i średnich zbiornik będzie wykorzystywany rolniczo, 
utrzymując normalny poziom piętrzenia na rzędnej 185,00 m n.p.m., dodatkowo będzie 

wykorzystywany do celów rekreacyjnych. W okresach występowania przepływów wezbraniowych pełni 
funkcję zbiornika przepływowego redukując falę w objętości rezerwy powodziowej zawartej między 

rzędnymi 185,00 a 186,00 m n.p.m. i wynoszącej 0,536 mln m3. Przy NPP pojemność zbiornika wynosi 

0,315 mln m3 a powierzchnia zalewu wynosi 37,4 ha. Natomiast przy maksymalnym dopuszczalnym 
poziomie piętrzenia (186m n.p.m.) pojemność zbiornika wzrośnie do 0,851 m3 a powierzchnia 

zalewowa wzrośnie do 81 ha. 

Program Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2009 

w zakresie wód powierzchniowych realizowany jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
we Wrocławiu. Sieć monitoringowa wód powierzchniowych na lata 2007–2009 została zaprojektowana 

zgodnie z wymogami „Państwowego Programu Monitoringu Środowiska na lata 2007-2009‖, 

uwzględniającego założenia Ramowej Dyrektywy Wodnej, to jest w sposób umożliwiający pozyskanie 
spójnego i całościowego obrazu stanu ekologicznego i chemicznego wód na terenie Dolnego Śląska. 

Informacje uzyskane na podstawie monitoringu umożliwią zarówno klasyfikację stanu wód, jak i ocenę 
długoterminowych zmian warunków naturalnych oraz zmian wynikających z prowadzonej na szeroką 

skalę działalności antropogenicznej. Ponadto umożliwią one ocenę dotrzymywania norm i osiągnięcia 

celów ustanowionych dla obszarów chronionych.3 

Poniższy rysunek przedstawia punkty monitoringu wód powierzchniowych na terenie województwa 

dolnośląskiego w rejonie Gminy Strzelin. 

 

                                                 
3 Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2007-2009, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu, Wrocław, marzec 2007 

http://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82awa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wzg%C3%B3rza_Strzeli%C5%84skie
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Rysunek 13 Lokalizacja punktów monitoringu wód powierzchniowych w województwie dolnośląskim 

Źródło: „Stan środowiska w województwie dolnośląskim w 2007 roku‖ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu 

Na terenie Gminy Strzelin występują dwa stałe punkty monitoringu, jakości wód powierzchniowych 
województwa dolnośląskiego. W  2007 r. badano w ramach monitoringu operacyjnego wskaźniki 

czystości wód  na rzece Oława, poniżej Strzelina (54 km) oraz na rzece Krynka w miejscowości 
Biedrzychów (2 km). 

Rzeka Oława od kilku lat charakteryzuję się ustabilizowanym poziomem zanieczyszczeń, dla większości 

wskaźników nie przekraczającym III klasy. W roku 2007 na ujściu Odry odnotowano III klasę jakości i 
stan ten nie zmienia się od lat. W uchodzącej do Oławy powyżej Strzelina Krynce sześc parametrów 

przekracza znacznie poziom IV i V klasy, a ich charakter wskazuje na dopływ ścieków. 
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Rysunek 14 Trendy zmian wybranych wskaźników zanieczyszczenia w rzece Oławie na ujściu do Odry 
(km 2,0) w latach 1993-2007 

Źródło: „Stan środowiska w województwie dolnośląskim w 2007 roku‖ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu 

 

Do ważnych punktów monitoringowych ze względu na ochronę środowiska wodnego Gminy Strzelin 

należy również zaliczyć punkty leżące poza obszarem gminy na rzece Mała Ślęza – poniżej  Pluskawki 
oraz na ujściu do Ślęzy.  

W rzece Małej Ślęzie w pierwszym punkcie tylko trzy parametry – azotany, fosfor ogólny i substancje 
rozpuszczone przekraczają poziom klasy IV. W punkcie ujściowym takich parametrów jest już sześć 

przy jednoczesnym wzroście stężeń maksymalnych. Spowodowane jest to ściekami odprowadzanymi z 
oczyszczalni w Górce (dla Miasta Strzelina). 
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Rysunek 15 Trendy zmian wybranych wskaźników zanieczyszczenia w rzece Ślęza na ujściu do Odry 
(km 2,4) w latach 1993-2007 

Źródło: „Stan środowiska w województwie dolnośląskim w 2007 roku‖ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu 

 

Wody podziemne 

Wody podziemne występują na głębokościach 0,8-4,0 m poniżej terenu w części północnej gminy, 
natomiast w części należącej do Wzgórz Strzelińskich występują w wietrzelinach i szczelinach na 

głębokości 0,5-2 m. 

Pod względem hydrologicznym, gmina położona jest w Podregionie Wrocławskim i charakteryzuje się 
deficytowym wskaźnikiem zasobności w wodę podziemna wynoszącym 95 m3/dobę/km2.4 

 

Monitoring, jakości wód podziemnych 

Program Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2009 

w zakresie wód podziemnych realizowany jest przez Oddział Dolnośląski PIG we Wrocławiu. oraz przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu. PIG prowadzi monitoring diagnostyczny  

w  punktach pomiarowych raz w roku, obejmuje wszystkie jednolite części wód podziemnych i 
operacyjny obejmujący jednolite części wód zagrożone nie osiągnięciem dobrego stanu.  

Każdemu z punktów zostaną przypisane określone zakresy pomiarowe stanowiące wypełnianie 
wymagań dyrektyw unijnych, w tym „azotanowej‖. Zakłada się, że sieć pomiarowa w latach 2007–

2009będzie liczyła około 800 punktów w monitoringu diagnostycznym i 300 w monitoringu 

operacyjnym. 

Poza badaniami na poziomie krajowym w województwie dolnośląskim będą wykonywane przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu uzupełniające badania wód podziemnych 
w zakresie elementów fizyko-chemicznych. W ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego 

badania obejmują wody podziemne Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, wykorzystywane do 

zapatrzenia ludzi w wodę do picia oraz zagrożone azotanami pochodzącymi z rolnictwa.  

Celem wykonywania badań jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym wód podziemnych, 

śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń w skali kraju, na potrzeby zarządzania zasobami wód 
podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych.5 

                                                 
4 Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Strzelin 
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Poniższy rysunek przedstawia lokalizację Głównych Zbiorników Wód Podziemnych na terenie 
województwa dolnośląskiego  

  

 
Rysunek 16 Regionalizacja hydrogeologiczna wód zwykłych 

Źródło: Opracowanie Ekofizjograficzne dla Województwa Dolnośląskiego  

 

W najbliższej okolicy Gminy Strzelin, wody podziemne zostały badane w sieci monitoringu krajowego 

w miejscowości Borek Strzeliński w otworze nr 638. Są to wody węglanowo-siarczanowo-wapniowo-
magnezowe i w wyniku badań stwierdzono przekroczenia wg RMZ wskaźników takich jak: żelazo i 

mangan. Wg RMŚ wody mają III klasę czystości ogólną, a wpływ na to ma wapń, mangan i żelazo 
(IV).  

 

                                                                                                                                                         
5 Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2007-2009, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu, Wrocław, grudzień 2007 
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Rysunek 17 Lokalizacja punktów monitoringowych wód podziemnych na terenie dolnegośląska 
realizowany przez Oddział PIG we Wrocławiu 

Źródło: „Stan środowiska w województwie dolnośląskim w 2007 roku‖ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu 

 

4.1.1.2 Główne źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych 

Głównymi zagrożeniami dla wód powierzchniowych i podziemnych prowadzących wody 

nieodpowiadające normom są skażenia komunalne i związane z chemicznymi środkami do produkcji 
rolnej. 

Ścieki socjalno-bytowe, pochodzące z zabudowy mieszkaniowej, odprowadzane są często 
do nieszczelnych osadników przydomowych bądź też lokalnie budowanymi przez mieszkańców 

kanałami bezpośrednio do przydrożnych rowów melioracyjnych lub cieków wodnych. Ścieki te 
są źródłem zanieczyszczeń wyrażającym się w związkach takich jak BZT5, ChZT, azot amonowy 

i fosforany. 

Dodatkowo istotnym zagrożeniem, dla jakości wód są substancje ropopochodne spłukiwane podczas 
opadów deszczu z nawierzchni dróg, parkingów czy placów stacji paliw. 

Poważne źródło zanieczyszczeń wód podziemnych i powierzchniowych stanowią też związki biogenne 
pochodzące z gnojowicy, gnojówki i z soków kiszonkowych, spływające z pól uprawnych w okresach 

po nawożeniu gruntów rolnych. Rolnictwo należy do najbardziej znaczących gałęzi aktywności 

gospodarczej w Gminie Strzelin, dlatego ochrona wód będzie najistotniejszym problemem ochrony 
środowiska związana z intensywną produkcja rolniczą. 

W stosunku do lat poprzednich wskaźniki te uległy znacznej poprawie głównie dzięki uruchomieniu 
części oczyszczalni ścieków na obszarach zlewni, jednak należy zaznaczyć, iż oczekiwano znacznie 

większą poprawę wskaźników. 
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4.1.1.3 Zaopatrzenie w wodę6 

Na terenie Gminy Strzelin znajdują się następujące wodociągi zaopatrujące ludność w wodę 

przeznaczoną do spożycia: 

 Wodociąg Górzec 

Woda uzdatniona z SUW Górzec zaopatruje w wodę tylko wieś Górzec oraz Oczyszczalnię Ścieków w 
Chociwelu.  

 Wodociąg Ludów Polski 

Woda uzdatniona z SUW Ludów Polski zaopatruje w wodę dwa wodociągi: 

o Wodociąg Ludów Polski – Pławna – Trześnia – Brożec 

oraz  

o Wodociąg – Ludów Polski – Warkocz – Bierzyn 

 Wodociąg Strzelin 

Woda ze zbiorników wody czystej kierowana jest do: 

o wieży ciśnień w Gościęcicach – jako nadmiar wody tłoczonej do sieci, 

o sieci wodociągowej miasta Strzelin, 

o Mikoszów – częściowo zasilany z SUW Karszów, 

o do Szczawina – jako wodociąg Szczawin, który zasilany jest z sieci miejskiej przy ul. Borowskiej, 

o do Pęcza – jako wodociąg pojedynczy zasilany z ul. Borowskiej, 

o do Gęsińca – jako wodociąg Gęsiniec, który zasilany jest również z sieci miejskiej, 

o do Strzegowa – jako wodociąg pojedynczy zasilany z sieci miejskiej, 

o do Chociwela i Zakładu Mc’Cain, 

o Wodociąg Biedrzychów – Muchowiec – Karszówek – Żeleźniak, 

o Wodociąg Gościęcice Dolne – Gościęcice Średnie – Gościęcice Górne – Kuropatnik 

 Wodociąg Dankowice 

Woda uzdatniona z SUW Dankowice zasila bezpośrednio miejscowości: 

o Dankowice – Wąwolnica – Szczodrowice – Dębniki – Biały Kościół – Gębczyce – Gębice – 

Nowolesie – Kaczanów, 

o Nieszkowice – Skoroszowice – Myszkowice 

 Wodociąg Częszyce 

Woda uzdatniona z SUW Częszyce zasila tylko dwie miejscowości: Częszyce i Krzepice 

 Wodociąg Karszów 

Woda uzdatniona z SUW Karszów zaopatruje w wodę miejscowości: 

Karszów, Dobrogoszcz, Mikoszów, Piotrowice. 

 

Ujęcia wody podziemnej administrowane są przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Strzelin. Są to: 

 ZAKŁAD UZDATNIANIA WODY STRZELIN – Gm. Strzelin: 

rodzaj ujęcia – woda podziemna 

pozwolenia wodnoprawne: 

o nr: OS.I-6210/114/92/93 wydane w dniu 04.04.1993r. Termin obowiązywania: 31.12.2010r. 

o nr: SP-OS-6210-017-99 wydane w dniu 25.10.1999r. Termin obowiązywania: 31.12.2010r. 

o nr:SP-OS-6223-012-2000/1 wydane w dniu 27.03.2000r.Termin obowiązywania: 31.12.2010r. 

ujęcia w rejonie Ludów Polski – Górzec: 

studnia nr S1: h = 46,0m ; Qe = 40,0m3/h ; s = 16,2m, 

studnia nr S2: h = 45,0m ; Qe = 40,0m3/h ; s = 17,0m, 

studnia nr S3: h = 52,0m ; Qe = 55,0m3/h ; s = 14,3m, 

                                                 
6
 Dane ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Stzelinie 
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studnia nr S4: h = 57,0m ; Qe = 35,0m3/h ; s = 15,7m, 

studnia nr S5: h = 46,0m ; Qe = 40,0m3/h ; s = 16,5m, 

studnia nr S6: h = 45,3m ; Qe = 40,0m3/h ; s = 14,0m 

Qmax h = 250 m3/h 

studnie awaryjne: 

studnia nr S1A: h = 45,0m ; Qe = 40,0m3/h ; s = 5,3m, 

studnia nr S2A: h = 45,0m ; Qe = 40,0m3/h ; s = 11,8m, 

studnia nr S3A: h = 52,0m ; Qe = 55,0m3/h ; s = 8,2m, 

studnia nr S4A: h = 57,0m ; Qe = 35,0m3/h ; s = 12,7m, 

studnia nr S5A: h = 46,0m ; Qe = 40,0m3/h ; s = 12,5m, 

studnia nr S6A: h = 45,0m ; Qe = 40,0m3/h ; s = 12,3m 

ujęcia ul. Brzegowa: 

studnia nr 7 (kopana):    h = 8,9m ; Qe = 16,0m3/h ; s = 4,0m, 

studnia nr 8 (wiercona): h = 9,5m ; Qe = 14,0m3/h ; s = 3,1m, 

studnia nr 9 (wiercona): h = 10,5m ; Qe = 45,0m3/h ; s = 1,75m, 

studnia nr 10 (wiercona): h = 9,5m ; Qe = 45,0m3/h ; s = 3,0m 

Qmax h = 120,0m3/h 

 ZAKŁAD UZDATNIANIA WODY GÓRZEC – Gm. Strzelin 

rodzaj ujęcia – woda podziemna 

pozwolenie wodnoprawne: 

o nr: SP-OS-6223/07/01 wydane w dniu 15.02.2001r. Termin obowiązywania: 31.12.2015r. 

studnia nr I : h = 45,0m ; Qe = 16,5m3/h ; s = 10,0m, 

studnia nr II: h = 51,0m ; Qe = 12,0m3/h ; s = 6,7m, 

Qśr.dob = 90,0m3/d 

Qmax.dob. = 117,0m3/d 

 STACJA UZDATNIANIA WODY LUDÓW POLSKI – Gm. Strzelin 

rodzaj ujęcia – woda podziemna 

pozwolenie wodnoprawne: 

o nr: OŚ.I.6210/39/96 wydane w dniu 24.05.1996r. Termin obowiązywania: 31.12.2010r. 

studnia nr 1: h = 45,0m ; Qe = 37,0m3/h ; s = 6,59m, 

studnia nr 2: h = 45,0m ; Qe = 37,0m3/h ; s = 6,59m 

Qśr.dob. = 321,0 m3/d 

Qmax.dob. = 416,0 m3/d 

Qmax.h = 37,0 m3/h 

 STACJA UZDATNIANIA WODY Dankowice – Gm. Strzelin 

rodzaj ujęcia – woda podziemna 

pozwolenie wodnoprawne: 

o nr: SP-OS-6223-006-2000/1 wydane w dniu 18.02.2000r. Termin obowiązywania: 31.12.2014r. 

studnia nr I: Qe = 45,0m3/h ; s = 15,6m 

studnia nr II: Qe = 45,0m3/Ośr ; Ośr = 15,6m  

Qmax.d= 642,0m3/d 

 ZAKŁAD UZDATNIANIA WODY Częszyce – Gm. Strzelin 

rodzaj ujęcia – woda podziemna 

pozwolenie wodnoprawne: 
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o nr: SP-OS-6223/06/2004 wydane w dniu 02.08.2004r. Termin obowiązywania: 31.12.2016r. 

studnia nr 1: h = 64,0m ; Qe = 15,00m3/h ; s = 15,0m, 

studnia nr 2: h = 62,0m ; Qe = 15,00m3/h ; s = 15,0m 

Qśr.d = 79,0m3/d 

Qmax.h = 10,0m3/d 

 ZAKŁAD UZDATNIANIA WODY KARSZÓW – Gm. Strzelin 

rodzaj ujęcia – woda podziemna 

pozwolenie wodnoprawne: 

o nr: SP-OS-6223-030-2000 wydane w dniu 21.12.2000r. Termin obowiązywania: 31.12.2014r. 

studnia nr IV: h = 113,0m ; Qe = 69,0m3/h ; s = 8,5m, 

studnia nr V:  h = 110,0m ; Qe = 55,0m3/h ; s = 19,0m 

Qśr.d = 524,0m3/d 

Qmax.d = 630,0m3/d 

 

Charakterystyka stacji uzdatniania wody 

 SUW Strzelin = 300 m3/d 

 SUW Ludów Polski = 18 m3/h 

 SUW Górzec = 15 m3/h 

 SUW Dankowice = 28 m3/d 

 SUW Częszyce = 8 m3/h 

 SUW Karszów = 25m3/h 

 

Pompownie wody oraz ich lokalizacja 

 Pompownia w Gościęcicach Średnich 

 Pompownia w Kuropatniku 

 Pompownia pomiędzy Dębicami a Nowolesiem (umownie nazwana pompownią w Nowolesiu) 

 Pompownia w Nieszkowicach (umownie nazywana pompownią w Komorowicach) 

 Pompownia w Skoroszowicach 

 Pompownia Muchowiec 

 

Zużycie wody w Gminie Strzelin 

Poniższa tabela obrazuje zużycie wody w Gminie Strzelin w 2008 roku. 

 

Tabela 15 Zużycie wody w Gminie Strzelin w 2008 roku  

Miejscowość razem [m3] razem [dam3] gosp. domowym [m3] gosp. domowym [dam3] 

Strzelin 522735,90 522,7 380343,10 380,3 

Gęsiniec 18376,40 18,4 16482,80 16,5 

Gościęcice Dolne 2028,60 2,0 1946,10 1,9 

Gościęcice Górne 1912,90 1,9 1910,10 1,9 

Gościęcice Średnie 6283,60 6,3 6107,20 6,1 

Kuropatnik 17976,00 18,0 17166,60 17,2 

Pęcz 9431,80 9,4 8500,40 8,5 

Muchowiec 4017,60 4,0 2921,20 2,9 

Biedrzychów 5016,30 5,0 4888,90 4,9 

Chociwel 431850,90 431,9 5876,30 5,9 

Karszówek 2809,90 2,8 2803,90 2,8 

Mikoszów 161,00 0,2 0,00 0,0 

Szczawin 16824,60 16,8 13569,80 13,6 
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Żeleźnik 2303,90 2,3 2292,20 2,3 

Strzegów 2836,00 2,8 3211,90 3,2 

Ulica 164,80 0,2 143,80 0,1 

SUW STRZELIN 1044730,20 1044,7 468654,30 468,7 

Górzec 9554,10 9,6 6900,70 6,9 

SUW GÓRZEC 9554,10 9,6 6900,70 6,9 

Brożec 8398,90 8,4 8294,90 8,3 

Ludów Polski 12227,00 12,2 8617,50 8,6 

Pławna 9622,30 9,6 9481,10 9,5 

Trześnia 5576,90 5,6 5567,90 5,6 

Bierzyn 4405,50 4,4 4397,50 4,4 

Warkocz 5642,80 5,6 5514,80 5,5 

SUW LUDÓW POLSKI 45873,40 45,9 41873,70 41,9 

Biały Kościół  12356,10 12,4 10107,40 10,1 

Dankowice 2105,80 2,1 2067,80 2,1 

Nieszkowice 4511,50 4,5 3984,70 4,0 

Skoroszowice 3960,00 4,0 2506,00 2,5 

Wąwolnica 5081,70 5,1 3042,00 3,0 

Szczodrowice 4059,90 4,1 3456,90 3,5 

Kazanów 4566,50 4,6 3968,50 4,0 

Dębniki 2198,60 2,2 2179,60 2,2 

Nowolesie 2343,00 2,3 2088,00 2,1 

Gębice 2681,10 2,7 2477,10 2,5 

Gębczyce 4695,00 4,7 4694,00 4,7 

SUW WĄWOLNICA 48559,20 48,6 40572,00 40,6 

Dobrogoszcz 6052,90 6,1 5891,20 5,9 

Piotrowice 5913,60 5,9 5892,20 5,9 

Mikoszów 8445,10 8,4 5512,10 5,5 

Karszów 16949,60 16,9 16006,20 16,0 

SUW KARSZÓW 37361,20 37,4 33301,70 33,3 

Częszyce 8220,80 8,2 3445,90 3,4 

Krzepice 8913,90 8,9 5154,00 5,2 

SUW CZĘSZYCE 17134,70 17,1 8599,90 8,6 

Razem 1203212,80 1203,20 599412,30 599,50 

Razem + SUW 2406425,60 2406,50 1199314,60 1199,50 

Źródło: dane ZWiK Strzelin 

 

Na przełomie lat 2004-2007 zaobserwowano stosunkowo stabilną wartość rocznego zużycia wody.  

 

PODSUMOWANIE 

Sieć wodociągowa na terenie Gminy Strzelin jest bardzo dobrze rozwinięta, na 38 miejscowości 

wchodzących w skład gminy wszystkie są zwodociągowane. Miejscowość Głęboka Śląska znajdująca 
się na obszarze naszej gminy zasilana jest przez sieć wodociągową gminy Wiązów. 

Na terenie Gminy Strzelin znajduje się: 

 26 ujęć wody podziemnej w tym: 

o dwa ujęcia w Górce – SI, SII 

o dwa ujęcia w Ludowie Polskim – S1, S2 

o cztery ujęcia podstawowe w Strzelinie przy ul. Brzegowej – S7, S8, S9, S10 

o sześć ujęć podstawowych – Ludów Polski – Górzec S1, S2, S3, S4, S5, S6 

o sześć ujęć awaryjnych – Ludów Polski – Górzec S1A, S2A, S3A, S4A, S5A, S6A 
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o dwa ujęcia Dankowice – SI,SII 

o dwa ujęcia Częszyce – S1,S2 

o dwa ujęcia Karszów SIV, SV 

 6 stacji uzdatniania wody 

o SUW GÓRZEC 

o SUW LUDÓW POLSKI 

o SUW STRZELIN 

o SUW DANKOWICE 

o SUW CZĘSZYCE 

o SUW KARSZÓW 

Największą liczbę odbiorców zaopatruje w wodę SUW – STRZELIN, najmniejszą zaś SUW – 

GÓRZEC. Praca dwóch pierwszych stacji uzdatniania wody kontrolowana jest przez operatorów, 
cztery pozostałe stacje są kontrolowane przez system monitoringu znajdujący się na SUW – 

STRZELIN. 

 8 pompowni wody (w tym jedna pompownia pośrednia wody surowej w Górcu) 

Pozostałem pompownie zlokalizowane są w miejscach : 

o Nieszkowice Niesztowice2), Skoroszowice, Nowolesie – pompuja wodę uzdatnioną SUW – 

DANKOWICE 

o Gościęcice Górne, Kuropatnik, Muchowiec – pompują wodę uzdatnioną SUW STRZELIN 

 12 zbiorników wody czystej 

o dwa zbiorniki – Górzec, 

o jeden zbiornik /dwukomorowy/ Ludów Polski 

o dwa zbiorniki – Strzelin, 

o dwa zbiorniki – Dankowice, 

o jeden zbiornik – Częszyce, 

o dwa zbiorniki – Karszów, 

o jeden zbiornik – Nieszkowice 

o jeden zbiornik – Nowolesie (pełni funkcję zbiornika ppoż.) 

Długość sieci wodociągowej (przesyłowa i rozdzielcza) na terenie gminy wynosi  197,7 km, długość 

przyłączy 70,5 km.  

 

4.1.1.4 Odprowadzanie ścieków 

Charakterystyka gospodarki ściekowej prowadzonej na terenie Gminy Strzelin 

Właścicielem spółki ZWiK jest w 100% Gmina Strzelin. 

Gmina posiada oczyszczalnię ścieków, o przepustowości 7000 m3/d (RLM- 33000), zlokalizowaną w 

obrębie wsi Chociwel. Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków oddana do eksploatacji 
w 1997 roku. Obciążenie hydrauliczne oczyszczalni wynosi obecnie około 40 % nominalnej 

przepustowości. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Mała Ślęza. 

Jakość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w Chociwelu nie przekracza dopuszczalnych 

parametrów określonych w pozwoleniu wodnoprawnym jak również w Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska i Dyrektywie unijnej dotyczących jakości ścieków oczyszczonych.  

Podstawowe parametry jakościowe ścieków z oczyszczalni ścieków w Chociwelu przedstawia tabela 

poniżej. 
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Tabela 16 Parametry jakościowe ścieków [mg/dm3] 

Ścieki surowe 
  14-15.01.08r. 26-27.05.08r. 17-18.11.08r. 1-2.12.08r. ŚREDNIA 

BZT5 371 324 302 247 311 

ChZT 640 757 717 601 678,75 

Zawiesina 
ogólna 

328 400 392 290 352,5 

Azot ogólny 75,2 62,1 59,3 59,3 63,98 

Fosfor ogólny 11,4 15,4 11,2 9,53 11,88 

Ścieki oczyszczone 

  14-15.01.08r. 26-27.05.08r. 17-18.11.08r. 1-2.12.08r. ŚREDNIA 

BZT5 2,56 2 2,66 2,47 2,42 

ChZT 28,4 28,6 26,5 19,5 25,75 

Zawiesina 
ogólna 

< 5,0 < 5,0 5,2 < 5,0 5,05 

Azot ogólny 19 17,4 18,8 18,3 18,38 

Fosfor ogólny 3,79 4,58 1,44 1,22 2,76 

Źródło: Dane z ZWik Strzelin, 2008 

 

Dostęp do sieci kanalizacyjnej posiada 13 759 mieszkańców, w miejscowościach: Strzelin, Gęsiniec (w 

bardzo niewielkim procencie), Gościęcice, Górzec i Ludów Polski.  

Stopień skanalizowania gminy wynosi około 62,3%. Łączna długość sieci kanalizacyjnej wynosi 44,6 

km, długość przykanalików 35,6 km (źródło ZWiK Strzelin ) 

Sieć kanalizacyjna na terenie miasta Strzelin jest stara, około 80% istniejącej sieci pochodzi z 1912 r. 

Sieć wykonana jest na ogół z rur kamionkowych, na tych odcinkach często dochodzi do awarii. 

Pozostałe 20% istniejącej sieci powstało w latach 1989-2004 i jest w dobrym stanie technicznym.  

Pozostałe ścieki komunalne gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i okresowo wywożone 

wozami asenizacyjnymi do w/w oczyszczalni ścieków. 

Najczęstszym jednak sposobem odprowadzenia ścieków z indywidualnej zabudowy mieszkaniowej jest 

ich utylizacja na miejscu – nierejestrowana. Ścieki trafiają do gruntu i cieków powierzchniowych. 

Gmina przystąpiła do „Programu ochrony i zagospodarowania wód zlewni rzek Ślęza i Oława‖ 
mającego na celu ochronę i zapewnienie wysokiej jakości wód w tych rzekach stanowiących źródło 

wody pitnej dla aglomeracji Wrocławskiej. Program miał objąć swoim zasięgiem zlewnie rzek Ślęzy i 
Oławy należące do dorzecza Odry, a w układzie administracyjnym następujące miasta i gminy 

(położone całkowicie bądź częściowo w obrębie w/w zlewni): 

 w województwie dolnośląskim: Borów, Ciepłowody, Domaniów, Jordanów Śląski, Kondratowice, 
Kobierzyce, Łagiewniki, Niemcza, Miasto Oława, Oława, Przeworno, Strzelin, Święta Katarzyna, 

Wiązów, Ziębice, Żurawina 

 w województwie opolskim: Grodków i Kamiennik. 

Program Ochrony Wód Zlewni Rzek Ślęzy i Oławy realizowany jest w ramach Programu Wspierania 
Finansowego Małych i Średnich Gmin w Obszarze Infrastruktury i Ochrony Środowiska, który 

zainicjowany został w listopadzie 2001 r. podpisaniem listu intencyjnego przez władze Województwa 
Dolnośląskiego i Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Celem porozumienia była współpraca 

zmierzająca do stworzenia i wdrożenia koncepcji finansowania inwestycji infrastrukturalnych 

zlokalizowanych w małych i średnich gminach województwa dolnośląskiego, które dotychczas miały 
ograniczony dostęp do kredytów i grantów na długoterminowe finansowanie zadań własnych. 

Program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Phare Tacis 
udostępnionych poprzez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (ok. 1 mln EUR na wsparcie techniczne 

i instytucjonalne).  

Na obecnym etapie program wdrażany jest przez Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Głównym założeniem programu była 

http://www.umwd.pl/
http://www.umwd.pl/
http://www.umwd.pl/
http://www.ebrd.com/
http://www.umwd.pl/spis/projekt.htm
http://www.umwd.pl/wfe
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identyfikacja zadań inwestycyjnych, które z powodu wielkości i możliwości finansowych inwestora nie 
mogą skutecznie ubiegać się o dofinansowanie z Funduszu Spójności. W pierwszym etapie pracy 

zidentyfikowano przedsięwzięcia zlokalizowane na terenie województwa dolnośląskiego, które mogą 

zostać włączone do Programu Wspierania Finansowego Małych i Średnich Gmin w Obszarze 
Infrastruktury. Z uwagi na cel, jakiemu miała służyć faza identyfikacji, tj. przygotowaniu pilotowej 

aplikacji do funduszy unijnych, koniecznym elementem pracy było określenie kryteriów weryfikacji 
zadań i gmin. Uwzględniono wymogi unijnego instrumentu finansowego, jakim są Fundusz Spójności i 

fundusze strukturalne. 

Oceniono i zweryfikowano zdania ze 109 gmin regionu. Wytypowano pakiety projektów  
o największej wartości, najlepiej spełniające kryteria Funduszu Spójności.  

W lutym 2003 roku uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego przyjęto do realizacji, jako pakiet 
pilotażowy dla programu, pakiet "Oława-Ślęza". Techniczna ocena pakietu "Oława-Ślęża" wskazała, że 

ze względu na kondycję finansową gmin i stan zaawansowania przygotowania zadań do realizacji, 
proponowany pakiet może być przedmiotem aplikacji do funduszu spójności. 

Do dnia dzisiejszego nie udało się w sposób zdecydowany spowodować znaczących działań w ramach 

tego Programu, co miałoby poprawić stan zlewni Ślęzy i Oławy. W tej sytuacji Gmina Strzelin planuje 
przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodnościekowej we własnym zakresie, zestawienie 

potencjalnych, planowanych inwestycji przedstawiono  w następnych rozdziałach.  

 

4.1.1.5 Odprowadzanie wód opadowych 

Niepełna sieć kanalizacji deszczowej istnieje jedynie na terenie miasta Strzelina. Na pozostałym 
terenie kanalizacji deszczowej praktycznie nie ma. Stan sieci na ogół jest niezadowalający często są to 

urządzenia zdekapitalizowane, niedrożne, niespełniające swoich funkcji. Liczne są przypadki 
nielegalnych podłączeń kanalizacji sanitarnej czy odprowadzania innego rodzaju ścieków. Praktyka ta 

jest częstym zjawiskiem na obszarach nieskanalizowanych. Wyloty kanalizacji są źródłem emisji 

zanieczyszczeń do wód powierzchniowych. Kanalizacje nie posiadają urządzeń podczyszczających gdyż 
z reguły odprowadzają wody opadowe z terenów uznawanych za niezanieczyszczone. Niemniej jednak 

takie punktowe zrzuty koncentrują zanieczyszczenia w odbiornikach stając się przyczyną ich 
degradacji. Z powodów braku realizacji „Programu ochrony i zagospodarowania wód zlewni rzek Ślęza 

i Oława‖ również w tej dziedzinie nie udało się zrealizować planowanych przedsięwzięć. Niewielkie 
inwestycje tego rodzaju powstały w obrębie terenu przygotowanego pod potrzeby WSSE Wałbrzych w 

Strzelinie. 

 

4.1.2 Identyfikacja potrzeb 

W chwili obecnej prawie 100 % mieszkańców gminy korzysta z wody dostarczanej wodociągiem 

gminnym. Wodociągi zaopatrywane są z ujęć wód podziemnych zlokalizowanych na terenie gminy w 
miejscowościach: Strzelin; Ludów – Górzec, Strzelin  ul. Brzegowa, Dankowice, Ludów Polski, Karszów, 

Częszyce. Sieć wykonywana jest systematycznie od kilkudziesięciu lat jednak na wielu odcinkach jest 
przestarzała i wymaga wymiany. Najważniejsze zadania inwestycyjne w zakresie zaopatrzenia w wodę 

to: 

 Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym i wykonywanie modernizacji istniejących Zakładów 

Uzdatniania Wody 

 Niezbędne bieżące modernizacje i naprawy istniejących sieci wodociągowych 

 Uzbrojenie nowych terenów w sieci wodociągowe 

 Zakup urządzeń do sprawdzania stanu sieci wodociągowej  

Inwestycje te pomogą zmniejszyć straty wody, a także zapewnią 100 % zaopatrzenie mieszkańców, 

spowodują mniejsze koszty i zmniejszą ryzyko awarii na trasach przesyłowych.  

Budowa sieci kanalizacji deszczowej ma na celu ograniczanie negatywnego wpływu zanieczyszczeń 

obszarowych i ścieków deszczowych na wody powierzchniowe. Na obszarze gminy istnieje kilka 
kilometrów sieci deszczowej, która należy w wielu przypadkach remontować czy przebudowywać jeżeli 

jest to konieczne. Korzyści z budowy kanalizacji deszczowej to m.in.: 

 sprawne odprowadzanie nadmiaru wód opadowych, 

 ochrona budynków przed wilgocią, 

 możliwość zagospodarowania poboczy, 
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 przebudowa dróg na nowoczesne z chodnikami i sprawnym odwodnieniem, 

 eliminacja uciążliwej i kosztownej konserwacji rowów, przepustów itp., 

 eliminacja kosztownego czyszczenia rowów z odpadów itp., 

 likwidacja dzikich podłączeń do rowów odprowadzających ścieki, 

 eliminacja przykrych zapachów oraz miejsc wylęgu insektów. 

W zależności od sposobu zagospodarowania ścieki deszczowe odprowadzane są jako umownie czyste 
bądź jako zanieczyszczone. Wody deszczowe niosą ze sobą nieraz znaczne ładunki zawiesiny i 

substancji ropopochodnych, więc aby umożliwić odprowadzenie takich wód do cieków 

powierzchniowych wody te należy podczyszczać, instalować piaskowniki czy separatory 
ropopochodnych. 

Budowa kanalizacji deszczowej dotyczy głównie Strzelina oraz w mniejszym stopniu pozostałych 
miejscowości (lub tylko ich wybranych fragmentów) Gminy Strzelin, które posiadają stosunkowo 

rozległą, gęstą zabudowę a spadki terenowe praktycznie uniemożliwiają sprawne odprowadzanie 
nadmiaru wód opadowych. Konieczność stosowania kanalizacji deszczowej wiąże się tylko z większymi 

miejscowościami ale jest także uzależniona od powyższych założeń. W innych miejscach gminy nie 

planuje się budowy systemu kanalizacji deszczowej, a jedynie jej odcinki na obszarach tego 
wymagających. 

Wykonanie inwestycji sanitacji wsi nie rozwiąże całkowicie problemów ochrony środowiska na 
obszarach wiejskich. W działaniach gminnych w zakresie ochrony wód należy przewidzieć czynności 

zmierzające do wprowadzenia ewidencji rolników wykorzystujących gnojowicę, wprowadzenia akcji 

uświadamiającej zagrożenia, jakie niesie ten sposób zagospodarowania gnojowicy i wprowadzać 
zasady ekologicznego nawożenia gnojowicą oraz to co nazywa się wpływem zanieczyszczeń 

obszarowych na stan wód powierzchniowych. 

W strategii przeciwdziałania tym niekorzystnym zjawiskom wyróżnia się dwa kierunki: 

 kierunek bezinwestycyjny polegający na uświadomieniu skali zagrożenia,  

o propagowanie kultury rolnej uwzględniającej potrzeby ochrony środowiska  

o działania administracyjne gminy polegające na wyznaczeniu obszarów ochronnych i 

egzekwowaniu ustanowionych nakazów i zakazów. 

 kierunek inwestycyjny polegający na zastosowaniu rozwiązań technicznych przeciwdziałającym 

rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń obszarowych, adaptacji urządzeń technicznych i 
wykonywania specjalnych urządzeń melioracyjnych. 

Poza zanieczyszczeniami obszarowymi również zanieczyszczenia liniowe powodują zanieczyszczenia 
wód. Do liniowych źródeł zanieczyszczeń należą:  

 drogi samochodowe 

 szlaki kolejowe 

 rurociągi substancji niebezpiecznych 

 kolektory ściekowe 

Na terenie gminy nie występują poważniejsze źródła zanieczyszczeń liniowych. Do zdecydowanie 

najgroźniejszych można zaliczyć drogę wojewódzką Nr 395 relacji Wrocław - Strzelin oraz 
przebiegającą na styku z granicą gminy drogę wojewódzką Nr 396 relacji Oława - Strzelin. Dla 

ograniczenia zanieczyszczeń liniowych związanych z ruchem kołowym należy przewidzieć poszerzenie 
pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż dróg, wykonywaniu nasadzeń roślinności (trawy, krzewy). Na 

odcinkach ujściowych rowów przydrożnych można projektować stawy suche lub mokre o retencji 
pozwalającej na zatrzymanie zanieczyszczeń. 

Niezależnie od powyższego należy dążyć do wyposażenia jednostek ratownictwa w zapory 

przechwytujące zanieczyszczenia, w zapory sorbcyjne, sorbenty wiążące zanieczyszczenia 
ropopochodne.
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4.1.3 Cele i zadania środowiskowe do roku 2012 i do roku 2015 

Cel 

 

Cele długoterminowe do roku 
2015 

Cel 
Cele krótkoterminowe do 

roku 2012 
Zadanie Zadanie 

Jednostka 
odpowiedzialna 

W.1 

Ochrona przed 
zanieczyszczeniami 
pochodzącymi ze źródeł, 
komunalnych, przemysłowych i 
rolniczych w celu osiągnięcia 
właściwych standardów wód 
powierzchniowych 
i podziemnych 

 

W1.1 
Rozbudowa i modernizacja 
sieci kanalizacji sanitarnej i 
wodociągowej 

W1.1.1 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chociwelu w zwiazku z realizcją programu 
"Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w 
Chociwelu", w tym budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociagowej w miejscowości 
Szczawin 

ZWiK, Gmina 
Strzelin 

W1.1.2 

Budowa infrastruktury technicznej ( sieci wod-kan): Biały Kościół. Szczodrowice, 
Strzegów, Chociwel. Kuropatnik, Gęsiniec, Mikoszów, Pęcz, Osiedle Wschodnie, 
Osiedle Na Skarpie, Osiedle Parkowe, Osiedle w rejonie ulic Wita Stwosza,Gliniana 
częściowo Oławska, kanalizacja w ul.Wojska Polskiego w Strzelinie 

ZWiK 

W1.1.3 Budowa kolektora deszczowego(III etap ul. Wita Stwosza - Oławska w Strzelinie Gmina Strzelin 

W1.1.4 Remont i modernizacja urządzeń melioracyjnych Gmina Strzelin 

W1.2 
Minimalizowanie poboru 
wody 

W1.2.1 
Edukacja proekologiczna i kampania informacyjna w sprawie racjonalnego korzystania 
z zasobów wodnych 

Gmina Strzelin 

W1.2.2 
Przygotowanie i aktualizacja dokumentacji technicznych do celów modernizacji i 
budowy linii przesyłowych i dystrybucyjnych sieci wody 

ZWiK, Gmina 
Strzelin 

W1.2.3 Analiza stanu jakości sieci wodociągowej ZWiK 

W1.2.4 Modernizacje i naprawy sieci ZWiK 

W1.2.5 Zakup urządzeń do sprawdzania stanu sieci ZWiK 

W1.3 

Ochrona wód 
powierzchniowych 
i podziemnych przed 
zanieczyszczeniami ze 
źródeł komunalnych, 
przemysłowych i rolniczych 

W1.3.1 
Inwentaryzacja na terenie miasta i Gminy Strzelin, punktów nielegalnego zrzutu 
ścieków 

ZWiK,Gmina 
Strzelin, WIOŚ 

W1.3.2 
Stopniowe ograniczanie rolniczego użytkowania gruntów położonych w 
bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych 

Inspekcja 
Ochrony Roślin, 
Gmina Strzelin 

W1.3.3 Budowa przydomowych  oczyszczalni  wraz z kolektorami  
Gmina Strzelin, 
mieszkańcy 
gminy 
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4.1.4 Harmonogram zadań w zakresie gospodarki wodno – ściekowej  

L.P. Nazwa zadania 
Termin 

rozpoczęcia 
planowany 

Termin 
zakończenia 
planowany 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Planowane efekty ekologiczne 

Planowane koszty 
ogółem 

[PLN] tys. 

Partnerzy  

ZADANIA WŁASNE 

W1.1.3 
Budowa kolektora deszczowego(III etap ul. 
Wita Stwosza - Oławska w Strzelinie 

2009 2011 Gmina Strzelin 
Wyeliminowanie skażenia wód 

podziemnych i powierzchniowych 

1 045 

 
 

W1.1.4 
Remont i modernizacja urządzeń 
melioracyjnych 

2009 2015 Gmina Strzelin 
Wyeliminowanie skażenia wód 

podziemnych i powierzchniowych 
105  

W1.2.1 
Edukacja proekologiczna i kampania 
informacyjna w sprawie racjonalnego 
korzystania z zasobów wodnych 

2009 2015 Gmina Strzelin 
Wysoka świadomość ekologiczna 

poprawa, jakości wód podziemnych 
i powierzchniowych 

140 

WFOŚiGW, NFOŚiGW, 
organizacje 
ekologiczne, 
mieszkańcy 

ZADANIA KOORDYNOWANE  

W1.1.1 

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chociwelu 
w zwiazku z realizcją programu "Budowa 
kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z 
modernizacją oczyszczalni ścieków w 
Chociwelu", w tym budowa kanalizacji 
sanitarnej i sieci wodociagowej w miejscowości 
Szczawin 

2009 2011 ZWiK 
Poprawa, jakości wód podziemnych 

i powierzchniowych 
82 350 Gmina Strzelin,  

W1.1.2 

Budowa infrastruktury technicznej ( sieci wod-
kan): Biały Kościół. Szczodrowice, Strzegów, 
Chociwel. Kuropatnik, Gesiniec, Mikoszów, Pęcz, 
Osiedle Wschodnie, Osiedle Na Skarpie, Osiedle 
Parkowe, Osiedle w rejonie ulic Wita 
Stwosza,Gliniana częściowo Oławska, 
kanalizacja w ul.Wojska Polskiego w Strzelinie 

2009 2011 ZWiK 
Poprawa, jakości wód podziemnych 

i powierzchniowych 
105 000 Gmina Strzelin 

W1.3.1 
Inwentaryzacja na terenie miasta i gminy 
Strzelin, punktów nielegalnego zrzutu ścieków 

2009 2012 Gmina Strzelin 
Wyeliminowanie skażenia wód 

podziemnych i powierzchniowych 
b.d ZWiK, WIOŚ 

W1.3.3 
Budowa przydomowych  oczyszczalni  wraz z 
kolektorami  

2009 2012 Mieszkańcy gminy 
Wyeliminowanie skażenia wód 

podziemnych i powierzchniowych 
b.d Gmina Strzelin 
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W1.3.2 
Stopniowe ograniczanie rolniczego użytkowania 
gruntów położonych w bezpośrednim 
sąsiedztwie cieków wodnych 

2009 2015 

Centrum Doradztwa 
Rolnego, Inspekcja 
Ochrony Roślin, 
Gmina Strzelin 

Wyeliminowanie skażenie wód 
podziemnych i powierzchniowych 

ściekami sanitarnymi 
b.d Gmina Strzelin 

W1.2.3 Analiza stanu jakości sieci wodociągowej 2009 2011 ZWiK Poprawa zaopatrzenia ludności w 
wodę 

50 Gmina Strzelin 

W1.2.4 Modernizacje i naprawy sieci 2009 2015 ZWiK Poprawa zaopatrzenia ludności w 
wodę 

700 Gmina Strzelin 

W1.1.5 Zakup urządzeń do sprawdzania stanu sieci 2009 2011 ZWiK Racjonalizacja zużycia wody 200 Gmina Strzelin 

W1.2.2 
Przygotowanie i aktualizacja dokumentacji 
technicznych do celów modernizacji i budowy 
linii przesyłowych i dystrybucyjnych sieci wody 

2009 2011 ZWiK Racjonalizacja zużycia wody 100 Gmina Strzelin 

RAZEM ZADANIA WŁASNE 1290 

RAZEM ZADANIA KOORDYNOWANE 188 400 
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4.1.5 Wnioski 

Dla osiągnięcia celów zapisanych powyżej nieodzownym jest wystąpienie wielu czynników zarówno 

materialnych jak i zależnych wyłącznie od ludzkich zachowań i przyzwyczajeń. Wszystkie te zmiany, 
aby osiągnąć sukces muszą być przeprowadzone dogłębnie a także wymagają, w niektórych 

przypadkach wielu lat realizacji, wysokich nakładów finansowych. Na ich rzeczowe wykonanie składa 
się szereg małych i dużych przedsięwzięć. Część z nich można próbować realizować od zaraz, bowiem 

najczęściej chodzi tu o zmianę przyzwyczajeń, pozostałe ze względu na kosztochłonność i długi czas 
realizacji wymagają odpowiedniego przygotowania. Podstawowe kierunki, które trzeba realizować 

określone zostały w Strategii Rozwoju Gminy. Należy jednak pamiętać, że same inwestycje to nie 

wszystko. Wiele zależy również od pozainwestycyjnego kierunku działania w zakresie ochrony wód.  

Kierunek bezinwestycyjny wymaga podjęcia wyłącznie działań administracyjnych w obrębie Urzędu 

Gminy. Zaletą tego jest to, że do realizacji można przystąpić od zaraz z udziałem pracowników 
zajmujących się ochroną środowiska, a także pracowników administracji budowlanej, geodezyjnej, 

służb obsługujących gminę np. zakładu oczyszczania oraz każdego z radnych gminy, pozostałych 

pracowników urzędu, a także pracowników wszystkich pozostałych instytucji zajmujących się ochroną 
środowiska. Realizacja Programu w zakresie ochrony wód powinna się odbywać poprzez wykorzystanie 

oraz stosowanie przez pracowników gminy, upoważnionych przez Burmistrza kompetencji 
wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. Nr 239, poz. 2019 

z 2005r.).  Organem orzekającym w ww. sprawach są właściwe terytorialnie Sądy Grodzkie w 
obowiązującym po wejściu k.p.w. stanie prawnym w sprawach o wykroczenie wniosek do sądu o 

ukaranie sprawcy może wnieść tylko oskarżyciel publiczny, którym może być w tym przypadku, oprócz 

oskarżycieli publicznych ogólnych (policja i prokurator), również organ samorządowy (marszałek, 
starosta, burmistrz, wójt) w przypadku, gdy wystąpili z wnioskiem o ukaranie za wykroczenia 

ujawnione przez ich pracowników z zakresu objętego prawem wodnym. Dodatkowo należy zaznaczyć, 
że zgodnie z Prawem ochrony środowiska „Wójt, Burmistrz, Prezydent może, w drodze decyzji, 

nakazać osobie fizycznej eksploatującej instalację w ramach zwykłego korzystania ze środowiska lub 

eksploatującej urządzenie wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia 
ich negatywnego oddziaływania na środowisko‖.  

Ważnym elementem ochrony wód przed zanieczyszczeniami może mieć, uzyskanie wpływu na 
migrację ścieków z wyżej położonych gmin. Z doświadczenia wynika, że możliwe są tutaj dwa 

warianty rozwiązań. Pierwszy to wariant bierny. Taki sposób sprowadza się praktycznie do obserwacji 

poczynań gmin bądź instytucji położonych wyżej (w górnych odcinkach rzek i potoków). Mało 
konstruktywna aktywność w tym wariancie polega na nagłaśnianiu przy każdej okazji „zgubnego 

wpływu innych‖ na stan naszej gospodarki czy naszego środowiska. Niestety taka taktyka prowadzi do 
nieporozumień między gminami i jest nieefektywna. Wariant drugi to wariant aktywny. Polega on na 

tym, że staramy się w sposób najskuteczniejszy albo dopingować do działań albo mieć wręcz 
bezpośredni wpływ na realizację przedsięwzięć przynoszących skutek w postaci czystości wód 

powierzchniowych napływających do gminy. W tym celu Gmina Strzelin powinna: 

 prowadzić dalszą współpracę w ramach „Programu ochrony i zagospodarowania wód zlewni rzek 

Ślęza i Oława‖ w celu przygotowania wspólnej ochrony wód Ślęzy ukierunkowaną na środki UE na 
lata 2007-2013  

 popierać inicjatywy gmin sąsiadujących w górnych biegach rzek i potoków zmierzającą do 

poprawienia stanu wód płynących na terenie Gminy Strzelin. 

 wykorzystywać każdą inicjatywę przedsiębiorców i grup mieszkańców do budowy lub rozbudowy 

urządzeń służących do ochrony wód. 

 

4.2 Zanieczyszczenie powietrza 

Według ustawy Prawo ochrony środowiska (art. 85) ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak 

najlepszej jego, jakości, w szczególności przez utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej 
dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszanie poziomów 

substancji w powietrzu, co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.  

Na stan powietrza na terenie Gminy Strzelin mają wpływ następujące czynniki: 

 emisja zorganizowana pochodząca ze źródeł punktowych i powierzchniowych oraz niska emisja, 

 emisja ze środków transportu i komunikacji, 

 emisja transgraniczna (spoza terenu Gminy), 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELIN - AKTUALIZACJA 

 

 
 

81 

 emisja niezorganizowana. 

Zazwyczaj głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest emisja substancji toksycznych 

pochodzących z procesów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w celach energetycznych i 
technologicznych. W kolejnych podrozdziałach opisano systemy energetyczne znajdujące się na 

terenie Gminy i określono ich wpływ na stan powietrza atmosferycznego. 

Podstawową masę zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery stanowi dwutlenek węgla. Jednak 
najbardziej uciążliwe składniki spalin to przede wszystkim dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla i 

pył. W mniejszych ilościach emitowane są również chlorowodór, różnego rodzaju węglowodory 
aromatyczne i alifatyczne. 

Wraz z pyłem emitowane są również metale ciężkie, pierwiastki promieniotwórcze i wielopierścieniowe 

węglowodory aromatyczne, a wśród nich benzoalfapiren, uznawany za jedną z bardziej znaczących 
substancji kancerogennych. W pyle zawieszonym ze względu na zdolność wnikania do układu 

oddechowego, wyróżnia się frakcje o ziarnach: powyżej 10 mikrometrów i pył drobny poniżej 10 
mikrometrów (PM10). Ta druga frakcja jest szczególnie niebezpieczna dla człowieka, gdyż jej cząstki 

są już zbyt małe, by mogły zostać zatrzymane w naturalnym procesie filtracji oddechowej.  

Przy spalaniu odpadów z produkcji tworzyw sztucznych opartych na polichlorku winylu do atmosfery 

mogą dostawać się substancje chlorowcopochodne, a wśród nich dioksyny i furany. 

O wystąpieniu zanieczyszczeń powietrza decyduje ich emisja do atmosfery, natomiast o poziomie 
w znacznym stopniu występujące warunki meteorologiczne. Przy stałej emisji, zmiany stężeń 

zanieczyszczeń są głównie efektem przemieszczania, transformacji i usuwania ich z atmosfery. 
Stężenie zanieczyszczeń zależy również od pory roku. I tak: 

 sezon zimowy, charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery, głównie przez niskie 

źródła emisji, 

 sezon letni, charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery przez skażenia wtórne 

powstałe w reakcjach fotochemicznych. 

 

4.2.1 Charakterystyka i ocena stanu aktualnego 

Ocenę stanu powietrza atmosferycznego przeprowadzono w oparciu o dane z 2007 pochodzące z 
opracowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu pt.: „Ocena jakości 

powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2008 roku ‖.  

W raporcie WIOŚ przeprowadzono ocenę stanu powietrza atmosferycznego w wyodrębnionych 

strefach m.in. w strefie strzelińsko - ząbkowickiej, do której należą powiaty: strzeliński, ząbkowicki, a 
więc i Gmina Strzelin.  

Oceny i wynikające z nich działania odnoszone są do jednostek terytorialnych nazywanych strefami, 

obejmujących obszar całego kraju. Podział kraju na strefy został wprowadzony Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości 

powietrza (Dz.U.2008.52.310). 

Dla celów oceny jakości powietrza pod kątem zawartości dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków 

azotu, tlenku węgla, benzenu, pyłu zawieszonego PM10, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i 

benzo(a)pirenu strefę stanowi: 

 aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 

 obszar jednego lub więcej powiatów położonych na obszarze tego samego województwa nie 

wchodzący w skład aglomeracji. 
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Rysunek 18 Strefy dla celów oceny jakości powietrza pod kątem zawartości SO2, NO2, NOx, CO, 
C6H6, pyłu PM10 oraz zawartego w tym pyle ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)piranu 

Źródło: Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2008 roku, WIOŚ we Wrocławiu 

 

Dla celów oceny jakości powietrza pod kątem zawartości ozonu strefę stanowi: 

 aglomeracja, 

 pozostały obszar województwa nie wchodzący w skład aglomeracji (strefa dolnośląska). 

 

 

 

Rysunek  19 Strefy dla celów oceny jakości powietrza pod kątem zawartości ozonu 

Źródło: Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2008 roku, WIOŚ we Wrocławiu 
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Tabele poniżej przedstawiają interpretację klas oddziaływania zanieczyszczeń w zależności od poziomu 

ich stężenia oraz działania, jakie należy podjąć w przypadku przekroczenia w danej strefie 
dopuszczalnego stężenia substancji szkodliwych w powietrzu atmosferycznym. 

 

Tabela 17 Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, 
uzyskanych w rocznej ocenie, jakości powietrza, dla przypadków, gdy określony jest margines 
tolerancji 

Poziomy stężeń Klasa strefy Wymagane działania 

nieprzekraczające wartości dopuszczalnej* A Brak 

powyżej wartości dopuszczalnej*, lecz 
nieprzekraczający wartości dopuszczalnej 
powiększonej o margines tolerancji 

B 
 określenie obszarów przekroczeń wartości 

dopuszczalnych. 

powyżej wartości dopuszczalnej powiększonej o 
margines tolerancji* 

C 

 określenie obszarów przekroczeń wartości 
dopuszczalnych oraz wartości dopuszczalnych 
powiększonych o margines tolerancji; 

 opracowanie programu ochrony powietrza POP. 

Źródło: Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2008 roku, WIOŚ we Wrocławiu  

* z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 
w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47 z 2008 roku, poz. 281) 

 

Tabela 18 Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, 
uzyskanych w rocznej ocenie, jakości powietrza, dla przypadków, gdy margines tolerancji nie jest 
określony 

Poziomy stężeń Klasa strefy Wymagane działania 

nieprzekraczające wartości dopuszczalnej* A Brak 

powyżej wartości dopuszczalnej C 

 określenie obszarów przekroczeń wartości 
dopuszczalnych; 

 działania na rzecz poprawy, jakości powietrza; 

 opracowanie programu ochrony powietrza POP. 

Źródło: Ocena jakości powietrza na terenie województwa dolnośląskiego w 2008 roku, WIOŚ we Wrocławiu  

* z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie 
dopuszczalnych poziomów (poziom stężeń „nieprzekraczający wartości dopuszczalnej" oznacza, że jeśli pewna liczba przekroczeń 
tej wartości jest dozwolona, przypadki przekroczeń poziomu dopuszczalnego nie wystąpiły lub ich liczba nie przekroczyła 
dozwolonej w ciągu roku) 

 

Poniżej przedstawiono wyniki klasyfikacji stref dla województwa dolnośląskiego: 

 Klasyfikacja stref województwa dolnośląskiego za rok 2007 dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, 

benzenu, tlenku węgla, pyłu PM10, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)piranu ze względu na 

ochronę zdrowia zalicza strefę strzelińsko-ząbkowicką do klasy A.  

 Klasyfikacja stref województwa dolnośląskiego za rok 2007 dla dwutlenku siarki, tlenków azotu, ze 

względu na ochronę roślin zalicza strefę strzelińsko-ząbkowicką do klasy A.  

 Klasyfikacja stref województwa dolnośląskiego za rok 2007 dla ozonu, ze względu na ochronę 

zdrowia i ochrony roślin zalicza strefę strzelińsko-ząbkowicką do klasy C. 

Dla zobrazowania średniorocznych stężeń dwutlenku siarki, pyłu PM10, tlenków azotu oraz benzenu 

przedstawiono mapę dyspersji (rozprzestrzeniania się) tych substancji (rysunki 20-21). 

 

4.2.1.1 System gazowniczy 

Teren gminy w zakresie gazownictwa podlega pod Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w 

Warszawie Oddział Dolnośląskiego Okręgowego Zakładu Gazownictwa we Wrocławiu. 

Aktualnie w Gminie Strzelin oprócz miasta zgazyfikowane są miejscowości: Dobrogoszcz, Karszów, 

Mikoszów, Szczawin.  

Gaz ziemny GZ-50 doprowadzany jest do Gminy Strzelin z gazociągu wysokiego ciśnienia, który jest 

odgałęzieniem gazociągu w Niemczy. Miasto jest zasilane za pośrednictwem jednej stacji redukcyjno-
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pomiarowej 10 o przepustowości 3.000m3/h i dwóch stacji II0 o wydajności 1.500 i 1.600 m3/h. Sieć 

miejska zrealizowana jest w formie pierścienia. Dwa sołectwa (Karszów i Dobrogoszcz) zasilane są z 
tego samego gazociągu wysokiego ciśnienia za pośrednictwem stacji redukcyjno-pomiarowych I0 i II0 

o wydajności 600 m3/h. Wsie niezgazyfikowane zaopatruje w gaz bezprzewodowy gęsta sieć punktów 

dystrybucyjnych. Służy on głównie do kuchni gazowych oraz uzyskiwania ciepła dla celów bytowych.  

Po podwyższeniu ciśnienia w sieci planuje się zaopatrzyć w gaz potencjalnych inwestorów WSSE 

„INVEST-PARK‖ w Podstrefie Strzelin. Zużycie gazu na terenie Gminy w latach 2000-2007 utrzymywało 
się na poziomie od 2 300 do 2 800 tys. m3/rok, a w roku 2006 było na poziomie 2 801 tys. m3/rok.  

Wybudowany na przełomie lat siedemdziesiątych gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia DN 100 

o ciśnieniu nominalnym PN 1,6 MPa stanowi obecnie źródło zasilania jedynie dla miasta Strzelin. Nie 
posiada również żadnych rezerw w zakresie zaspokajania przyszłych potrzeb na paliwo gazowe wśród 

istniejących podmiotów jak i nowych odbiorców z terenów niezgazyfikowanych. W przyszłości planuje 
się wybudowanie gazociągu wysokiego ciśnienia, który będzie stanowił drugostronne zasilanie miasta 

Strzelina, zaistnieją również rezerwy, które mogę być wykorzystane w celu gazyfikacji gmin 
zlokalizowanych w jego obrębie.  

W zakresie gazyfikacji Gminy Strzelin powstała w 2008 roku „Koncepcja programowa gazyfikacji 

wybranych miejscowości w gminach: Strzelin, Borów, Wiazów i Domaniów‖. 

Dane na temat długości sieci rozdzielczej i przesyłowej zamieszczono w poniższej tabeli.  

 

Tabela 19 Zestawienie danych dotyczących infrastruktury gazowniczej, ilości odbiorców i zużycia gazu 
ziemnego w Gminie Strzelin 

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

długość czynnej sieci ogółem 
w km 

35,9 42,115 43,708 44,7 44,9 45,6 45,591 45,616 

długość czynnej sieci 
przesyłowej w km 

- - - 6,7 6,7 6,7 6,733 6,548 

długość czynnej sieci 
rozdzielczej w km 

- - - 38,0 38,2 38,9 38,858 39,068 

czynne połączenia gazu do 
budynków mieszkalnych 

572 597 606 629 651 677 684 706 

ilość odbiorców gazu 4029 4062 4033 4107 4200 4181 4163 4 201 

w tym odbiorcy gazu 
ogrzewający mieszkania 
gazem 

- - 797 - 900 941 1007 1 013 

zużycie gazu w tys. m3 2329,0 2342,0 2298,0 2600 2800 3062,40 2801,0 2 797,60 

w tym zużycie gazu na 
ogrzewanie mieszkań w tys. 
m3 

- - 1131,0 - 1400 1612,5 1716,2 1 601,7 

Źródło: Bank Danych Regionalnych (www.stat.gov.pl)  
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Rysunek 20 Mapa dyspersji dla dwutlenku siarki 

Źródło: Ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim w 2008 roku, Wrocław 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 21 Mapa dyspersji dla dwutlenku azotu 

Źródło: Ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim w 2008 roku, Wrocław
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4.2.1.2 System elektroenergetyczny 

Zasilanie w energię elektryczną odbywa się napowietrzną siecią średniego napięcia 20 kV oraz magistralą 

wysokiego napięcia 110 kV z Wrocławia przez Żórawinę i Strzelin w kierunku Ząbkowic Ślaskich. Główny 
punkt zasilania (GPZ – 110/20 kV o mocy 2 x 52 MVA) znajduję się w północno – zachodniej części 

Strzelina przy ul. Dzierżoniowskiej. Energia do odbiorców przesyłana jest liniami napowietrznymi niskich 

napięć poprzez stacje transformatorowe 20 kV/0,4 kV oraz przez linie kablowe (dotyczy to wyłącznie 
nowej zabudowy). Najdłuższa linia kablowa poprowadzona jest ze Strzelina w kierunku miejscowości 

Górze, gdzie za jej pomocą dostarcza się energię do położonych tam zakładów przetwórstwa ziemniaków 
„Mc Cain‖. Na terenie miasta i gminy Strzelin jest zainstalowanych 139 transformatorów o łącznej mocy 

22,8 MVA. Ich stan bez żadnych problemów pozwala na dostarczanie potrzebnej energii odbiorcom. 

Łączne zapotrzebowanie energi elektrycznej dla miasta Strzelin wynosi 23,658 MWh/a, natomiast dla 

gminy Strzelin (bez miasta) sięga ono rzędu 20,669 MWh/a 

Wielkość produkcji energii elektrycznej w 2007 roku wyniosła 8 354 MWh.  

 

4.2.1.3 Bilans zapotrzebowania na energię w sektorze mieszkalnictwa 

Bilans energetyczny stanowi przegląd potrzeb energetycznych odbiorców wraz ze sposobem ich 
pokrywania oraz strukturę użytkowania poszczególnych nośników energii i paliw.  

Obliczenia szacunkowe dotyczące bilansu energetycznego oparto na: 

 informacjach udostępnionych przez Gminę Strzelin, 

 danych z Powszechnego Spisu Narodowego przeprowadzonego w 2002r., 

 informacjach Głównego Urzędu Statystycznego zawartych w Banku Danych Regionalnych, 

 analizach wykonawcy opracowania. 

Gmina Strzelin charakteryzuję się dużym zróżnicowaniem źródeł cieplnych, pracujących na cele 

grzewcze i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. 

Zarówno gmina jak i miasto nie posiadają dużych centralnych źródeł ciepła dla celów grzewczych i 

przygotowania c.w.p. Potrzeby odbiorców pokrywane są z lokalnych bądź indywidualnych źródeł. W 

ogólnej produkcji ciepła w gminie i mieście Strzelin bardzo duży udział mają również źródła zakładów 
przemysłowych, co wynika głównie z ich potrzeb na cele technologiczne. Niektóre źródła przemysłowe 

jak. np. znajdująca się na terenie miasta Cukrownia Strzelin zasila ciepłem grzewczym sąsiadujące z 
nią budynki mieszkalne. 

Zapotrzebowanie miasta i gminy Strzelin na moc cieplną wynosi 184 MJ/s7, przy czym uwzględniono 

potrzeby na: 

 ogrzewanie pomieszczeń 

 wentylację naturalna i mechaniczna pomieszczeń 

 ciepła wodę użytkową 

 technologię 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                                 
7
 Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Strzelin na lata 2004-2006 i 2007-2013 
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węglowych

gazowych

olejowych

innych

 
Rysunek 22 Rodzaje źródła ciepła dla gminy      

Źródło: Bank Danych Regionalnych 

 

Jak widać zapotrzebowanie na energię cieplną pokrywane jest głównie przez kotłownie węglowe a w 
dalszej kolejności z systemu ciepłowniczego. Szacuje się, że na terenie Gminy w indywidualnych 

kotłowniach spalane jest rocznie ok. 33 tys. Mg węgla. W mniejszym zakresie wykorzystywane są takie 
paliwa jak: gaz ziemny, olej opałowy, energia elektryczna, propan – butan i biomasa drzewna. 

 

                  

domy jednorodzinne

domy wielorodzinne

obiekty użyteczności publicznej

obiekty zamieszkania

zbiorowego

odbiorcy przemysłowi

 
Rysunek 23 Zapotrzebowanie na moc cieplną w Gminie Strzelin 

              Źródło: Bank Danych Regionalnych 

 

4.2.1.4  Bilans emisji pyłowej i gazowej w Gminie Strzelin 

Emisja z emitorów powierzchniowych 

Dla pełnego obrazu stanu zanieczyszczeń  szczególnie w okresie zimowym przeprowadzono także 
symulacje obciążenia środowiska emisjami z palenisk domowych tzw. „niska emisja‖. Na terenie 

miasta i gminy Strzelin zinwentaryzowano źródła powierzchniowe, za które uznano zwarte skupiska 

budynków o zbliżonej kubaturze, lecz o równym zapotrzebowaniu na ciepło. Wielkość tego 
zapotrzebowania jest ściśle związana z wiekiem budynków. Obiekty znajdujące się na terenie miasta 

również się wiekiem, technologii wykonania, przeznaczeniem i wynikające z powyższych parametrów 
energochłonności. 

Przyjęto, że cała gmina (bez miasta) jest opalana węglem kamiennym, natomiast w mieście można 
wyróżnić także obszary, gdzie dominującym paliwem jest gaz ziemny (Osiedle Piastowskie – Domki) i 

olej opałowy. Na obszarze miasta wyszczególniono 8 powierzchniowych źródeł emisji (poza 
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wymienionymi są to rejony miasta ul. Brzegowa, ul. Wita Stwosza, ul. Sienkiewicza, ul. Ząbkowicka, 

ul. Staromiejska – opalane węglem kamiennym), natomiast w gminie 37: Biały Kościół, Biedrzychów, 

Bierzyn, Brożec, Chociwel, Częszyce, Dankowice, Dębniki, Dobrogoszcz, Gębczyce, Gębice, Gęsiniec, 
Głęboka Śląska, Gościęcice, Górzec, Karszów, Karszówek, Kazanów, Krzepice, Kuropatnik, Ludów 

Polski, Mikoszów, Muchowiec, Nieszkowice, Nowolesie, Pęcz, Piotrowice, Pławna, Skoroszowice, 
Strzegów, Szczawin, Szczodrowice, Trześnia, Ulica, Warkocz, Wąwolnica, Żeleżnik. 

Ilość emisji z budynków prywatnych z paleniskami jest trudna do oszacowania. Niemożliwość 

oszacowania emisji z tych budynków (a ściślej z palenisk) wynika ze względu na rozproszenie 
dystrybucji paliwa oraz z braku kontroli jakości i ilości spalanego paliwa. Według badań 

przeprowadzonych na Politechnice Warszawskiej źródła indywidualne wytwarzają w Polsce „połowy 
ilości pyłu emitowanego z elektrociepłowni, 200 razy więcej tlenku węgla niż elektrociepłownie, 2 razy 

mniej tlenków azotu ni_ elektrociepłownie‖. Paleniska domowe stanowią tym większy problem, że ich 

użytkownicy niejednokrotnie spalają w nich substancje wyjątkowo szkodliwe (np. odpady z tworzyw 
sztucznych, gumy), co dodatkowo zwiększa uciążliwość tych źródeł dla środowiska przyrodniczego. 

W sołectwach całej gminy, można zauważyć charakterystyczne dla polskich wsi i małych miejscowości 
skupienie struktury mieszkaniowej wzdłuż głównych dróg biegnących przez te wsie. Ogólna ocena 

stanu aktualnego zasobów mieszkaniowych w Gminie Strzelin jest w zasadzie bardzo podobna do 
sytuacji na terenie całego kraju. Wśród budynków jedno- i dwurodzinnych dominują budynki 

jednokondygnacyjne i dwukondygnacyjne z ograniczonym wykorzystaniem powierzchni poddasza. Na 

terenie całej gminy znajdują się budynki wielorodzinne, głównie dwu i trzykondygnacyjne, 
wybudowane w większości przed 1945 rokiem. 

W analizie źródeł powierzchniowych do Powiatowego Programu przyjęto dla pewnej orientacji 4 
największe emitory powierzchniowe z terenów wiejskich: Gąsiniec, Kuropatnik, Gościęcice, Szczawin. 

Ważne jest to, iż wszystkie sąsiadują z terenem miasta (jedynie Kuropatnik oddalony jest o kilka 

kilometrów). 

Na bazie wskaźników szacunkowych zużycia paliwa przy określonym zapotrzebowaniu na ciepło 

wyznaczono wielkości emisji z badanych źródeł. W poniższych tabelach zestawiono emisje średnie i 
maksymalne dla źródeł powierzchniowych w mieście i w wyżej wymienionych miejscowościach. 

 

Tabela 20 Emisja średnia i maksymalna z emitorów powierzchniowych w sezonie grzewczym 

w Gminie Strzelin 

Nr 
emitora 

Emisje średnie [g/s] Emisje średnie [g/s] 

SO2 NO2 CO 
Pył 

ogółem 
Pył 

zawieszony SO2 NO2 CO 
Pył 

ogółem 
Pył 

zawieszony 

1 1,122 0,351 0,877 2,922 1,169 2,244 0,701 1,753 5,843 2,337 

2 0,915 0,286 0,715 2,384 0,954 1,831 0,572 1,43 4,768 1,907 

3 1,426 0,446 1,114 3,714 1,486 2,852 0,891 2,228 7,428 2,971 

4 0,688 0,215 0,538 1,792 0,717 1,377 0,43 1,075 3,585 1,434 

Źródło: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Strzelińskiego 

 

Emisja z emitorów liniowych. 

Jednym z podstawowych czynników środowiskotwórczych, związanych z komunikacji, jest 
zanieczyszczenie powietrza występujące w sąsiedztwie dróg. Pojazdy samochodowe poruszające się 

po drogach, emitują do atmosfery duże ilości różnorodnych substancji toksycznych, powstających w 
wyniku spalania paliwa napędowego, a także na skutek wzajemnego oddziaływania opon i nawierzchni 

dróg oraz zużywania się niektórych elementów pojazdu (powstają wtedy zanieczyszczenia w postaci 

pyłów gumowych, azbestowych, kamiennych oraz rdzy, sadzy itp.). 

Strzelin jest miejscowością, w której krzyżują się ważne trasy komunikacyjne o znaczeniu krajowym i 

wojewódzkim (nr 395 w kierunku Wrocławia i Ziębic, nr 396 w kierunku Oławy, nr 384 w kierunku 
Dzierżoniowa oraz nr 397 w kierunku Wiązowa) oraz kilka ważnych dróg o znaczeniu lokalnym. Drogi 

te uwzględniono w modelu ze względu na ich znaczący wpływ na wielkość emisji zanieczyszczeń 
powietrza atmosferycznego. 

 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELIN - AKTUALIZACJA 

 
89 

Tabela 21 Wartości emisji średniej rocznej z emitorów liniowych na terenie miasta Strzelin 

Droga 
Nr emitora Długość odcinka drogi 

Emisja Średnia [g/s] 

NO2 CO 

Nr 384 
Strzelin-
Grodków 

1 0,75 0,0789 0,2598 

2 0,5 0,0526 0,1732 

3 0,45 0,0474 0,1559 

4 0,4 0,0421 0,1386 

Nr 384 
Strzelin-

Łagiewniki 

5 0,15 0,0084 0,052 

6 0,35 0,0197 0,1212 

7 0,45 0,0252 0,1559 

8 0,55 0,031 0,1905 

Nr 395 
Strzelin-
Wrocław 

9 0,6 0,0192 0,02079 

10 0,35 0,112 0,1212 

11 0,45 0,0144 0,1559 

12 0,3 0,0096 0,1039 

Nr 395 
Strzelin-
Ziębice 

13 0,5 0,0124 0,1732 

14 0,5 0,0124 0,1732 

15 0,5 0,0124 0,1732 

Nr 396 
Strzelin-
Oława 

16 0,7 0,0294 0,2425 

17 0,35 0,0147 0,1212 

18 0,35 0,0147 0,1212 

19 0,2 0,0084 0,0693 

Źródło: Program Ochrony Środowiska Powiatu Strzelińskiego 

 

4.2.2 Identyfikacja potrzeb 

Na terenie całej gminy nie zaobserwowano przekroczenia wartości dopuszczalnej czterech 

analizowanych zanieczyszczeń: pyłu zawieszonego, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku węgla. 

Maksymalne wartości osiągnięte zostały w sołectwach, które położone są najbliżej miasta. Im dalej 

zlokalizowane są od miasta poszczególne wsie, tym lepszym charakteryzują się one stanem powietrza 

atmosferycznego. Z mapy rozkładu stężeń maksymalnych w sezonie grzewczym dla poszczególnych 
zanieczyszczeń należy wnioskować, że na terenie całej gminy nie nastąpiło przekroczenie wartości 

dopuszczalnej w żadnym analizowanym przypadku. Nasuwają się tu podobne wnioski jak w przypadku 
mapy rozkładu stężeń średniorocznych. Najwyższe wartości zostały osiągnięte w następujących 

sołectwach: Mikoszów, Szczawin, Pęcz, Chociwel, Krzepice, Gęsiniec, czyli w sołectwach bezpośrednio 

graniczących z miastem Strzelin. 

Obszary napływu zanieczyszczeń na terenie miasta skupione są w okolicach Cukrowni Strzelin i osiedli 

domków jednorodzinnych opalanych węglem. Emisje z wysokich emitorów punktowych wpływają na 
stan powietrza w mieście w ograniczonym stopniu. Ładunek emisyjny wynoszony jest wysoko, 

rozpraszany na bardzo dużym obszarze i dlatego nie wpływa bezpośrednio na imisje na terenie 
miasta. Wielkość tej emisji powinna być jednak ograniczana ze względu na ogólny stan środowiska 

oraz jej wpływ na zmiany klimatu, co znajduje swój wyraz w odpowiednich normach dotyczących 

emisji ze źródeł przemysłowych. 

Emisja „niskiego poziomu‖, czyli z emitorów powierzchniowych i liniowych, ma natomiast decydujący 

wpływ na jakość powietrza na obszarze miasta. Duże zróżnicowanie i rozproszenie źródeł emisji 
powoduje zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego głównie w samym mieście, co spowodowane 

jest bardzo dużym udziałem (ponad 86%) źródeł węglowych w sposobie pokrycia zapotrzebowania na 

ciepło. 

Przeprowadzona symulacja wykazała, że stan czystości powietrza atmosferycznego na terenie miasta i 

gminy Strzelin jest dobry, a niewątpliwie wynika to z rolniczego charakteru gminy. Przekroczenia norm 
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dopuszczalnych obserwujemy tylko w mieście dla dwutlenku azotu przy stężeniach średniorocznych i 

stężeniach maksymalnych w sezonie grzewczym. 

Przeprowadzona analiza stanu zanieczyszczenia powietrza wykazała, że na terenie Gminy Strzelin w 
celu zmniejszenia emisji i imisji wskazane są działania dążące do poprawy czystości atmosfery. W 

związku z zaostrzeniem się przepisów ochrony środowiska oraz w interesie mieszkańców działania te 
należałoby przeprowadzić w następujących kierunkach poprzez: 

 stopniową rozbudową lokalnych sieci ciepłowniczych i systemów gazowniczych w celu likwidacji 

przestarzałych kotłowni i pieców węglowych, 

 zmianę sposobu ogrzewania budynków mieszkalnych oraz kotłowni zakładowych, 

 budowę alternatywnych dla węgla źródeł zasilania w ciepło (instalacje gazowe, olejowe, 

elektryczne), 

 ekonomicznie i ekologicznie uzasadnioną modernizację istniejących węglowych źródeł ciepła, 

 stopniową termomodernizację wszelkich, szczególnie dużych obiektów zasilanych energią cieplną 

 kompleksową modernizację systemów energetycznego i technologicznego spalania paliw w 

zakładach o największej skali emisji – w okresie krótkoterminowym wybudowanych przed 1990r. i 

sprawności mniejszej niż 85% (Kotłownie lokalne na ul. Św. Jana i Jana Pawła II ) 

 wprowadzanie lepszego jakościowo paliwa węglowego 

 stworzenie najlepszych możliwych w danym momencie warunków spalania (kotły retortowe, 

odpowiednie warunki powietrzne, właściwa wyrzutnia spalin) 

 modernizację lub montaż wysokosprawnych urządzeń odpylających (cyklony, filtry itp.) 

 wprowadzanie odzysku ciepła w procesach skojarzonych 

 oszczędności ciepła przez właściwe eksploatowanie urządzeń grzewczych



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELIN - AKTUALIZACJA 

 
91 

4.2.3 Cele i zadania środowiskowe do roku 2012 i do roku 2015 

Cel Cele długoterminowe do roku 2015 Cel 
Cele krótkoterminowe do roku 

2012 
Zadanie Zadanie 

Jednostka 
odpowiedzialna 

P.1 

Utrzymanie wartości stężeń 
poszczególnych zanieczyszczeń 
powietrza na poziomie obowiązujących 
standardów  

P.1.1 
 Dalsze ograniczanie emisji z 
zakładów przemysłowych 

P.1.1.1 
Kontrola emitorów w zakresie przestrzegania standardów ochrony 
powietrza 

WIOŚ 

P.1.1.2 
Zmniejszanie energochłonności produkcji; termomodernizacja 
obiektów przemysłowych 

Podmioty gospodarcze 

P.1.1.3 
Wprowadzanie nowoczesnych technik spalania paliw (m.in. 
Cukrownia) 

Podmioty gospodarcze 

P.1.1.4 
Wzrost wykorzystania w procesach produkcji surowców 
energetycznych bardziej przyjaznych dla środowiska 

Podmioty gospodarcze 

P.1.2 
Zmniejszenie zanieczyszczenia 
powietrza pochodzącego ze 
źródeł niskiej emisji 

P.1.2.1. 

Opracowanie „Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Strzelin w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe" z uwzględnieniem 
inwentaryzacji potencjału pozyskiwania energii ze źródeł 
odnawialnych 

Gmina Strzelin 

P.1.2.2. 
Zmniejszenie strat ciepła na sieciach przesyłowych w kotłowniach 
zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe 

Spółdzielnie 
mieszkaniowe, 
wspólnoty, Gmina 
Strzelin 

P.1.2.3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gmina Strzelin 

P.1.2.4. 
Zabieganie o wzrost poziomu gazyfikacji na terenie gminy 
(koncepcja gazyfikacji) 

Gmina Strzelin 

P.1.2.5. Program usuwania azbestu Gmina Strzelin 

P.1.2.6. Edukacja w zakresie alternatywnych źródeł energii 
Gmina Strzelin, 
organizacje ekologiczne 

P.1.3 
Zmniejszenie zanieczyszczenia 
powietrza pochodzącego ze 
źródeł komunikacyjnych 

P1.3.1 
Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy 
Strzelin 

Gmina Strzelin 

 

 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELIN - AKTUALIZACJA 

 
92 

4.2.4 Harmonogram zadań w zakresie ochrony powietrza 

L.P. Nazwa zadania 
Termin 

rozpoczęcia 
planowany 

Termin 
zakończenia 
planowany 

Jednostka odpowiedzialna 

Planowane koszty 
ogółem 

[PLN] tys. 

Partnerzy 

ZADANIA WŁASNE 

P.1.2.1. 
Opracowanie „Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Strzelin w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe" z uwzględnieniem inwentaryzacji 
potencjału pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych 

2009 2011 Gmina Strzelin 40  

P.1.2.3. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 2009 2015 Gmina Strzelin 3 000 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

P.1.2.4. 
Zabieganie o wzrost poziomu gazyfikacji na terenie gminy (koncepcja 
gazyfikacji) 

2009 2015 Gmina Strzelin b.d 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

P.1.2.5. Program usuwania azbestu 2009 2015 Gmina Strzelin 60  

P.1.2.6. Edukacja w zakresie alternatywnych źródeł energii 2009 2015 Gmina Strzelin 35  

P1.3.1 
Rozwój i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy 
Strzelin 

2009 2012 Gmina Strzelin 14 194 

porozumienie z 
Województwem 
Dolnośląskim na 
opracowanie 
dokumentacji 

ZADANIA KOORYNOWANE 

P.1.1.1 
Kontrola emitorów w zakresie przestrzegania standardów ochrony 
powietrza 

2009 2015 WIOŚ 80 WSSE 
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P.1.1.2 
Zmniejszanie energochłonności produkcji; termomodernizacja 
obiektów przemysłowych 

2009 2015 Podmioty gospodarcze 
Środki własne 

przedsiębiorstw 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

P.1.1.3 
Wprowadzanie nowoczesnych technik spalania paliw (m.in. 
Cukrownia) 

2009 2015 Podmioty gospodarcze 
Środki własne 

przedsiębiorstw 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

P.1.1.4 
Wzrost wykorzystania w procesach produkcji surowców 
energetycznych bardziej przyjaznych dla środowiska 

2009 2015 Podmioty gospodarcze 
Środki własne 

przedsiębiorstw 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

P.1.2.2 
Zmniejszenie strat ciepła na sieciach przesyłowych w kotłowniach 
zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe 

2009 2015 
Spółdzielnie mieszkaniowe, 
wspólnoty,  

b.d Gmina Strzelin 

RAZEM ZADANIA WŁASNE 17389 

RAZEM ZADANIA KOORDYNOWANE 80 

 

 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY STRZELIN - AKTUALIZACJA 

 
94 

 

4.3 Gospodarowanie odpadami 

4.3.1 Charakterystyka i ocena stanu aktualnego 

 4.3.1.1 Źródła powstawania odpadów 

Najważniejszymi źródłami powstawania odpadów komunalnych bez względu na to czy jest to teren miejski 

czy też wiejski są przede wszystkim: 

 gospodarstwa domowe generujące odpady komunalne, 

 obiekty infrastruktury gospodarczej: placówki handlowe, usługowe i rzemieślnicze, obiekty 

turystyczne, 

 obiekty infrastruktury społecznej: szkoły, przedszkola, żłobki obiekty turystyczne i targowiska, w 

których powstają odpady podobne do komunalnych.  

Odpady podobne do komunalnych generują także zakłady przemysłowe takie jak: „Cukrownia Strzelin‖ czy 
„Mc Cain Poland‖. Odpady przemysłowe niebezpieczne i inne niż niebezpieczne wytwarzają przede zakłady 

przemysłowe, ale także tego rodzaju odpady występują w strumieniu odpadów komunalnych.  

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

Z danych uzyskanych w Urzędzie Miasta i Gminy wynika, iż obecnie około 93,31% gospodarstw 

domowych zlokalizowanych na terenie gminy objętych jest zorganizowanym systemem wywozu odpadów 
komunalnych.  

Podpisanych umów na odbiór odpadów komunalnych zmieszanych na koniec 2008 roku było 3436 na 
37228 gospodarstwa domowe. 

Według Wojewódzkiego Planu Gospodarki Opadami Województwa Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z 

uwzględnieniem lat 2012-2015 9 jednostkowe ilości odpadów przypadające na mieszkańca Dolnego Śląska 
są znacznie wyższe niż średnie krajowe, co wskazuje na wyższy standard życia w Województwie 

Dolnośląskim. Wg GUS wynika, że ponad dwukrotnie wyższe ilości odpadów zbierane są z terenów miast 
(383 kg/M/rok w roku 2007) niż wsi (178 kg/M/rok).  

W związku z tym w tabeli poniżej zestawiono ilości odpadów wytwarzanych w 2008 roku na terenie miasta 

i Gminy Strzelin. 

 

Tabela 22a Ilość odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy i Miasta Strzelin w 2008 roku 

L.p. Wyszczególnienie 

Liczba 
mieszkańców 

według 
zamieszkania 

Ilość odpadów zbieranych 
2007 roku na mieszkańca 

[kg/M/rok] 

Potencjalna ilość odpadów 
zbierana na terenie Gminy i 

Miasta Strzelina 

1 Miasto Strzelin 12463 383 4.773,329 

2 
Tereny wiejskie 
Gminy Strzelin 

9463 178 1.684,414 

SUMA 21926 - 6.457,743 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wskaźnika z WPGO, 2008 

 

Według WPGO odpady zbierane z gospodarstw domowych stanowią ok. 69% masy wszystkich odpadów 

komunalnych zbieranych na obszarach miejskich oraz prawie 78% na terenach wiejskich.  

W tabeli poniżej zestawiono rzeczywiste dane na temat ilości odpadów komunalnych zebranych na terenie 

gminy w okresie 2006 – 200810. 

 

                                                 
8 według danych z Urzędu Gminy, 2009 
9 Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XL/650/09 z dnia 30.04.2009 r. w sprawie aktualizacji „Wojewódzkiego Planu 
Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego‖ na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015" 
10 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko projektowanej stacji przeładunkowej w Wąwolnicy dla projektu systemu 
gospodarki odpadami Ślęża – Oława, marzec 2009 
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Tabela 22b Zestawienie ilości zebranych odpadów komunalnych [Mg/rok] na terenie Gminy Strzelin w 
okresie 2006 – 2008 rok 

Rok 
Ilość odpadów komunalnych zebranych ogółem 

[Mg] 

2006 4225,44 

2007 4340,44 

2008 3441,11 

Źródło: Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko projektowanej stacji przeładunkowej w Wąwolnicy dla projektu 
systemu gospodarki odpadami Ślęża – Oława, marzec 2009 

 

Ilości odpadów wytworzonych na terenie Gminy i Miasta Strzelin znacznie się różnią od ilości zebranych 

odpadów. Wynika to przede wszystkim z tego, iż nie wszyscy mieszkańcy są objęci zorganizowanym 
wywozem odpadów komunalnych. Część mieszkańców nielegalnie pozbywa się odpadów deponując je 

samowolnie w przydrożnych rowach i lasach lub spalając je w kotłowniach i paleniskach domowych. 

Odpady komunalne gromadzone są w następujących pojemnikach: 

 KP 7 – 56 sztuk, 

 1,1m3 – 161 sztuk, 

 240 l – 1164 sztuk, 

 110l - 120l- 1207 sztuk, 

 140l – 245 sztuk, 

 750l - 770l – 2 sztuk, 

 660l – 5 sztuk, 

 1100l – 52 sztuk, 

 kontener otwarty 20m3 – 1 sztuk. 

Według Regulaminu Utrzymania Czystości i porządku na terenie Gminy Strzelin odpady komunalne 

gromadzone w pojemnikach z terenu nieruchomości wywożone są nie rzadziej niż raz w miesiącu (według 
określonego harmonogramu), natomiast właściciele lokali gastronomicznych zapewniają opróżnianie koszy 

z częstotliwością nie rzadziej niż raz w tygodniu.11 

Na podstawie powyższych danych (za rok 2008) obliczono, że 1 mieszkaniec gminy w ciągu roku zebrał 

średnio: 

 156 kg/rok zmieszanych odpadów komunalnych. 

 

Firmy zajmujące się zbiórką i wywozem odpadów stałych i ciekłych 

Na terenie Gminy Strzelin pozwolenia na odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych posiadają 
następujące podmioty gospodarcze: 

 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel - Dolny Śląsk Sp. zo.o.,  

ul. Portowa 7, 55-200 Oława 

pozwolenie ważne do dnia 31. 12. 2014r. 

 Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy „Komus‖ Sp. zo.o.,  

ul. Oławska 25, 57-100 Strzelin 

pozwolenie ważne do dnia do 30. 06. 2014r. 

 Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej Sp. zo.o. Trans- Formers Wrocław,  

ul. Kurkowa 14, 50-210 Wrocław  

pozwolenie ważne do dnia 31. 12. 2015r. 

                                                 
11 Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Strzelin, załącznik do Uchwały Rady Miejskiej w Strzelinie Nr 
XVIII/152/08 z dnia 31 marca 2008 
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 VEOLIA Polska Sp. zo.o. Oddział w Krapkowicach,  

ul. Piastowska 38, 47-303 Krapkowice 

pozwolenie ważne do dnia 14. 11. 2018r. 

 „Margo‖ Wywóz Nieczystości Płynnych ze Stałych Zbiorników, Eugeniusz Chorążewski,  

Boreczek 12 a, 57-160 Borów  

pozwolenie ważne do dnia 19. 10. 2016 r. 

 „EKO‖ Usługi Transportowe – Konecki Edward,  

Biedrzychów 22A, 57-100 Strzelin  

pozwolenie ważne do dnia 30. 06. 2014r. 

 VEKTOR, Ryszard Pawluczuk,  

ul. Świerkowa 25, 57-100 Strzelin 

pozwolenie ważne do dnia 30. 04. 2017 r. 

Wszystkie odpady zmieszane z terenu Gminy i Miasta Strzelin deponowane są na składowisku odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne w Wąwolnicy. 

Na terenie gminy Strzelin nie istnieją żadne instalacje do odzysku odpadów komunalnych.  

Ponadto pozwolenie na działalność w zakresie usuwania ciekłych odpadów komunalnych posiadają 

przedsiębiorstwa: 

 „EKO‖ Usługi Transportowe – Konecki Edward,  

Biedrzychów  22A, 57-100 Strzelin  

pozwolenie ważne do dnia 30. 06. 2014r. 

 Ireneusz Majta, Usługi Asenizacyjne „Koliber‖ 

Kaszówka 7, 57-130 Przeworno 

pozwolenie ważne do dnia 13. 11. 2018r. 

 Firma „Margo‖ Wywóz Nieczystości Płynnych ze Stałych Zbiorników, Eugeniusz Chorążewski,  

Boreczek 12 a, 57-160 Borów, 

 pozwolenie ważne do dnia 31. 12. 2017r. 

 Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy „Komus‖ Sp. zo.o.,  

ul. Oławska 25, 57-100 Strzelin pozwolenie ważne do dnia do 30. 06. 2014r. 

Odpady ciekłe z terenu Gminy wywożone są do oczyszczalni ścieków w Strzelinie. Oczyszczalnia ścieków 

ma przepustowość 7000 m3/d zlokalizowana jest w obrębie wsi Chociwel. Jest to mechaniczno-biologiczna 

oczyszczalnia ścieków oddana do eksploatacji w 1997 roku. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest 
rzeka Mała Ślęza. 

Zgodnie § 8 pkt. 4 Uchwały Rady Miejskiej w Strzelinie Nr XVIII/152/08 z dnia 31 marca 2008 w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelin, nieczystości ciekłe należy usuwać 

ze zbiorników bezodpływowych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia 

zbiorników. 

 

Odpady zbierane selektywnie 

Na całym terenie Gminy selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest z wykorzystaniem pojemników 

rozstawionych na terenie Gminy w miejscach największych skupisk mieszkalnych, których zadaniem jest 
ograniczanie negatywnego wpływu odpadów na środowisko. 

Zbiórka ta obejmuje 100% mieszkańców. 

Metalowe pojemniki siatkowe lub dzwony pozwalają na gromadzenie najczęściej zbieranych selektywnie 
odpadów opakowaniowych. Poparte jest to akcją informacyjną zarówno dla dorosłych na terenie Gminy 

jak i dla dzieci i młodzieży w szkołach Aktualnie zbiera się: 

 plastik – w pojemnikach żółtych  

 szkło – w pojemnikach zielonych, 
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 papier i tekturę – w pojemnikach niebieskich 

Ilości pojemników rozstawionych na terenie Gminy: 

 na tworzywa sztuczne – 86 szt, 

 na papier i tekturę – 23 szt, 

 na szkło – 81 szt. 

W tabeli poniżej zestawiono ilości odpadów zbieranych selektywnie w latach 2005-2008. 

 

Tabela 23 Ilości odpadów selektywnie zbieranych na terenie Gminy Strzelin w latach 2005-2008 [Mg] 

L.p. Rok Tworzywa sztuczne Papier i tektura Szkło SUMA 

1 2005 16,820 23,200 57,720 97,74 

2 2006 34,170 17,400 85,510 137,08 

3 2007 68,700 27,100 177,900 273,7 

4 2008 30,710 - 172,510 203,22 

Źródło: dane UMiG Strzelin, 2009 

 

 
Rysunek 24 Struktura ilości odpadów selektywnie zbieranych na terenie Gminy Strzelin 

Źródło: dane UMiG Strzelin, 2009 

 

W zamieszczonego powyżej wykresu wynika, iż świadomość mieszkańców Gminy corocznie się zwiększa i 

z związku z tym ilość odpadów selektywnie zbieranych w 2007 roku zwiększyła się w porównaniu do roku 

2005 trzykrotnie, natomiast ze względu na brak zbiórki w 2008 roku papieru i tektury skuteczność zbiórki 
spadła..  

Według WPGO z 2008 roku odpady zbierane selektywnie stanowią niewielki ułamek masy zbieranych 
odpadów zmieszanych (ok. 5% w roku 2007, oraz 2,8% w roku 2006). Na terenie Województwa 

Dolnośląskiego latach 2001-2007 zanotowano ok. 10-ciokrotny wzrost tego udziału od 0,5% do 5%. 

Na terenie Gminy Strzelin ilość odpadów selektywnie zbieranych stanowi 3,1% wszystkich potencjalnie 
zbieranych odpadów komunalnych12. 

Poza selektywną zbiórką odpadów opakowaniowych jest prowadzona również zbiórka innych odpadów 
selektywnie zbieranych: 

                                                 
12 ilość zbieranych odpadów komunalnych obliczona na podstawie wskaźnika podanego w WPGO, 2008 
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 odpady wielkogabarytowe - od 2009 roku zbierane będą dwa razy w roku, w 2009 roku został już 

jeden raz przeprowadzona zbiórka sprzed posesji (zebrano 324 m3 tego rodzaju odpadów), na jesień 
planowana jest kolejna zbiórka, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - mieszkańcy mogą indywidualnie na telefon zgłosić 

chęć oddania tego typu odpadu lub samodzielnie oddać do firmy PHU MARTA Walenty Jastrząb ze 
Strzelina zajmującej się zbiórką tego typu odpadów (w 2009 roku na wiosnę zebrano 10,4 Mg) 

 odpady niebezpieczne - Gmina prowadzi zbiórkę zużytych baterii w 5 szkołach ustawione zostały 

pojemniki (w roku 2008 zebrano 0,25 Mg), 

 przeterminowane lekarstwa - od 2008r. prowadzona jest kwartalna zbiórka w pojemnikach 

umieszczonych na terenie 5 aptek na terenie Gminy: 

o INTER APTEKA, Ul. Piłsudskiego 26,  

o APTEKA NOVA, Ul. Grhama Bella 3, 

o APTEKA POD Paprocią Rynek 8,  

o APTEKA POD ZŁOTYM STRZELCEM, Ul. Dzierżoniowska 16e, 

o APTEKA POD ZŁOTYM LWEM, Ul. Wolności 158 

(w marcu 2009 odebrano 86 kg, a w grudniu 2008 - 12 kg), 

 odpady remontowo – budowlane - mieszkańcy mają możliwość indywidualnie zamówić 

odpowiedni pojemnik w firmach zajmujących się zbiórką odpadów  

 odpady biodegradowalne - mieszkańcy mają możliwość indywidualnie zamówić odpowiedni 

pojemnik w firmach zajmujących się zbiórką odpadów  

 Zbiórka AGD prowadzona jest na zasadach ogólnych t.j: w sklepach przy zakupie nowego sprzęto 

istnieje możliwość oddania starego oraz istnieje możliwośc oddania indywidualnego do punktów 
zbiórki PHU MARTA Walenty Jastrząb, ul. Energetyków 1, 57-100 Strzelin oraz do firm posiadające 

pozwolenie na odbiór odpadów komunalnych. 

Selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych od kilku lat obsługuje Zakład Produkcyjno Usługowo 
Handlowy „Komus‖ Sp. z o.o. ze Strzelina. 

Na podstawie posiadanych danych (za rok 2008) obliczono, że 1 mieszkaniec gminy w ciągu roku 
wyselekcjonował średnio 9 kg/rok surowców. 

Na terenie gminy nie została wprowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji. Zostały jednak stworzone warunki do rozwoju zbiórki tego rodzaju odpadów, ponieważ 
przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

mogą na podstawie zaktualizowanych zezwoleń odbierać takie odpady.  

Na terenach wiejskich Gminy Strzelin mieszkańcy większość odpadów biodegradowalnych, odpadów 

kuchennych oraz zielonych, pochodzących z ogródków jest w większości zagospodarowywana w 

gospodarstwach domowych do skarmiania zwierząt oraz do przetwarzania w przydomowych 
kompostownikach, po czym wykorzystywane do użyźniania gleby. Prowadzenie takiej formy odzysku 

odpadów biodegradowalnych jest dopuszczone zgodnie z obowiązującym na terenie gminy regulaminem 
utrzymania czystości i porządku.  

 

4.3.1.2  Ilość odzyskiwanych odpadów 

Od kilku lat na zlecenie gminy Strzelin selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych obsługuje firma 

Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy „Komus‖ Sp. z o.o. ze Strzelina, w poprzednich latach obsługę w 
zakresie selektywnej zbiórki prowadziła FIRMA „EKO‖ Usługi Transportowe – Konecki Edward również ze 

Strzelina. 

Zebrane odpady opakowaniowe przekazywane są: 

 plastik – do IMP Polowat Sp. z o.o.z Bielska- Białej, 

 szkło - do Recykling Centrum Sp z o.o. z Jarosławia, 

 ZGO w Gaci, 

w celu dalszego odzysku.  
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Ilości odzyskanych odpadów w latach 2005-2008 zestawiono w poniższej tabeli.  

 

Tabela 24 Ilości odpadów odzyskiwanych na terenie Gminy Strzelin w latach 2005-2008 [Mg] 

L.p. Rok Tworzywa sztuczne Papier i tektura Szkło SUMA 

1 2005 16,820 23,200 57,720 97,74 

2 2006 34,170 17,400 85,510 137,08 

3 2007 68,700 27,100 177,900 273,7 

4 2008 30,710 - 172,510 203,22 

Źródło: dane UMiG Strzelin, 2009 

 

 
Rysunek 25 Stosunek ilości odpadów odzyskiwanych do selektywnie zbieranych na terenie Gminy Strzelin 

Źródło: dane UMiG Strzelin, 2009 

 

Z danych zestawionych na wykresie zamieszczonym powyżej wynika, iż wszystkie zebrane odpady zostają 
przekazane do odzysku.  

 

4.3.1.3. Obiekty i instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych 

Na terenie Gminy Strzelin nie są zlokalizowane żadne gminne instalacje i obiekty do odzysku odpadów 

komunalnych. 

Wszystkie odpady stałe z terenu Miasta i Gminy deponowane są na składowisku odpadów w Wąwolnicy, 

którym zarządza Centrum Usług Komunalnych i Technicznych. Wysypisko zostało oddane do użytku w 
1992 roku i od tamtej pory nie było rozbudowywane. Składowisko odpadów w Wąwolnicy służy do 

składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.  

Zlokalizowane zostało w wyrobisku po eksploatacji kruszywa naturalnego – piasku. Dojazd prowadzi od 
strony południowej od drogi Wąwolnica – Gołostowice. Tereny bezpośrednio przylegające do obiektu 

wykorzystywane są rolniczo i zajęte przeważnie pod uprawę zbóż. 

W rejonie składowiska występują dwa ujęcia wody, pierwsze dla wsi Wąwolnica w odległości ok. 800 m na 

południowy – wschód, drugie w odległości ok. 1200 m na północny – wschód dla wsi Szczodrowice. W 
najbliższym otoczeniu nie ma otwartych zbiorników wodnych, w odległości ok. 500 m na północ od 

składowiska znajduje się dolina lokalnych cieków i rozlewisk. 
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Podpoziomowe składowisko podzielone zostało na 3 kwatery. Jedna została już zamknięta, druga jest 
aktualnie wykorzystywana, trzecia przewidziana była do eksploatacji po modernizacji. Projektowana 

pojemność niecki wynosiła 624 060 m3. 

Na terenie obiektu znajdują się ponadto: place magazynowe odpadów inertnych. Na placach 
magazynowych gromadzone są odpady do wykorzystania na warstwy przykrywająco - izolujące i do 

rekultywacji składowiska. 

Charakterystyka techniczna obiektu: 

Kwatera nr I składowiska odpadów (nieeksploatowana) 

 Powierzchnia składowania 8 993 m2 

 Pojemność geometryczna 56 270 m3 

 Uszczelnienie – brak  

Kwatera nr II składowiska odpadów (eksploatowana) 

 Powierzchnia składowania 22 541 m2 

 Pojemność geometryczna 142 100 m3 

 Uszczelnienie – brak  

Bilans powierzchni i objętości przedstawia się następująco: 

Powierzchnie: 

 działek – 5,03 ha 

 kwatery nr II (eksploatowanej) – 22 541 m2 

 kwatery nr I (nieeksploatowanej) – 8 993 m2 

 dróg wewnętrznych i placów – 750 m2 

 zabudowy – 212,9 m2 

 zieleni ochronnej – 0,54 ha 

Objętości: 

 geometryczna kwatery nr I (wg projektu [18]) – 140.680 m3 

 geometryczna kwatery nr II (wg projektu [18]) – 355.250 m3 

 studni na odcieki – 6 m3 

Na infrastrukturę wysypiska składają się ponadto budynek socjalny, brodzik, 7 pizometrów oraz wynajęty 
spychacz.  

Przeprowadzone badania wód podziemnych wykazują brak zanieczyszczeń i bezpośredniego wpływu na 
środowisko wodne wokół składowiska. Obserwowane zanieczyszczenie wód podziemnych w piezometrach 

PM-2, PM-3 i PM-4, w zakresie takich wskaźników jak: PEW, OWO, azotyny, azotany, fosforany, może być 

spowodowane stosowaniem nawozów sztucznych w rolnictwie oraz brakiem kanalizacji na terenie wsi 
Wąwolnica.  

Unieszkodliwianie odpadów komunalnych na terenie gminy odbywa się tylko metodą D5. Większość 
odpadów komunalnych powstających w Mieście i Gminie jest kierowana na składowisko odpadów w 

Wąwolnicy.  

Nie jest wykluczone, że w strumieniu odpadów komunalnych unieszkodliwianych na składowisku w 
Wąwolnicy znajdują się także odpady niebezpieczne, które mogą się znaleźć w odpadach komunalnych. 

Na składowisku w Wąwolnicy w roku 2008 unieszkodliwiane były odpady o kodach: 

 02 01 03 - Odpadowa masa roślinna 

 02 03 04 - surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa 

 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

 17 01 02 - gruz ceglany 

 17 01 80 - usunięte tynki, tapety okleiny itp. 

 17 03 80 - odpadowa papa 

 20 02 02 - gleba i ziemia, w tym kamienie 
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 20 02 03 - inne odpady nieulegające biodegradacji 

 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 

 20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych grupach 
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Tabela 25 Ilości odpadów dowożonych na składowisko w Wąwolnicy w 2008 roku [Mg] 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Strzelinie, 2009 

 

L.p. 
Odpady 

wyszczególnienie 

WPO 
―ALBA‖ 

WROCŁAW 

KOMUS‖ 
STRZELIN 

―EKO‖ 
BIEDRZYCHÓW 

„EKOM‖ 
Wrocław 

―TRANS-
FORMERS‖ 
WROCŁAW 

―NATURA‖ 
Prusy 

Zakład Usług 
Komunalnych 

Ziębice 

Firma 
„MARGO‖ 

z 
Boreczka 

Firma 
„JAGÓDKA‖ 

z 
Wrocławia. 

P.U.K. „van 
Gansewinkel‖ 

OŁAWA 

„KONTRANS‖ 
Sp. z o.o. 
Wrocław 

Indywidualni SUMA 

1 17 01 01          16  12,8 28,8 

2 17 01 02      8      20,8 28,8 

3 17 01 03          12   12 

4 17 01 07  68,8       240 211,2  6,4 526,4 

5 17 01 80            28,8 28,8 

6 17 01 81            129,6 129,6 

7 17 03 80  16,8 3,20 Mg    7,2   12,8  12,4 49,2 

8 17 05 04            12 12 

9 20 02 02            9,8 9,8 

10 20 02 03            30 30 

11 20 03 01 2737,2 2681,64 414,18 474,3 53,01 32,04 914,58 110,7 432 757,44 14,4 38,7 8660,19 

12 20 03 03            7,35 7,35 

SUMA 2737,2 2767,24 414,18 474,3 53,01 40,04 921,78 110,7 672 1009,44 14,4 308,65 9522,94 
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Rysunek 26 Struktura ilości odpadów dowożonych na składowisko w Wąwolnicy w 2008 roku 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych UMiG w Strzelinie, 2009 

 

Z danych zestawionych w tabeli wynika że w 2008 na składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętne w Wąwolnicy trafiło 9522,94 Mg odpadów. Z obliczeń własnych wynika że tylko około 36% 

tej masy to odpady pochodzące z Tereni Miasta i Gminy Strzelin. W chwili obecnej składowisko 
wypełnione jest w 64%. Na teren składowiska odpady będą przyjmowane do końca 2009 roku. 

W związku z tym, iż składowisko nie spełnia aktualnych norm, nie jest możliwe ubieganie się o 
pozwolenie zintegrowane. Dnia 30 marca 2009 roku Marszałek Województwa Dolnośląskiego wydał 

postanowienie nr DM-Ś/RSt/7665-16/80-III/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zamknięcie 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Wąwolnicy. Decyzją Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska zostaje zamknięte z dniem 31 grudnia 2009 roku. 

Rekultywacja składowiska została zaplanowana na lata 2009-2012. Zadanie zostało podzielone na dwa 
etapy: 

1. Prace przygotowawcze – termin realizacji do 31.12.2009 roku 

2. Rekultywacja techniczna – termin realizacji do 31.12.2011 roku, 

a. Przygotowanie rekultywacji, 

b. Wykonanie systemu odgazowania 

c. Wykonanie uszczelnienia czaszy składowiska, 

d. Wykonanie systemu odwodnienia powierzchniowego, 

3. Rekultywacja biologiczna – termin realizacji do 30.06.2012 roku 

a. Wykonanie warstwy rekultywacyjnej 

b. Roboty agrotechniczne. 

Koszt realizacji całości przedsięwzięcia według kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót 

opracowanego w2007 roku wyniesie 4.512.087,74 złote. 

Miasto i Gmina Strzelina należą do „Związku Międzygminnego Ślęża – Oława‖, do którego należą 

również Miasto Oława, Gmina Oława, Gmina Kobierzyce, Gmina Św. Katarzyna, Gmina Kondratowice, 

Gmina Borów, Gmina Przeworno, Gmina Żórawina, Gmina Ciepłowody, Miasto i Gmina Ziębice, Miasto 
i Gmina Czernica, Gmina Jordanów Śląski i Miasto i Gmina Wiązów Miasto Wrocław Związek został 

powołany celem wspólnego wykonywania zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej oraz w obszarze zrównoważonego rozwoju i innych przedsięwzięć 

proekologicznych wszystkich miejscowości położonych na terenie gmin, wchodzących w skład 
Związku. 

Dnia 19 marca 2009 roku uchwałą nr XXIX/255/09 Rady Miejskiej w Strzelinie w sprawie przystąpienia 

do Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi „EKOGOK‖ oraz przyjęcia jego statutu 
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Gmina Strzelin przystąpiła do związku przyjmując jego statut. Siedzibą związku jest miejscowość Gać 

w gminie Oława.  

Członkami Związku prócz Gminy i Miasta Strzelin są jeszcze: 

 Gmina Miasto Brzeg, 

 Gmina Miasto Oława, 

 Gmina Oława, 

 Gmina Skarbimierz, 

 Gmina Lubsza, 

 Miasto i Gmina Jelcz – Laskowiec, 

 Miasto i Gmina Ziębice, 

 Miasto i Gmina Wiązów, 

 Gmina Święta Katarzyna, 

 Gmina Ciepłowody, 

 Gmina Borów, 

 Gmina Przeworno, 

 Gmina Czernica 

Zadaniem Związku jest rozwiązywanie zagadnień zbierania, prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych i odpadów opakowaniowych pochodzących z terenu gmin tworzących Związek. 

Zadane to będzie w szczególności prowadzone przez: 

 realizację „Systemu gospodarki odpadami Ślęża – Oława‖ 

 realizację wspólnej inwestycji we wsi Gać pod nazwą „Zakład Gospodarowania Odpadami we wsi 

Gać w gminie Oława‖. 

Zgodnie z projektem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego 

Powiat Strzeliński zakwalifikowano do Wschodniego Obszaru wspólnej gospodarki odpadami 

komunalnymi.  

Obecnie dla regionu funkcję Zakładu Zagospodarowania Odpadów pełnią dwie czynne instalacje dla 

tego regionu, są to: 

 instalacja mechaniczno-biologiczna pod nazwą Zakład Unieszkodliwiania i Recyklingu Odpadów 

Komunalnych (ZUiROK) w Sulęcinie, której aktualna przepustowość wynosi 13,4 tys. Mg/rok (jest 

to instalacja o charakterze lokalnym), 

 Zakład Gospodarowania Odpadami (ZGO) w Gaci, w którym sortownia odpadów zmieszanych ma 

wydajność około 28,5 tys. Mg/rok dla pracy na jedną zmianę. 

Aktualnie EKOGOK ze Związkiem Międzygminnym Ślęza-Oława przygotowuje projekt polegający na 

rozbudowie ZGO w Gaci i przekształcenia go w zakład o profilu mechaniczno -biologicznym.  

Planuje się dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia ze środków unijnych. 

Docelowo wszystkie odpady z terenu Miasta i Gminy Strzelin po przeładunku i czasowym 

magazynowaniu na stacji w Wąwolnicy będą transportowane do Zakład Gospodarowania Odpadami 
(ZGO) w Gaci. 

 

4.3.1.4.  Identyfikacja potrzeb 

Aktualnie na terenie Gminy Strzelin prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów za pomocą 

rozstawionych na terenie Gminy pojemników metalowych siatkowych i plastikowych typu „dzwon‖.  

Proponuje się sukcesywne zwiększanie ilości gniazd a także rozszerzanie selektywnej zbiórki o metale. 

Jednocześnie przeprowadzana jest kampania informacyjna dla dorosłej części społeczeństwa oraz dla 
dzieci i młodzieży w szkołach, co przyczynia się jednoznacznie do corocznego zwiększenia ilości 

zebranych odpadów selektywnie gromadzonych. 

Od 2008 roku rozpoczęto zbiórkę przeterminowanych leków, od 2009 roku prowadzona jest dwa razy 

w roku zbiórka odpadów wielkogabarytowych, mieszkańcy mogą odwozić zużyty sprzęt elektryczny i 

elektronicznych oraz AGD do PHU MARTA, Walenty Jastrząb, ul. Energetyków 1, 57-100 Strzelin na 
bieżąco, istnieje możliwość telefonicznego powiadomienie o chęci oddanie tego typu odpadów.  
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Na terenie gminy Strzelin nie planuje się systematycznej selektywnej zbiórki odpadów remontowo- 

budowlanych oraz biodegradowalnych. Nie mniej jednak mieszkańcy mają możliwość zamówienia 

kontenera na indywidualne zlecenie właściciela posesji. 

Takie rozwiązania zostają rzadko wykorzystywane przez mieszkańców ze względu na: 

 na terenach wiejskich wykorzystanie 

o odpadów z remontów i budów do utwardzania podjazdów,  

o odpadów biodegradowalnych do skarmiania zwierząt na terenach wiejskich lub do 

kompostowania w przydomowych kompostownikach, 

 na terenach miejskich nie wydzielanie tych frakcji odpadów. 

W ostatnich latach na terenie gminy Strzelin Straż Miejska na bieżąco monituje miejsca potencjalnie 
zagrożone nielegalnym podrzucaniem odpadów i przekazuje wiadomości Urzędu Miasta i Gminy. 

Likwidacja dzikich wysypisk odpadów prowadzona jest na bieżąco niezwłocznie po jego zlokalizowaniu. 
W2008 roku zlikwidowano jedno wysypisko na terenie Strzelina. Aktualnie również jest w trakcie 

likwidacja „dzikiego‖ wysypiska w miejscowości Brożec. Prace przeprowadzane są przez Spółkę z o.o. 

KOMUS ze Strzelina. Planowany termin zakończenia rekultywacji określany jest na kwiecień 2010 rok. 

Na terenie gminy Strzelin zinwentaryzowano do likwidacji 3 „dzikie‖ wysypiska: 

 w miejscowości Karszów i Krzepice- teren PKP  

 w miejscowości Żeleźnik (teren ANR).  

Reasumując władze Miasta i Gminy Strzelin na bieżąco realizują działania w zakresie selektywnej 
zbiórki, która jest stale rozszerzana, planuje się następne działania w kierunku zwiększenia ilości 

gniazd, rozważane jest również rozszerzenie gniazd o dodatkowe pojemniki na inne rodzaje odpadów. 
Odpady niebezpieczne wydzielane są w postaci baterii i przeterminowanych leków. Od 2009 roku 

planuje się również dofinansowanie do demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających 

azbest.  

W wyniku przeprowadzonej analizy stanu aktualnego zidentyfikowano następujące problemy w 

zakresie funkcjonującej obecnie w gminie Strzelin gospodarki odpadami komunalnymi: 

 nie objęcie zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy; 

dowodem na to jest zarówno ilość podpisanych umów właścicieli nieruchomościami na odbiór 

odpadów komunalnych, jak również ilości odpadów komunalnych zbieranych w ostatnich latach na 

terenie gminy; porównując ilości zbieranych odpadów komunalnych (kształtująca się na poziomie 
niecałych 3600 Mg/rok, w tym ok. 3400 Mg odpadów zmieszanych i ok. 200 Mg odpadów 

zebranych selektywnie) z oszacowanymi ilościami odpadów wytwarzanych na terenie gminy 
(kształtująca się na poziomie ok. 6700 Mg/rok) wyraźnie widać, iż przeważająca ilość 

wytworzonych odpadów nie trafia na składowisko odpadów; powodem tego są takie czynniki jak 

o niepodpisywanie umów z firmami zajmującymi się odbieraniem odpadów  

o pozbywanie się ich w sposób nielegalny (na tzw. dzikich składowiskach – porzucanie ich w 

przydrożnych rowach i lasach),  

o zagospodarowywanie odpadów we własnym zakresie, – jako kompost bądź spalane w 

paleniskach domowych kotłowni;  

 mały postęp w skuteczności wdrażania selektywnej zbiórki odpadów (zbyt mała ilość odpadów – 

tylko 3%podlega selektywnej zbiórce odpadów komunalnych), 

 niska świadomość ekologiczna w zakresie selektywnego zbierania odpadów i właściwego 

postępowania z wytworzonymi odpadami. 
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4.3.2 Harmonogram zadań w zakresie gospodarowania odpadami  

Lp. Przedsięwzięcie Termin realizacji 
Przewidywany koszt 

realizacji zadania  
Jednostka odpowiedzialna za 

realizację zadania 
Partnerzy 

ZADANIA POZAINWESTYCYJNE 

ZADANIA DŁUGOTERMINOWE 

P.D.1 

Objęcie zorganizowanym systemem 
odbierania odpadów komunalnych 
100% mieszkańców województwa, a 
także kontrola umów zawieranych 
przez właścicieli nieruchomości z 
podmiotami odbierającymi odpady 
komunalne 

2009-2010 
15.000 zł 

(5.000 zł/rok) 
Gmina Strzelin mieszkańcy, przedsiębiorcy 

P.D.2 

Wzmocnienie kontroli podmiotów 
prowadzących działalność w zakresie 
zbierania, odbierania, transportu, 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych 

2009-2015 bezkosztowo Gmina Strzelin 
Firmy zajmujące się odbiorem, 

wywozem odpadów  

P.D.3 

Prowadzenie szeroko pojętej kampanie 
edukacyjnych zarówno dzieci i 
młodzieży jak i dorosłej części 
mieszkańców z zakresu gospodarki 
odpadami selektywnie gromadzonymi, 
a także szkodliwości odpadów (freony, 
baterie, świetlówki) w formie: 

 Konkursów ekologicznych, 

 Ulotek, artykułów prasowych, 
informacji na stronie 
internetowej, na tablicy ogłoszeń 

 Akcje „Pomóżmy 
Kasztanowcom‖, Dzień ziemi, 
Sprzątanie świata, Dzień bez 
śmiecenia. 

2009-2015 
105.000 zł 

(15.000 zł/rok) 
Gmina Strzelin 

Szkoły, organizacje działające na 
rzecz ochrony środowiska Domy 

Kultury, WFOSIGW we Wrocławiu 

P.D.4 

Monitorowanie terenów po eksploatacji 
zasobów naturalnych i terenów 
pozostałych, pod kątem nielegalnego 
składowania odpadów 

2009-2015 15.000 zł Gmina Strzelin 
Straż Miejska na zasadzie zadania 

zleconego (2 tys na rok) 

P.D.5 Sporządzanie sprawozdań z realizacji 2011, 2013, 2015 10.000 zł Gmina Strzelin Sprawozdania wykonują pracownicy 
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gminnych planów gospodarki 
odpadami – cyklicznie co 2 lata 

UM lub opracowanie jest zlecane 
firmie zewnętrznej (koszt około 

3.660 zł za jedno) 

P.D.6 
Bieżąca inwentaryzacja i likwidacja 
miejsc nielegalnego składowania 
odpadów, dzikich wysypisk 

2009-2015 55.000 zł Gmina Strzelin 
Inwentaryzacja na zasadzie zadań 

zleconych bądź kontroli Straży 
Miejskiej  

P.D.7 

Bieżące sprzątanie ulic i chodników, 
zakup koszy ulicznych, porządkowanie 
terenów wiejskich (bieżące sprzątanie 
miejsc porzucania odpadów) 

2009-2015 
1.750.000 zł 

(250.000 zł/rok) 
Gmina Strzelin Służby komunalne 

SUMA POZAINWESTYCYJNE 1.950.000 zł   

ZADANIA INWESTYCYJNE 

Zadania krótkoterminowe 

I.K.1 
Rekultywacja dzikiego składowiska w 
Brożcu 

2009-2010 7.800 zł  Gmina Strzelin  

I.K.2 

Rozszerzenie selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych o kolejne 
frakcje odpadów w miejscach 
ogólnodostępnych (zakup gniazd do 
zbierania odpadów selektywnie 
zbieranych, zakup pojemników 
specjalistycznych przeznaczonych do 
zbierania świetlówek) 

2009-2011 
150.000 zł 

(50.000 zł/rok) 
Gmina Strzelin GFOSiGW, PFOŚiGW 

I.K.3 
Rekultywacja składowiska odpadów 
komunalnych w Wąwolnicy 

2009-2012 4.512.087 zł Gmina Strzelin, EKO-GOK Fundusze UE, NFOSiGW, WFOSiGW 

I.K.4 

Organizacja zbiornic odpadów: 
wielkogabarytowych, organicznych 
oraz niebezpiecznych, w tym zakup 
środków transportu dla potrzeb 
segregacji i zbierania odpadów 

2009-2012 400.000 zł Gmina Strzelin CUKiT 

I.K.5 
Rozbudowa oczyszczalni ścieków o linię 
unieszkodliwiania i utylizacji osadów 
ściekowych 

2009-2012 12.000.000 zł ZWIK Sp. z o.o. Zadanie koordynowane 

I.K.6 
Budowa stacji przeładunkowej na w 
Wąwolnicy 

2009-2012 5.336.000 zł 

Gmina Strzelin, Centrum Usług 
Komunalnych i Technicznych, 
Zakład Gospodarki Odpadami 

Sp. z o.o. Gać 

Fundusze UE 

I.K.7 Organizacja schroniska dla 2009-2012 ok. 10.000.000 zł  Gmina Strzelin, Związek  
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Objaśnienia skrótów: P- pozainwestycyjne, I – inwestycyjne, D – długoterminowe, K - krótkoterminowe 

 

 

bezdomnych zwierząt  (17% tej kwoty 
finansowane ze 
środków Gminy 

Strzelin) 

Międzygminny Ślęża - Oława 

SUMA INWESTYCYJNE KRÓTKOTERMINOWE 19.520.387   

Zadania długoterminowe 

I.D.1 

Sukcesywne usuwanie wyrobów 
zawierających azbest z budynków 
komunalnych z terenu Miasta i Gminy 
Strzelin 

2009-2015 300.000 zł Gmina Strzelin GFOSiGW, WFOSiGW, PFOŚiGW 

I.D.2 
Wspieranie osób fizycznych w 
usuwaniu materiałów zawierających 
azbest z budynków 

2009-2015 
280.000zł 

(40.000 zł/rok) 
Gmina Strzelin GFOSiGW, WFOSiGW, PFOŚiGW 

I.D.3 

Dofinansowanie dla mieszkańców na 
dofinansowanie zakupu kolektorów 
słonecznych, przydomowych 
oczyszczalni ścieków, pieców na paliwo 
ekologiczne 

2009-2015 
280.000zł 

(40.000 zł/rok) 
Gmina Strzelin 

WFOSiGW, PFOŚiGW, BOŚ, 
fundusze UE 

I.D.4 

Modernizacja i rozbudowa Zakładu 
Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. 
w Gaci poprzez dobudowę instalacji 
biologicznej stabilizacji odpadów 
ulegających biodegradacji oraz 
produkcji paliwa alternatywnego. 

po roku 2010 4.800.000 zł Gmina Strzelin fundusze UE 

SUMA INWESTYCYJNE DŁUGOTERMINOWE 5.660.000 zł   

SUMA 32.405.887 zł   
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4.4 Poważne awarie 

Podstawowym aktem prawnym warunkującym postępowanie w wyniku poważnych awarii jest ustawa 
Prawo ochrony środowiska, gdzie zawarto przepisy prawne, obowiązki i zalecenia związane z 

możliwością wystąpienia poważnej awarii. Dodatkowo, zagadnienia te ujmowane są w ustawie o 

ochronie przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej. Gmina Strzelin charakteryzuje się 
występowaniem średniej wielkości przemysłu i średnio rozwiniętą infrastrukturą techniczną w postaci: 

dróg, kolei, instalacji oraz niskim stopniem zurbanizowania terenu (poza Strzelinem). Jako 
charakterystyczne poważne awarie mogące przyczynić się do znacznej degradacji środowiska należą 

więc awarie: 

 w transporcie drogowym, przy przeładunku materiałów niebezpiecznych, w zakładach 

przemysłowych w wyniku, których do środowiska mogą przedostawać się substancje chemiczne, 
powodując skażenie wód powierzchniowych, podziemnych, gleb i gruntu oraz powietrza; 

 instalacji i budowli technicznych, w wyniku których mogą uwalniać się substancje niebezpieczne 

(poza terenem gminy). 

Na terenie województwa dolnośląskiego inwentaryzacją i kontrolą w zakresie możliwości wystąpienia 

poważnych awarii zajmuje się Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, we współpracy z 
Państwową Strażą Pożarną. Obecnie w bazie potencjalnych sprawców poważnych awarii nie ma 

obiektów z terenu Gminy Strzelin.  

Podstawowymi kryteriami kwalifikującymi obiekt lub instalację do grupy potencjalnych Sprawców są: 
rodzaje i ilość substancji niebezpiecznej, przewidywany zasięg zagrożenia w wyniku awarii oraz typ 

narażonego obszaru, prawdopodobieństwo powiększenia niebezpieczeństwa w wyniku bliskiego 
sąsiedztwa innych obiektów stwarzających określone zagrożenie. W rejestrze ujęto głównie jednostki 

posiadające w obrocie materiały niebezpieczne gazowe, ciekłe i stałe w ilościach przekraczających 

wielkości progowe wynikające z dyrektyw UE i Międzynarodowej Organizacji Pracy, określone jako tzw. 
wielkie zagrożenia.  

Źródłem potencjalnych awarii na terenie Gminy Strzelin może być transport materiałów 
niebezpiecznych drogowy. Na terenie gminy działa powołany przez Burmistrza Zespół Reagowania 

Kryzysowego. 

 

4.5 Bezpieczeństwo chemiczne 

Skutkiem realizacji bezpieczeństwa chemicznego powinno być minimalizowanie skutków poważnych 
awarii i klęsk żywiołowych, a przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego i 

biologicznego w skali gminy i powiatu. 

Według Polityki ekologicznej Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 zarządzanie 
chemikaliami i substancjami chemicznymi w Polsce obejmuje dwa podstawowe kierunki działań: 

 dotyczy prac mających na celu zmniejszanie ryzyka środowiskowego związanego z produkcją, 

obrotem i wykorzystaniem substancji, które już znajdują się na rynku.  

 analizy bezpieczeństwa związane z wprowadzaniem na rynek nowych chemikaliów. 

W związku z tym w nadchodzących latach działania powinny skupić się nad stworzeniem sprawnego 

systemu egzekucji przepisów w zakresie wprowadzania na rynek substancji chemicznych. Należy 
kontynuować wycofywanie chemikaliów ze środowiska, usuwanie azbestu. 

Trzeba tu zaznaczyć, że na terenie gminy nie ma zakładów, do których systematycznie 

transportowane byłyby materiały niebezpieczne. Materiały takie mogą przejeżdżać przez gminę 
tranzytem, głównie drogą wojewódzką Nr 395 relacji Wrocław - Strzelin i drogą wojewódzką Nr 396 

relacji Oława - Strzelin. 

Jako, że dużą powierzchnię zajmują tereny rolne (około 40% powierzchni) duża ilość zanieczyszczeń 

pochodzi ze źródeł rolniczych. Istotnym czynnikiem wpływającym na stan wody i gleby są fermy bydła 

i trzody chlewnej gdzie występuje niebezpieczeństwo niewłaściwego przechowywania kiszonek, 
magazynowania i stosowania nawozów i środków ochrony roślin. Zagrożenie dla środowiska w tym 

przypadku zależy od rozpuszczalności środków w wodzie i stopnia ich toksyczności.  

Lokalnym zagrożeniem dla chemizmu wód i gleb jest likwidacja dzikich składowisk odpadów, co 

ograniczy niekorzystne ich oddziaływanie na środowisko.  
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Należy także zwrócić uwagę na inne źródło uwagę na zanieczyszczenia wód jakim są magazyny i 

stacje paliw. Związki te są niebezpiecznie głównie z powodu ich właściwości ropopochodnych, gdyż 

nawet śladowe ilości tych związków rozpuszczone w wodzie sprawiają, że jest ona nieprzydatna do 
picia dla ludzi i zwierząt. 
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4.5.1 Cele i zadania środowiskowe do roku 2012 i do roku 2015 

Cel Cele długoterminowe do roku 2015 Cel Cele krótkoterminowe do roku 2012 Zadanie Zadanie Jednostka odpowiedzialna 

PA.1 
Eliminowanie i zmniejszanie skutków dla 

środowiska z tytułu awarii 
PA.1.1 

Zmniejszenie zagrożenia awariami 
poprzez system monitoringu 

PA.1.1.1 
Opracowanie i wdrożenie wspólnego systemu 
wymiany informacji o ochronie środowiska 

Gmina Strzelin, Wojewoda 
Dolnośląski 

PA.1.1.2 
Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w środki 
ratownictwa 

Gmina Strzelin 

 

 

 

4.5.2 Harmonogram zadań a zakresie poważnych awarii 

L.P. Nazwa zadania 
Termin rozpoczęcia 

planowany 
Termin zakończenia 

planowany 
Jednostka odpowiedzialna 

Planowane koszty 
ogółem (PLN) tyś. 

Partnerzy 

ZADANIA WŁASNE 

PA.1.1.1 
Opracowanie i wdrożenie wspólnego 
systemu wymiany informacji o ochronie 
środowiska 

2009 2012 Gmina Strzelin 55 
Powiat Strzeliński, Wojewoda 

Dolnośląski 

PA.1.1.2 
Doposażenie Ochotnicza Straży Pożarnej w 
środki ratownictwa 

2009 2015 Gmina Strzelin 80 WFOSiGW 

RAZEM ZADANIA WŁASNE  135 
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4.5.3 Wnioski 

W oparciu o zasadę przezorności konieczne jest podejmowanie niezbędnych działań profilaktycznych, 

włączając w to zakazy i ograniczenia dotyczące produkcji i użytkowania. Niezbędny jest także 
monitoring, ocena ryzyka i raporty bezpieczeństwa oraz inne procedury, które powinny doprowadzić 

do wyeliminowania bądź minimalizacji zagrożeń chemicznych dla życia i zdrowia ludzi oraz dla 

środowiska. Narzędziem do minimalizacji zagrożeń jest doposażenie jednostek Ochotniczej Straży 
Pożarnej w sprzęt ratujący ludzkie życie i mienie. 

Cel wojewódzki w zakresie awarii i zagrożeń na poziomie gminy może być realizowany także poprzez 
przystosowanie pojazdów do przewozu materiałów niebezpiecznych i wyznaczaniu tras przewozu w 

taki sposób, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo mieszkańców i środowiska. 

 

4.6 Oddziaływanie hałasu 

Hałasem nazywa się wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania 
mechaniczne ośrodka sprężystego oddziaływujące na organizm ludzki. Hałas uważany jest za czynnik 

zanieczyszczający środowisko. 

Hałas wywołuje zmęczenie, złe samopoczucie, utrudnia wypoczynek, może prowadzić do częściowej 
lub całkowitej utraty słuchu. Ponadto powoduje poważne zmiany psychosomatyczne, jak zagrożenie 

nadciśnieniem, zaburzenia nerwowe, zaburzenia w układzie kostno-naczyniowym. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129 z 2006, poz. 902, 

jednolity tekst ze zmianami.) definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przed hałasem jak: 

 emisja, przez którą rozumie się wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności 

człowieka, do powietrza, wody, lub ziemi energie, takie jak hałas czy wibracje, 

 hałas, przez który rozumie się dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16.000 Hz, 

 poziom hałasu, przez który rozumie się równoważny poziom dźwięku A wyrażony w decybelach 

(dB). 

Obiekty przemysłowe, ruch drogowy, kolejowy i lotniczy stanowią główne źródła emisji hałasu do 
środowiska, a tym samym kształtują klimat akustyczny w rejonie ich oddziaływania. 

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w 
szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub, co najmniej na tym 

poziomie jak i na zmniejszaniu poziomu hałasu, co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on 

dotrzymany. 

Wskaźnikiem oceny hałasu w środowisku jest poziom równoważny dla przedziału czasu odniesienia. 

Równoważny poziom dźwięku określa się w decybelach (dB). Dopuszczalne wartości równoważnego 
poziomu dźwięku podano w załącznikach do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 

2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 120, poz.826). 

Poziomy dopuszczalne dotyczą emisji hałasu na danym terenie. Na terenach niewyszczególnionych w 

załączniku do ww. rozporządzenia, dopuszczalny poziom hałasu określa się, przyjmując wartości 

dopuszczalne dla rodzaju terenu o zbliżonym przeznaczeniu. Dopuszczalny poziom hałasu w 
środowisku na terenie podlegającym zaliczeniu do dwóch lub więcej rodzajów terenów 

wyszczególnionych w ww. załączniku określa się, przyjmując wartości dopuszczalne poziomów 
dźwięku odpowiadające najniższym dopuszczalnym poziomom dźwięku dla tych terenów. W 

rozporządzeniu, określono także standardy emisyjne dla takich obiektów jak drogi lub linie kolejowe 

(wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza 
pasem drogowym) jak i poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez linie elektroenergetyczne 

oraz starty, lądowania i przeloty statków powietrznych. 
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Tabela 26 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy 
źródeł, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych 
oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które to wskaźniki mają 
zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej 
doby 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe1)* 
Pozostałe obiekty  

i działalność będąca źródłem 
hałasu 

LAeq D 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 16 
godzinom 

LAeq N 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 8 

godzinom 

LAeq D 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 8 
najmniej 

korzystnym 
godzinom 

dnia kolejno 
po sobie 

następującym 

LAeq N 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 1 
najmniej 

korzystnej 
godzinie nocy 

1. a) Strefa Ochronna „A‖ uzdrowiska 50 45 45 40 

 b) Tereny szpitali poza miastem     

2. a) 
Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

55 50 50 40 

 b) 
Tereny zabudowy związanej ze stałym 
lub wielogodzinnym pobytem dzieci i 
młodzieży2) 

    

 c) Tereny domów opieki społecznej     

 d) Tereny szpitali w miastach     

3. a) 
Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej  
i zamieszkania zbiorowego 

60 50 55 45 

 b) Tereny zabudowy zagrodowej     

 c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe     

 d) Tereny mieszkaniowo-usługowe     

4. a) 
Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tyś. Mieszkańców3)  

65 55 55 45 

Objaśnienia: 

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i 
kolei linowych. 

2) W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich 
dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 

3) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. Mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją 
obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie 
mieszkańców powyżej 100 tys. Można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona 
zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 
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Tabela 27 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy 
źródeł, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych 
oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeqD i LAeqN, które to wskaźniki mają 
zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy średni poziom hałasu w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe1)* 
Pozostałe obiekty  

i działalność będąca źródłem 
hałasu 

LDWN 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 

wszystkim 
dobom w 

roku 

LN 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 

wszystkim 
porom nocy 

LDWN 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 

wszystkim 
dobom w 

roku 

LN 

przedział 
czasu 

odniesienia 
równy 

wszystkim 
porom nocy 

1. a) Strefa Ochronna „A‖ uzdrowiska 50 45 45 40 

 b) Tereny szpitali poza miastem     

2. a) 
Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

55 50 50 40 

 b) 
Tereny zabudowy związanej ze stałym 
lub wielogodzinnym pobytem dzieci i 
młodzieży 

    

 c) Tereny domów opieki społecznej     

 d) Tereny szpitali w miastach     

3. a) 
Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej  
i zamieszkania zbiorowego 

60 50 55 45 

 b) Tereny zabudowy zagrodowej     

 c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe     

 d) Tereny mieszkaniowo-usługowe     

4. a) 
Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tyś. Mieszkańców2)  

65 55 55 45 

Objaśnienia: 

1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i 
kolei linowych. 

2) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. Mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją 
obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie 
mieszkańców powyżej 100 tys. Można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona 
zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. 

 

Dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, (art. 119 ust. Prawo ochrony 

środowiska) tworzy się programy ochrony środowiska przed hałasem, których celem jest dostosowanie 

poziomu hałasu do dopuszczalnego. Programy uchwala rada powiatu, lub w drodze uchwały, sejmik 
województwa. 

W związku ze stwierdzoną uciążliwością akustyczną hałasów komunikacyjnych Państwowy Zakład 
Higieny opracował skalę subiektywnej uciążliwości zewnętrznych tego rodzaju hałasów. Zgodnie z 

dokonaną klasyfikacją uciążliwość hałasów komunikacyjnych zależy od wartości poziomu 

równoważnego LAeq i wynosi odpowiednio: 

 mała uciążliwość LAeq < 52dB 

 średnia uciążliwość 52dB < LAeq < 62dB 

 duża uciążliwość 63dB < LAeq < 70dB 

 bardzo duża uciążliwość LAeq > 70dB 

Poprawa klimatu akustycznego na terenie Gminy Strzelin winna być oparta na polskich aktach 

prawnych uwzględniając jednakże istniejące standardy Unii Europejskiej. 
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Polski system ochrony przed hałasem bazuje na systemie standardów imisyjnych (dopuszczalne 

poziomy hałasu w środowisku) jak i procedur imisyjnych (ustalanie dopuszczalnych poziomów hałasu 

dla obiektów w drodze decyzji). Polityka Unii Europejskiej i jej dyrektywy w tym zakresie polegają na 
tworzeniu aktów prawnych ustanawiających wymagania akustyczne dla maszyn i urządzeń. Są to 

działania oparte na standardach emisyjnych. 

W zakresie ochrony środowiska przed hałasem zarówno standardy emisyjne (obowiązujące w UE, do 

których Polska musi się dostosować) jak i imisyjne (które UE ma zamiar wprowadzić) mają służyć 

poprawie klimatu akustycznego. 

 

4.6.1 Charakterystyka i ocena stanu aktualnego 

Do głównych źródeł akustycznych zaburzeń środowiska na terenie Gminy Strzelin należy: 

 hałas komunikacyjny (drogowy, kolejowy, lotniczy, tramwajowy, związany z parkingami, 

zajezdniami, itp.), 

 hałas przemysłowy (związany z zakładami produkcyjnymi, usługowymi, rzemieślniczymi, terenami 

budowy, liniami elektromagnetycznymi) 

O poziomie hałasu komunikacyjnego decyduje kilka czynników: natężenie ruchu pojazdów, udział 

pojazdów ciężarowych, prędkość pojazdów, stan techniczny pojazdów, płynność ruchu, stan 

nawierzchni dróg, położenie dróg, ich parametry, ukształtowanie powierzchni terenu, przez który 
przebiega droga, rodzaj sąsiadującej z drogą zabudowy oraz odległość zabudowy od drogi. 

 

4.6.1.1 Hałas przemysłowy 

Jak wynika z kontroli WIOŚ we Wrocławiu problem nadmiernej emisji hałasu do środowiska w Gminie 
Strzelin w bardzo dużym stopniu związany jest z niewłaściwie prowadzona przez władze lokalne 

polityką zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy to głównie lokalizacji w jednorodzinnej zabudowie 

mieszkaniowej zakładów ślusarskich, stolarskich, lakierniczych, będących powodem licznych 
interwencji w aspekcie ochrony przed hałasem.  

Najbardziej akustycznie uciążliwe obiekty spośród wszystkich skontrolowanych przez WIOŚ w 2007 
roku zakładów na terenie Gminy Strzelin to Kruszywa Strzelin Sp. z o.o.  

 

Tabela 28 Przekroczenia wartości dopuszczalnej poziomu hałasu w zakładach kontrolowanych w 2007  

Liczba 
zakładów 

W tym powodujące przekroczenia norm 

dzień noc dzień noc dzień noc Dzień Noc 

1 – 10 dB(A) 11 – 15 dB(A) 16 – 20 dB(A) >20 dB(A) 

135 21 18 4 4 1 - - - 

Źródło: Raport ochrony środowiska województwa dolnośląskiego w 2007 r., WIOŚ Wrocław 

 

4.6.1.2 Hałas komunikacyjny 

Hałas komunikacyjny jest aktualnie podstawowym źródłem zakłóceń klimatu akustycznego 

środowiska. Związany jest z pojazdami samochodowymi.  

W odległości 23 km od miasta przebiega autostrada nr 4 (Kraków - Wrocław - Olszyna). Przez gminę 
przebiegają drogi nie tylko o znaczeniu lokalnym, ale również wojewódzkim oraz krajowym.  

Drogi krajowe i wojewódzkie to: 

 Drogi krajowe i wojewódzkie: 

o nr 395 Wrocław – Strzelin – Ziębice, obsługująca gminę na kierunku północ- 

południe ; długość na obszarze gminy około 19,0 km. 

o nr 384 Grodków – Strzelin – Łagiewniki – Dzierżoniów - Nowa Ruda, obsługująca 
gminę na kierunku wschód-zachód ; długość na obszarze gminy ok.18,0 km. 

o nr 396 Oława-Strzelin, długość na obszarze gminy ok.7,5 km. 

o nr 397 Owczary-Wiązów-Biedrzychów ( do drogi nr 384); długość na 

obszarze gminy ok. 2,0 km. 

o  
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 Drogi powiatowe: 

29 dróg o łącznej długości na obszarze gminy około 100,62 km. 

 Drogi pozostałe to drogi gminne: 

17 dróg o łącznej długości około 27 km, w tym 20 km o nawierzchni utwardzonej. 

 46 obiektów mostowych na terenie gminy i 12 obiektów mostowych na terenie miasta 

Wskaźnik gęstości dróg ( uwzględniając drogi krajowe i wojewódzkie ) wynosi 80 
km/100 km2. Łączna długość dróg w gminie wynosi ok. 47 km, w tym w granicach miasta Strzelin ok. 

21 km. 

 

4.6.1.3 Hałas kolejowy 

Hałas kolejowy w całej Polsce kształtuje się na porównywalnym poziomie. W porze nocnej hałas 
pochodzący od linii kolejowych przewyższa dopuszczalne granice. Emisja hałasu do środowiska zależy 

od wielu czynników takich jak rodzaj taboru kolejowego, stan taboru kolejowego, prędkości przejazdu 

składów kolejowych oraz samego położenia torowiska tzn. czy jest to nasyp, wąwóz, teren płaski. 

Przez środkową część gminy, na kierunku północ-południe, przebiega linia, l-rzędu, 2-torowa,   

zelektryfikowana Wrocław – Strzelin – Kamieniec Ząbkowicki – Kłodzko; długość na obszarze gminy 
około 8,0 km. Stacje i przystanki obsługujące gminę: Warkocz , Strzelin i Biały Kościół. Na kierunku 

wschód-zachód, łącząc Wiązów, Strzelin, Kondratowice, Łagiewniki, przebiega linia znaczenia 
miejscowego, o zawieszonym ruchu pociągów osobowych. Długość na obszarze gminy to około 13,0 

km. 

 

                 

 

    Rysunek 27 Układ sieci kolejowych w obszarze Gminy Strzelin 

                   Źródło: www.pkp.pl 

 

Kolej można, więc traktować jako alternatywny środek komunikacji, umożliwiający dotarcie zarówno 

do okolicznych miast, jak i do odleglejszych miejscowości w Polsce. 

 

4.6.2 Identyfikacja potrzeb 

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, co 
uzyskuje się poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej poziomu dopuszczalnego lub co najmniej na 

tym poziomie, bądź poprzez zmniejszenie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, tam gdzie 
nie jest on dotrzymywany. 

http://www.pkp.pl/
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Narzędziem pomocnym w realizacji polityki ochrony środowiska przed hałasem, są mapy akustyczne. 

Niezbędne mapy sporządza starosta co 5 lat uwzględniając informacje zawarte w mapach 

akustycznych wykonywanych przez zarządzających drogą, linią kolejową lub lotniskiem, czyli obiektów 
zaliczonych w drodze rozporządzenia, do obiektów, których eksploatacja może powodować negatywne 

oddziaływania akustyczne na znacznych obszarach. Po sporządzeniu map akustycznych starosta 
przekazuje je zarządowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz 

wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu. 

Największa emisja hałasu i jego uciążliwość związana jest przede wszystkim z komunikacją i 
przemysłem. Na terenie Gminy Strzelin hałas związany jest z przebiegiem dróg wojewódzkich, 

powiatowych, dróg gminnych oraz liniami kolejowymi. Istotnym elementem hałasu przyczyniającego 
się do dyskomfortu akustycznego mieszkańców są zakłady przemysłowe. Należy pamiętać, że oprócz 

zakładów przemysłowych występują gospodarstwa rolne indywidualne, których maszyny rolnicze w 

okresach prac polowych emitują znaczne ilości hałasu do środowiska. 

Dlatego też polityka rozwoju przestrzennego w Gminie powinna przede wszystkim zostać 

ukierunkowana na ochronę przed degradacją terenów narażonych na hałas, ochronę walorów 
środowiska naturalnego oraz na poprawę klimatu akustycznego i jego kształtowanie w przyszłości. 

 

4.6.2.1 Ochrona przed hałasem przemysłowym 

Przedsiębiorstwa, zakłady i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na danym terenie 

kształtują klimat akustyczny w swoim otoczeniu. Istnieje szereg instrumentów prawnych, dzięki 
którym można wyeliminować przedsiębiorstwa niespełniające warunków środowiskowych. Do 

instrumentów tych można zaliczyć: 

 system ocen oddziaływania na środowisko, 

 system kontroli i egzekucji. 

Ponadto istnieje możliwość wprowadzenia w drodze decyzji administracyjnej dopuszczalnego poziomu 

emisji hałasu dla przedsiębiorstwa. 

Działanie zakładów nie powinno powodować przekroczenia standardów jakości środowiska i 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku poza teren, do którego prowadzący instalację ma 

tytuł prawny. Dotyczy to również obszaru ograniczonego użytkowania, jeżeli został utworzony w 
związku z funkcjonowaniem zakładu. 

Jeżeli akustyczne oddziaływanie będące wynikiem prowadzenia zakładu występuje na terenach, dla 

których nie zostały ustawowo ustalone dopuszczalne poziomy hałasu lub na terenach, dla których nie 
można określić dopuszczalnego poziomu hałasu poprzez przyjęcie wartości dopuszczalnych dla rodzaju 

terenu o zbliżonym przeznaczeniu – wówczas nie podejmuje się działań przewidzianych ustawą na 
rzecz kształtowania klimatu akustycznego tych terenów. 

W przypadku kiedy emisja hałasu w środowisku przekraczaj dopuszczalne poziomy wojewoda w 

drodze decyzji dopuszcza zakład do działalności nakazując utrzymanie dopuszczalnych poziomów. 

W przypadku wydawania decyzji na emisje hałasu do środowiska to na organie administracyjnym 

spoczywa obowiązek ustalenia dopuszczalnego poziomu hałasu.  

Organem właściwym do wydania decyzji na emitowanie hałasu jest: 

 wojewoda w odniesieniu do zakładów zaliczających się do inwestycji mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko. Inwestycje szczególnie szkodliwe dla środowiska. 

 starosta w odniesieniu do zakładów mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Są to 

inwestycje mogące pogorszyć stan środowiska.  

Za emisje hałasu do środowiska nie ponosi się żadnych opłat. Natomiast za przekroczenie poziomów 

hałasu określonych w decyzji na emitowanie hałasu do środowiska i obowiązujących nadal decyzjach o 
dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego do środowiska – wojewódzki inspektor ochrony 

środowiska wymierza, w drodze decyzji, administracyjnej kary pieniężne. Ponadto na podmiocie 
prowadzącym działalność gospodarczą spoczywa odpowiedzialność za ochronę środowiska polegająca 

na podjęciu niezbędnych działań naprawczych.  

 

4.6.2.2 Ochrona przed hałasem drogowym 

W miarę rozwoju zainwestowania Gminy Strzelin układ komunikacyjny należy sukcesywnie 
dostosowywać do zmieniających się potrzeb, szczególnie w zakresie układu dróg gminnych o lokalnym 
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znaczeniu. Modernizacja powinna zmierzać do polepszenia parametrów technicznych dróg w celu 

podwyższenia bezpieczeństwa, szczególnie na odcinkach przebiegających przez tereny zainwestowane. 

Plany na najbliższe lata odpowiednich jednostek zarządzających drogami przewidują wiele działań 
modernizacyjnych mających na celu dostosowanie do standardów jakościowych, a także do 

zwiększającej się ilości pojazdów. 

Decyzja na emitowanie hałasu do środowiska nie jest wymagana, gdy hałas powstaje w związku z 

eksploatacją dróg, lub z działalnością osoby fizycznej niebędącej  przedsiębiorcą.  

Jednak przestrzeganie wymagań ochrony środowiska związanych z eksploatacją dróg, zapewniają 
zarządzający tymi obiektami. Ustawa – Prawo ochrony środowiska stanowi, że eksploatacja nie może 

powodować przekroczenia standardów, jakości środowiska, a emisja hałasu nie może spowodować 
przekroczenia standardów, jakości środowiska poza terenem, do którego zarządzający tym obiektem 

ma tytuł prawny. 

Jedynie w sytuacji, gdy w związku z eksploatacją ww. obiektu utworzono obszar ograniczonego 
użytkowania – wówczas eksploatacja tego obiektu w kontekście przekroczenia standardów, jakości 

środowiska jest oceniana poza tym obszarem. 

Zarządzający drogą, jest zobowiązany do pomiarów poziomu hałasu, a ponadto wprowadzaniu 

działań, które będą zmierzały do ograniczenia zbyt wysokich emisji hałasu do środowiska. Organ 
ochrony środowiska stwierdzając przekroczenia emisji hałasu na danym terenie może w drodze decyzji 

nałożyć obowiązek przeprowadzenia pomiarów poziomu hałasu. 

Od dnia 01.01.2004r. zarządzający drogą jest zobowiązany do okresowych pomiarów poziomów 
hałasu w środowisku wprowadzanych w związku z jej eksploatacją (Dz. U. Nr 35, poz. 308). 

Zarządzający drogą jest zobowiązany do ciągłych pomiarów poziomu hałasu w przypadku eksploatacji 
obiektów, których cechy wskazują na możliwość wprowadzania do środowiska hałasu o dużym 

natężeniu. Wyniki pomiarów oraz terminy ich przekazywania właściwym organom zostały określone w 

drodze rozporządzenia (Dz.U. Nr 18, poz.164) W związku z eksploatacją dróg ochronę przed hałasem 
komunikacyjnym zapewnia się przez odpowiedni dobór konstrukcji arterii oraz wprowadzenie 

urbanistycznych i architektonicznych środków ochrony przeciwdźwiękowej. Do działań, które w 
znacznym stopniu ograniczają emisje hałasu komunikacyjnego należą odpowiednie konstrukcje 

nawierzchni. Rozwiązania takie zyskały miano „nawierzchni cichych‖, są to nawierzchnie 
wielowarstwowe ze specjalnym doborem materiałów i warstw. 

Zastosowanie cichych nawierzchni musi być połączone z odpowiednią prędkością pojazdów i jest 

stosowane w terenie zabudowanym przy prędkościach do 70 km/h. 

Zastosowanie cichych asfaltów zmniejsza emisję hałasu o około 5dB. Asfalty porowate stosuje się na 

drogach, na których pojazdy poruszają się z prędkością powyżej 70 km/h powodując zmniejszenie 
emisji hałasu. Dlatego niezbędne jest zwrócenie uwagi na to jaki rodzaj asfaltu będziemy stosować 

przy modernizacji danej drogi. 

Istotnym elementem zmniejszającym emisję hałasu w mieście jest ograniczenie prędkości i 
odpowiednie jej dostosowanie. Ważnym elementem jest tutaj wyeliminowanie częstych startów, 

hamowań oraz gwałtownych przyspieszeń pojazdów na niskich biegach i wysokich obrotach silnika. 
Gwałtowne przyspieszania, hamowania odbywają się z reguły w obrębie skrzyżowań. Dlatego istotnym 

elementem w zmniejszaniu hałasu w rejonie skrzyżowań jest wymuszenie odpowiedniej prędkości na 

pojazdach przez zastosowanie zsynchronizowanej sygnalizacji świetlnej. Rozwiązanie takie może 
obniżać nam emisję hałasu w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania o ok. 3-5 dB. 

Do najczęściej stosowanych metod ochrony przed hałasem przy trasach komunikacyjnych należą 
ekrany akustyczne. Należy jednak pamiętać, iż zastosowanie ekranów akustycznych należy poprzedzić 

odpowiednimi badaniami z uwagi na zjawisko załamania dźwięku. Przeprowadzone badania zapewnią 
skuteczność działania ekranu, jako osłony przeciwdźwiękowej. 

W punktach miast gdzie poziom hałasu jest zbyt wysoki, a nie można zastosować skutecznych działań 

ochronnych przed hałasem, jedyną skuteczną metodą będzie zastosowanie okien dźwiękoizolacyjnych. 
Zastosowanie odpowiednich okien zapewni komfort mieszkających tam ludzi. Ponadto organy 

administracyjne przy pozwoleniach na budowę obiektów mieszkalnych powinny uwzględniać odległości 
budynków od dróg już istniejących oraz dróg planowanych. 
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4.6.2.3 Ochrona przed hałasem kolejowym 

Przebiegające przez Gminę magistrale kolejowe powodują liniowe okresowe zwiększenie poziomu 

hałasu. Usytuowana wzdłuż tych linii kolejowych zabudowa mieszkalna narażona jest na hałas 
pochodzący od przejeżdżających składów. 

Ustawa – Prawo ochrony środowiska stanowi, że eksploatacja linii kolejowych nie może powodować 
przekroczenia standardów, jakości środowiska w zakresie emisji hałasu, a emisja hałasu nie może 

spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego zarządzający 

tym obiektem ma tytuł prawny. Jedynie w sytuacji, gdy w związku z eksploatacją linii kolejowej 
utworzono obszar ograniczonego użytkowania – wówczas eksploatacja tego obiektu w kontekście 

przekroczenia standardów, jakości środowiska jest oceniana poza tym obszarem, a właściciel linii 
kolejowej jest zobowiązany do działań, które ograniczą emisję hałasu do środowiska. 

Od dnia 01.01.2004r. zarządzający linią kolejową jest zobowiązany do okresowych pomiarów 

poziomów hałasu w środowisku wprowadzanych w związku z jej eksploatacją (Dz. U. Nr 35, poz. 308). 
W przypadku przebudowy linii kolejowej zmieniającej w istotny sposób jej warunki użytkowania 

konieczne jest aby zarządzający linią kolejową przeprowadzał pomiary poziomu hałasu w środowisku.  

Wyniki pomiarów oraz terminy ich przekazywania właściwym organom zostały określone w drodze 

rozporządzenia (Dz.U. Nr 18, poz.164). W związku z eksploatacja linii kolejowej nie jest wymagane 

pozwolenie na emisją hałasu do środowiska. 

W przypadku gdy eksploatacja linii kolejowej może powodować negatywne oddziaływania akustyczne 

na znacznych obszarach zarządzający linią kolejową sporządza co 5 lat mapy akustyczne (ust. POŚ, 
art., 179). Zarządzający mapy przedkłada: 

 właściwemu wojewodzie i staroście, – jeśli mapa obejmuje powiat; 

 właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska – jeśli mapa obejmuje 

województwo (kilka powiatów). 

Informacje zawarte w mapach akustycznych są wykorzystywane do realizacji polityki ochrony 

środowiska przed hałasem w danym regionie. 
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4.6.3 Cele i zadania środowiskowe do roku 2012 i do roku 2015 

Cel 
Cele 

długoterminowe do 
roku 2015 

Cel 
Cele krótkoterminowe do roku 

2012 
Zadanie Zadanie Jednostka odpowiedzialna 

OH.1 

Poprawa klimatu 
akustycznego na 
obszarach, gdzie 
zostały 
przekroczone 
wartości 
normatywne. 

 

OH.1.1 
Ograniczenie występowania 
przekroczeń normatywnych 
hałasu komunikacyjnego. 

OH.1.1.1 
Realizacja zadań przewidzianych dla poprawy infrastruktury drogowej 
oraz organizacji ruchu w celu obniżenia emisji hałasu komunikacyjnego. 

odpowiednie Zarządy Dróg, Gmina 
Strzelin 

OH.1.1.2 
Uwzględnienie w  planach zagospodarowania przestrzennego gminy 
dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w środowisku dla 
poszczególnych  sołectw Gminy i Miasta Strzelin 

Gmina Strzelin 

OH.1.1.3 
Opracowanie dokumentacji technicznych do budowy ekranów 
akustycznych i modernizacji obwodnicy 

odpowiednie Zarządy Dróg, Gmina 
Strzelin 

OH.1.2 

Ograniczanie występowania 
przekroczeń normatywnych 
hałasu przemysłowego. 

 

OH.1.2.1 

Ograniczanie hałasu w obiektach przemysłowych poprzez: 

 zastosowanie w zakładach przemysłowych automatyzacji 
i hermetyzacji procesu produkcji, 

 montaż ekranów akustycznych wokół obiektów szczególnie 
uciążliwych, 

 przebudowę instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 

 dobór technologii produkcji o niskim poziomie hałasu, 

stosowanie obudów dźwiękochłonnych na urządzenia i maszyny 
emitujące wysoki poziom hałasu. 

Podmioty gospodarcze oddziałujące 
na klimat akustycznych na terenie 
Gminy 

OH.1.2.2 Wykonanie niezbędnych map akustycznych Powiat Strzeliński 
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4.6.4 Harmonogram zadań w zakresie ochrony przed hałasem 

L.P. Nazwa zadania 
Termin 

rozpoczęcia 
planowany 

Termin 
zakończenia 
planowany 

Jednostka odpowiedzialna 
Planowane 

koszty ogółem 
(PLN) tyś. 

Partnerzy 

ZADANIA WŁASNE 

OH.1.1.2 

Uwzględnienie w  planach zagospodarowania 
przestrzennego gminy dopuszczalnych wartości poziomu 
dźwięku w środowisku dla poszczególnych  sołectw 
Gminy i Miasta Strzelin 

2009 2012 Gmina Strzelin 65 Rada Miejska 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

OH.1.1.1 
Realizacja zadań przewidzianych dla poprawy 
infrastruktury drogowej oraz organizacji ruchu w celu 
obniżenia emisji hałasu komunikacyjnego. 

2009 2015 
odpowiednie Zarządy Dróg, Gmina 
Strzelin 

3000 Gmina Strzelin 

OH.1.1.3 
Opracowanie dokumentacji technicznych do budowy 
ekranów akustycznych i modernizacji obwodnicy 

2009 2015 
odpowiednie Zarządy Dróg, Gmina 
Strzelin 

600 Gmina Strzelin 

OH.1.2.1 

Ograniczanie hałasu w obiektach przemysłowych 
poprzez: 

 zastosowanie w zakładach przemysłowych 
automatyzacji i hermetyzacji procesu produkcji, 

 montaż ekranów akustycznych wokół obiektów 
szczególnie uciążliwych, 

 przebudowę instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych, 

 dobór technologii produkcji o niskim poziomie 
hałasu, 

stosowanie obudów dźwiękochłonnych na urządzenia 
i maszyny emitujące wysoki poziom hałasu. 

2009 2015 
Podmioty gospodarcze oddziałujące na 
klimat akustycznych na terenie Gminy 

6500 Gmina Strzelin 

OH.1.2.2 Wykonanie niezbędnych map akustycznych 2009 2015 Powiat Strzeliński 180  

RAZEM ZADANIA WŁASNE  65 

RAZEM ZADANIA KOORDYNOWANE 10280 
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4.6.5 Wnioski 

W celu poprawy klimatu akustycznego na terenie Gminy Strzelin oraz ochrony środowiska przed 

negatywnym działaniem hałasu należy: 

 Podejmować działania, które spowodują zmniejszenie uciążliwości powodowanej przez hałas 

drogowy. 

 ograniczać rozprzestrzenianie się hałasu komunikacyjnego poprzez zadania inwestycyjne 

polegające na, wymianie okien, tworzeniu osłon naturalnych,. 

 Podjąć zapobiegawcze działania inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej na trasach 

komunikacyjnych. 

 Zapewnić możliwość lokalizacji dla obiektów przemysłowych i produkcyjnych poprzez 

podporządkowanie struktury przestrzennej Gminy, w planach zagospodarowania przestrzennego 

uwzględniać kształtowanie klimatu akustycznego.  

 Wyznaczyć strefy mieszkaniowe na terenie, których nie lokować inwestycji, które mogą być 

źródłem dużej emisji hałasu do środowiska ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub 
technologie produkcji. 

 

4.7 Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 

Zagrożenie promieniowaniem niejonizującym może być stosunkowo łatwo wyeliminowane lub 

ograniczone, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej separacji przestrzennej człowieka od pól 
przekraczających określone wartości graniczne. W celu ograniczenia oddziaływania na środowisko 

i zdrowie ludzi, powinno się  przestrzegać następujących zasad: 

 należy unikać lokalizacji nowych budynków mieszkalnych w bliskim sąsiedztwie linii 

elektroenergetycznych lub stacji transformatorowych wysokiego napięcia; 

 wprowadzać w nowoprojektowanych i remontowanych układach energetycznych nowych 

materiałów i technologii wykonawstwa. 

W związku z rozwojem systemu usług telekomunikacyjnych na terenie województwa potencjalnie 
wzrośnie oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego pochodzącego z tego źródła. 

Dla potrzeb rozwoju sieci telekomunikacyjnych należy uwzględniać w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego miejsca dla urządzeń teletechnicznej kanalizacji kablowej.  

Natomiast w związku z intensywnym rozwojem budownictwa mieszkalnego, wzrastać będzie gęstość 

linii energetycznych. Linie energetyczne o napięciu 110 kV i wyższych, nie powinny być lokalizowane w 
sąsiedztwie terenów mieszkalnych.  

Podstawowym elementem ochrony przed polami elektromagnetycznymi jest informacja 
o występujących poziomach pól. Zniesiony został obowiązek posiadania pozwolenia na emitowanie pól 

elektromagnetycznych, jednak nałożono obowiązek wykonania pomiarów natężenia pól  

elektromagnetycznych na prowadzących instalacje i użytkowników urządzeń emitujących pola 
elektromagnetyczne. Pomiary należy przeprowadzać bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania 

instalacji lub urządzenia i każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy urządzenia. 

Monitoring prowadzony jest także przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska poprzez: 

 okresowe badania kontrolne poziomów pól elektromagnetycznych na terenach przeznaczonych 

pod zabudowę mieszkaniową oraz dostępnych dla ludności, 

 prowadzenie bazy danych o źródłach pól mogących oddziaływać na środowisko w oparciu o wyniki 

badań wykonanych przez zarządzających instalacją z mocy prawa, 

 prowadzenie, aktualizowanego corocznie, rejestru zawierającego informację o terenach, 

na których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku. 
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4.7.1 Charakterystyka i ocena stanu aktualnego 

Przez teren gminy przebiega linia radiowa relacji RTCN Ślęża – SLR  Góra św. Anny, linia ta przebiega 

na dużej wysokości.  

Elektroenergetyka na terenie gminy podlega Zakładowi Energetycznemu Wrocław S.A. Rejon 

Energetyczny Strzelin , ul. Energetyczna 1. Teren gminy posiada rozbudowaną sieć energetyczną 

napowietrzną średniego napięcia -20kV oraz magistralę wysokiego napięcia -110 kV z Wrocławia 
poprzez Żurawinę i Strzelin w kierunku Ząbkowic. Główny Punkt Zasilania (GPZ—110/20kV o mocy 2x 

25 MVA) znajduje się przy ul. Dzierżoniowskiej w północno- zachodniej części Strzelina . 

Na terenie; miasta występuje sieć energetyczna kablowa zlokalizowana wzdłuż głównych ciągów 

komunikacyjnych. Sieć kablowa średniego napięcia ułożona jest również w kierunku miejscowości 
Górzec biegnąca do położonych tam zakładów przetwórstwa ziemniaków. 

Ilość stacji transformatorowych 20/0,4 kV wynosi- 139 sztuk. Łączna moc zainstalowanych 

transformatorów - 22,8 MVA. 

Obecnie gmina nie posiada opracowanego planu dalszego rozwoju sieci energetycznej. 

Na terenie Gminy Strzelin znajdują się dwie stacje telefonii komórkowej GSM1800/2/1084/1/07 na ul. 
Oławskiej, ul. Borowskiej 1 w Strzelinie oraz jedna stacja UMTS/2/2904/1/08 przy ul. Oławskiej 2113. 

 

4.7.2 Identyfikacja potrzeb 

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska 

poprzez: 

 utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych 

poziomach; 

 zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych, co najmniej do dopuszczalnych. 

Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach 

państwowego monitoringu środowiska. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi, 
aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono 

przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, z 
wyszczególnieniem przekroczeń dotyczących: 

 terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową; 

 miejsc dostępnych dla ludności 

Oprócz tego prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, 

które są stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napięciu 
znamionowym nie niższym niż 110 kV, lub instalacjami radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi lub 

radiolokacyjnymi, emitującymi pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana 
izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitującymi pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 

30 kHz do 300 GHz, są obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w 
środowisku: 

 bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia; 

 każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany 

spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć 

wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub 
urządzenie. 

Zadania na poziomie gminy obejmują:  

 preferowanie mało konfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania niejonizującego, 

 opracowywanie przyszłych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem zagrożeń 

promieniowaniem niejonizującym. 

                                                 
13

 www.uke.gov.pl 
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4.7.3 Cele i zadania środowiskowe do roku 2012 i do roku 2015 

Cel 
Cele długoterminowe do roku 

2015 

Cel Cele krótkoterminowe do roku 
2012 

Zadanie Zadanie Jednostka odpowiedzialna 

PN.1 

Utrzymywanie natężenia 
promieniowania 
elektromagnetycznego 
niejonizującego poniżej 
poziomów dopuszczalnych lub 
co najwyżej na tym samym 
poziomie 

PN1.1 
Ograniczanie oddziaływania 
promieniowania 
elektromagnetycznego 

PN.1.1 

Inwentaryzacja i kontrola źródeł 
promieniowania 
elektromagnetycznego na terenie 
gminy 

WIOŚ, Gmina Strzelin, 
właściciele i operatorzy 
anten 

PN.1.2 

Uwzględnianie w planach 
zagospodarowania przestrzennego 
aspektów związanych z zagrożeniem 
promieniowaniem niejonizującym. 

Gmina Strzelin 

 

4.7.4 Harmonogram zadań w zakresie ochrony przez promieniowaniem elektromagnetycznym 

L.P. Nazwa zadania 
Termin rozpoczęcia 

planowany 
Termin zakończenia 

planowany 
Jednostka odpowiedzialna 

Planowane koszty 
ogółem (PLN) tyś. 

Partnerzy 

ZADANIA WŁASNE 

PN.1.2 

Uwzględnianie w planach 
zagospodarowania przestrzennego 
aspektów związanych z zagrożeniem 
promieniowaniem niejonizującym. 

2009 2012 Gmina Strzelin 45 
Właściciele stacji 

przekaźnikowych telefonii 
komórkowych 

ZADANIA KOORDYNOWANE 

PN1.1 
Inwentaryzacja i kontrola źródeł 
promieniowania elektromagnetycznego na 
terenie gminy 

2009 2015 
WIOŚ, użytkownicy 

urządzeń emitujących pole 
elektromagnetyczne 

50 Gmina Strzelin 

RAZEM ZADANIA WŁASNE  45 

RAZEM ZADANIA KOORDYNOWANE 50 
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4.7.5 Wnioski 

Zadania w zakresie oceny poziomów promieniowana elektromagnetycznego i ich zmian dokonuje się w 

ramach państwowego monitoringu środowiska. Zadania dotyczące badań i prowadzenie rejestrów 
przekroczeń spoczywają na Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska.  

Zadania władz Gminy Strzelin polegać będą na właściwej lokalizacji obiektów, które przekraczają 

dopuszczalne poziomy pół elektromagnetycznych oraz uwzględnianiu ich lokalizacji w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy. 

Skuteczna ochrona środowiska przed szkodliwym działaniem pól elektromagnetycznych, polega na: 

 inwentaryzacji źródeł emisji, 

 wdrażaniu najlepszych technik ograniczających promieniowanie elektromagnetyczne, 

 wyznaczaniu obszarów ograniczonego użytkowania od istniejących i projektowanych emitorów, 

 lokalizacji nowych obiektów tak by były jak najmniej konfliktowe z otaczającą przestrzenią, 

 zwracanie szczególną uwagę na lokalizację zabudowań mieszkalnych, żłobków. 

 

4.8 Analiza finansowa realizacji Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Strzelin 

4.8.1 Nakłady na realizację zadań  

Oszacowane w ramach poszczególnych kierunków ochrony środowiska koszty realizacji zadań 
(zarówno inwestycyjnych, jak i tzw. „miękkich‖) wskazują od razu te obszary działań, których 

realizacja – w kontekście możliwości finansowych – będzie najtrudniejsza. Należą do nich: 

 gospodarka wodno-ściekowa, 

 ochrona powietrza. 

Zbiorcze zestawienie nakładów, w podziale na wydatki dotyczące zadań własnych i koordynowanych, 

przedstawia tabela 29 

 

Tabela 29 Nakłady finansowe na realizację zadań określonych w Programie 

Lp. Wyszczególnienie 

Zadania własne 

Zadania 

koordynowane OGÓŁEM 

Wartość 

Udział 

Wartość 

Udział 

Wartość 

Udział 
[tys. 
PLN] [tys. PLN] [tys. PLN] 

1. Ochrona przyrody i krajobrazu 115 0,05% 110 0,14% 225 0,08 

2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów   2 350 2,92% 2 350 0,79 

3. Ochrona powierzchni ziemi 110 0,03% 460 0,57% 570 0,19 

4. Ochrona zasobów kopalin 5 0,00%   5 0,00 

5. 

Kształtowanie zasobów wodnych oraz 

 

 

   

 

ochrona przed powodzią i skutkami 
suszy   

6. Gospodarka wodno-ściekowa 188 805 87,12% 67 010 83,34% 255 815 86,12 

7. Ochrona powietrza 3 265 1,50% 80 0,09% 3 345 1,13 

8. Gospodarowanie odpadami 24 160 11,15%   24 160 8,13 

9. Poważne awarie 135 0,06%   135 0,05 

10. Ochrona przed hałasem 65 0,03% 10 280 12,78% 10 345 3,48 

11. 

Ochrona przed promieniowaniem 

45 

 

50 0,06% 95 

 

elektromagnetycznym 0,02% 0,03 

12. OGÓŁEM 216 705 100,00% 80 340 100,00% 297 045 100,00% 

Źródło: opracowanie własne 
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W kontekście zadań własnych (a zatem najistotniejszych z punktu widzenia wydatkowania środków 

budżetowych) ok. 87% środków przeznaczonych będzie na uregulowanie systemu zaopatrzenia w 
wodę pitną oraz odprowadzania ścieków komunalnych. Kluczowe, zatem będzie skuteczne pozyskanie 

dofinansowania z źródeł zewnętrznych, w szczególności funduszy. Zgodnie z założeniami (określonymi 

w harmonogramach dla poszczególnych kierunków ochrony środowiska), wydatki na realizację zadań 
POŚ rozłożone zostaną w czasie (do roku 2015). Na tej podstawie wskazano szacunkowy plan 

finansowy w odniesieniu do zadań własnych. Odpowiednie dane w tym względzie przedstawia tabela 3 
natomiast strukturę nakładów (w ujęciu rocznym) przedstawia tabela 31. 
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Tabela 30 Plan wydatków inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w zakresie zadań własnych [w tys. zł] 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tabela 31 Struktura wydatków inwestycyjnych i pozainwestycyjnych w zakresie zadań własnych [%] 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 OGÓŁEM 

Ochrona przyrody i krajobrazu 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,05 

Ochrona powierzchni ziemi 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

Ochrona zasobów kopalin 0,05             0,01 

Gospodarka wodno-ściekowa 82,73 86,71 87,38 88,23 87,60 87,85 87,95 86,92 

Ochrona powietrza 1,61 1,57 1,55 1,42 1,47 1,48 1,49 1,51 

Gospodarowanie odpadami 15,40 11,51 10,84 10,15 10,72 10,45 10,34 11,34 

Poważne awarie 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

Ochrona przed hałasem 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 

OGÓŁEM 100 100 100 100 100 100 100 100 

Źródło: opracowanie własne 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 OGÓŁEM 

Ochrona przyrody i krajobrazu 15 15 16 16 17 17 19 115 

Ochrona powierzchni ziemi 12 15 15 16 16 18 18 110 

Ochrona zasobów kopalin 5             5 

Gospodarka wodno-ściekowa 18400 26 000 27 000 30 000 29 000 29 000 29 000 188 400 

Ochrona powietrza 366 470 480 482 487 490 490 3 265 

Gospodarowanie odpadami 3500 3450 3350 3450 3550 3450 3410 24 160 

Poważne awarie 15 20 20 20 20 20 20 135 

Ochrona przed hałasem 8 9 9 9 10 10 10 65 

Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 5 7 9 9 5 5 5 45 

OGÓŁEM 22326 29986 30899 34002 33105 33010 32972 216 305 
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4.8.2 Proponowany montaż finansowy dla zadań własnych 

Z uwagi na duże trudności z opracowaniem montażu finansowego dla wszystkich zdefiniowanych w 

ramach POŚ zadań (wynikające z różnorodności podmiotów zaangażowanych we wdrażanie zadań 
koordynowanych), obecnie przedstawiony zostanie wstępny montaż finansowy jedynie dla zadań 

własnych – mający bezpośrednie przełożenie na wydatkowanie środków budżetu samorządu 
terytorialnego. 

Charakter zadań własnych programu wskazuje, iż optymalnymi źródłami finansowania przedsięwzięć 

są środki zaproponowane poniżej: 

 środki funduszy Unii Europejskiej – Regionalny Program Operacyjny dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2007-2013  

 środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

 środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie 

 środki własne (budżetu gminy Strzelin), 

 środki mieszkańców gminy – dotyczy wdrażania programu ograniczenia niskiej emisji. 

Podstawą do sporządzenia montażu finansowego dla zadań własnych POŚ jest przedstawiony w 
poprzednim punkcie wstępny plan finansowy wydatków. Rozkład poszczególnych źródeł finansowania 

przedsięwzięć oraz ich strukturę przedstawiają odpowiednio: tabela 31 i tabela 32. 

Przyjęto, iż poziom dofinansowania ze środków UE wyniesie 85% wydatków (założono iż całość 
nakładów stanowią koszty kwalifikowane). Pozostała część wydatków współfinansowanych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego pokryta zostanie ze środków 
budżetu gminy. Szczegółowy poziom dofinansowania określony został w Ramowym Planie Realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w okresie 
2009-2011 przyjetym przez Zarząd Województwa Dolnoslaskiego  Uchwałą Nr 2250/III/08 z dnia  

15.12.2008 r. Dla zagadnień związanych z ochroną środowiska najistotniejsze znaczenie mają 

priorytety: 

Priorytet 1. Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw („Przedsiębiorstwa i 

Innowacyjność) 

Działanie 1.1.f - Dotacje inwestycyjne dostosowujące MSP (z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw 
prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat) do wymogów wynikających z prawa 
krajowego i wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska oraz projekty w zakresie 
zwiększenia efektywności energetycznej 

Priorytet     3.   Rozwój infrastruktury drogowej na Dolnym Śląsku („Transport‖) 

Działanie 3.3  Transport miejski i podmiejski 

Priorytet     4. Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego 
i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska. 

Priorytet     5. Regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku. 

Priorytet     6. Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska. 

W odniesieniu do pozostałej grupy zadań, proponuję się uzyskania dofinansowania WFOŚiGW  

we Wrocławiu. Przy wspomaganiu środkami Wojewódzkiego Funduszu przedsięwzięć finansowanych 
jednocześnie z niepodlegających zwrotowi środków zagranicznych wysokość udzielanej pomocy nie 

może przekroczyć 80% różnicy pomiędzy planowanymi kosztami realizacji przedsięwzięcia a 

dofinansowaniem ze środków zagranicznych.  

Zadania realizowane z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w przypadku gdy 

wielkość tej pomocy łącznie z uzupełniającą dotacją z budżetu państwa jest wyższa od 50% kosztów 
całego przedsięwzięcia, mogą być wspomagane środkami Wojewódzkiego Funduszu wyłącznie w 

formie pożyczki 

Pożyczki przyznawane są m.in. na: 

 zadania z zakresu termomodernizacji (obejmujące ocieplenie budynków, wymianę stolarki 

okiennej i drzwiowej), wodociągowania i zakup specjalistycznych samochodów do transportu 

odpadów, 

 wykonanie dokumentacji dla inwestycji: 

o studium wykonalności, 
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o raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 

o projekt budowlany (w przypadku gdy jest on wymagalny na etapie przygotowania aplikacji) w 

zakresie wymaganym przez aplikację 

zgodnych z: 

o planem zagospodarowania przestrzennego, 

o dla których zostały wydane warunki zabudowy i zagospodarowania terenu lub ustalenia 

lokalizacji celu publicznego, 

o wynikające z wieloletnich planów inwestycyjnych 

Nakłady na wykonanie dokumentacji niezbędnych do pozyskania środków z funduszy unijnych 

kierowanych do sektora ochrony środowiska mogą być dofinansowane w wysokości do 50% ich 
kosztów. 

Dotacje standardowo wynoszą do 25% wartości zadania, ale w uzasadnionych przypadkach poziom 
ten może być wyższy. 

Udzielane są na: 

 zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane przez jednostki 

samorządu terytorialnego i ich związków oraz ich stowarzyszeń, jednostki sfery budżetowej oraz 
inne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia, profilaktyki 

zdrowotnej, pomocy społecznej, oświaty i kultury,  

 zadania z zakresu ochrony przyrody, monitoringu środowiska, zapobiegania lub likwidacji skutków 

poważnych awarii, profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży, z obszarów o przekroczonych 

standardach środowiska oraz realizowane w ramach porozumień zawieranych z administratorami 

cieków przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodnej, 

W przypadku łączenia powyższych form dofinansowania (dotacja i pożyczka) wysokość 

dofinansowania wynosi: do 25% wartości zadania w formie dotacji i do 75% wartości zadania w 
formie pożyczki, przy czym wysokość pożyczki nie może być niższa niż wysokość dotacji. 

Zgodnie z Listą przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do 
dofinansowania w 2009 r. priorytetowo traktowane będą zadania ujęte w Programie Operacyjnym 

Infrastruktura i Środowisko oraz zadania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Dolnośląskiego na lata 2007-2013, których zakres odpowiada działalności statutowej Funduszu. 

Stosunkowo niewielkie (kwotowo) zadania w całości finansowane będą ze środków będących w 

dyspozycji Gminy Strzelin. Oprócz tego zakłada się udział finansowy mieszkańców w zadaniach 
związanych z ochroną powietrza – jest to związane z realizacją programu ograniczenia niskiej emisji. 

Należy zaznaczyć, iż przedstawiony w dalszej części montaż finansowy ma jedynie charakter 

poglądowy. Precyzyjne określenie wartości dofinansowania jest na etapie opracowania POŚ bardzo 
trudne. Konieczne jest przede wszystkim opracowanie studium wykonalności i analiz finansowo-

ekonomicznych, które wykażą maksymalny poziom wsparcia – biorąc pod uwagę czynniki formalno-
prawne, jak również charakter konkretnych zadań. 

Ponadto określony montaż finansowy nie wyklucza możliwości zastosowania innych źródeł 
współfinansowania, dostępnych w danym czasie. 
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Tabela 32 Proponowane źródła finansowania zadań własnych określonych w Programie [w tys. zł] 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Tabela 33 Struktura źródeł finansowania zadań własnych [%] 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 OGÓŁEM 

Fundusze UE 57,0% 59,0% 58,0% 57,0% 59,0% 58,0% 57,0% 59,0% 

WFOŚiGW 14,0% 15,0% 15,0% 14,0% 15,0% 15,0% 14,0% 15,0% 

Środki własne 22,5% 22,0% 21,0% 22,5% 22,0% 21,0% 22,5% 22,0% 

Pozostałe środki (środki mieszkańców - dotyczy wdrażania PONE) 6,5% 4,0% 6,0% 6,5% 4,0% 6,0% 6,5% 4,0% 

OGÓŁEM 100 100 100 100 100 100 100 100 

Źródło: opracowanie własne 

 

 

Wyszczególnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 OGÓŁEM 

Fundusze UE 12 956,7 17 691,7 17 921,4 19 381,1 19 532,0 19 145,8 18 794,0 127 856,0 

WFOŚiGW 3 182,3 4 497,9 4 634,9 4 760,3 4 965,8 4 951,5 4 616,1 32 505,8 

Środki własne 5 114,5 6 596,9 6 488,8 7 650,5 7 283,1 6 932,1 7 418,7 47 675,1 

Pozostałe środki (środki mieszkańców - dotyczy wdrażania 
PONE) 

1 477,5 1 199,4 1 853,9 2 210,1 1 324,2 1 980,6 2 143,2 8 668,2 

OGÓŁEM 12 956,7 17 691,7 17 921,4 19 381,1 19 532,0 19 145,8 18 794,0 127 856,0 
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4.8.3 Ocena możliwości budżetowych wdrożenia zadań własnych 
Programu Ochrony Środowiska 

Pomimo szerokiej dostępności zewnętrznych źródeł wsparcia, skuteczne wdrożenie przedsięwzięć 
określonych w POŚ wymagać będzie istotnego zaangażowania budżetu gminy. 

Ważnym z punktu widzenia polityki pozyskiwania środków finansowych na inwestycje jednostek 

samorządu terytorialnego jest określenie zdolności do zaciągania zobowiązań. Możliwości Gminy w tym 
zakresie reguluje ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104, 

ze zmianami). 

Art. 169. 

1. Łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym: 

1) spłat rat kredytów i pożyczek (…) wraz z należnymi w danym roku odsetkami od 
kredytów i pożyczek (…) 

2) wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego (…) wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych (…) 

3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu 
terytorialnego poręczeń oraz gwarancji - nie może przekroczyć 15% planowanych na dany 

rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. 

Art. 170. 

1. Łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie 
może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku 

budżetowym. 

 

Przy opracowywanie budżetu wzięto pod uwagę: 

 założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2009: 

o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany w 

wysokości 2,9 %, 

o wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 4,3%. 

 przewidywane wykonanie planu dochodów i planowanych wydatków w roku   poprzedzającym rok 

budżetowy, 

 ustalone przez Ministra Finansów kwoty subwencji ogólnej  /w tym:   

o subwencji oświatowej i subwencji równoważącej/ i planowanych dochodów  z tytułu    

o udziału we wpływach z podatku dochodowego od  osób fizycznych  

 informację Wojewody Dolnośląskiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zadania 

zlecone z  zakresu administracji  rządowej,  

 propozycję Urzędu Skarbowego w Strzelinie do planu w zakresie wpływów z podatków i nie 

podatkowych  należności budżetowych realizowanych na  rzecz budżetu gminy, 

 zaplanowaną przez Krajowe Biuro Wyborcze dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego 

rejestru wyborców, 

 Wieloletni Program  Inwestycyjny. 

Budżet Gminy uwzględnia wydatki na realizację projektów współfinansowanych  ze   środków Unii 

Europejskiej. W projekcie budżetu  gminy Strzelin na rok 2009, biorąc pod uwagę powyższe założenia  

i obowiązujące przepisy prawa, przyjęto: 

 dochody w wysokości 59.660.210 zł, 

 wydatki w wysokości  71.075.420 zł. 

Wysokość zobowiązań na dzień 31 grudnia 2008 roku z tytułu zaciągniętych długoterminowych 

pożyczek i kredytów wynosi łącznie 4.811.828 zł, z tego  

z tytułu : 

 pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   - 

1.712.780zł, 

W roku 2009 przypada spłata w kwocie   667. 420 zł. 
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 kredytu w Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu – 659.200 zł. 

          W roku 2009 przypada do spłaty kwota 329.600 zł. 

 kredytu w PKO BP SA  - 2.080.000 zł, w roku 2009  przypada do spłaty kwota 560.000 zł, 

 prefinansowania  - 359.848 zł. 

Przedstawiony budżet jest budżetem niezrównoważonym. Różnica między dochodami i wydatkami 

stanowi deficyt budżetowy w wysokości 11.415.210 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych 
środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, z pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i z kredytu bankowego. 

Znaczącą pozycję w przedstawionym projekcie budżetu stanowią wydatki na inwestycje  zaplanowane 

w kwocie 24.210.106 zł. Udział wydatków inwestycyjnych w ogólnej kwocie wydatków ujętych w 
projekcie budżetu na rok 2009 wynosi  34,06% . 

Planowana kwota długu na rok 2009 stanowi 18,46 % prognozowanych dochodów. Łączna kwota 

spłaty rat pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2009 roku stanowi 3,70 % dochodów.  

Wyniki obliczeń przedstawia tabela 34. 

Jak wynika z dokonanych kalkulacji, realizacja POŚ nie doprowadzi do sytuacji zagrożenia zdolności 
finansowej (odpowiednie wskaźniki ustawowe pozostaną na bezpiecznym poziomie). 

Ważnym elementem wsparcia procesu wdrażania zadań przewidzianych w programie będzie Gminny 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Roczne wydatki GFOŚiGW kształtują się na 
poziomie ok. 490 tys. zł. Oznacza to iż w latach 2009-2015 zadania własne określone w POŚ będą 

mogły liczyć na wsparcie Funduszu w ogólnej kwocie 3430 tys. zł. 
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Lp. Wyszczególnienie 
Kwota długu na 

dzień 
31.12.2008 

Prognoza na lata 2009-2015  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
Zobowiązania wg tytułów dłużnych: 
(1.1+1.2+1.3) 4 811 828 11 011 960 9 664 140 7 834 220 6 493 600 5 681 900 4 870 200 4 058 500 

1.1 
Zaciągnięte zobowiązania (bez 
prefinansowania) z tytułu: 4 451 980 2 894 960 10 247 140 8 358 920 6 960 000 6 090 000 5 220 000 4 350 000 

1.1.1 pożyczek 1 712 780 1 045 360 2 937 140 2 243 920 1 880 000 1 645 000 1 410 000 1 175 000 

1.1.2 kredytów 2 739 200 1 849 600 7 310 000 6 115 000 5 080 000 4 445 000 3 810 000 3 175 000 

1.1.3 obligacji                 

1.2 
Planowane w roku budżetowym (bez 
prefinansowania): 0 8 117 000 0           

1.2.1 pożyczki   1 347 000             

1.2.2 kredyty,  w tym:   6 770 000             

     zagraniczne                 

1.2.3 obligacje                 

1.3 
Pożyczki, kredyty i obligacje na 
prefinansowanie 359 848   0 0 0 0 0 0 

1.3.1 Zaciągnięte zobowiązania   359 848               

1.3.2 Planowane zobowiązania                 

2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 2 343 220 2 206 868 1 947 820 2 453 420 1 770 620 1 161 700 1 117 200 1 072 950 

2.1 
Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem 
prefinansowania 2 043 220 1 557 020 1 347 820 1 829 920 1 340 620 811 700 811 700 811 700 

2.1.1 kredytów i pożyczek  2 043 220 1 557 020 1 347 820 1 829 920 1 340 620 811 700 811 700 811 700 

2.1.2 wykup papierów wartościowych                 

2.1.3 udzielonych poręczeń                 
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2.2 Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania   359 848             

2.3 Spłata odsetek i dyskonta 300 000 290 000 600 000 623 500 430 000 350 000 305 500 261 250 

3. Prognozowane dochody budżetowe 53 329 232 59 660 210 60 751 470 61 969 100 62 266 770 63 868 350 65 417 700 66 971 200 

4. Prognozowane wydatki budżetowe 53 458 657 71 075 420 71 000 000 61 600 000 61 800 000 62 200 000 63 700 000 64 500 000 

5. Prognozowany wynik finansowy -129 425 -11 415 210 -10 248 530 369 100 466 770 1 668 350 1 717 700 2 471 200 

6. Relacje do dochodów (w %):                 

6.1 długu (art. 170 ust. 1)         (1-2.1-2.2):3 9,02 18,46 15,91 12,64 10,43 8,90 7,44 6,06 

6.2 
długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) 
(1.1+1.2-2.1):3 8,35 18,46 15,91 12,64 10,43 8,90 7,44 6,06 

6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)        (2:3) 4,39 3,70 3,21 3,96 2,84 1,82 1,71 1,60 

6.4 
spłaty zadłużenia po uwzględnieniu 
wyłączeń (art. 169 ust. 3)      (2.1+2.3):3 4,39 3,10 3,21 3,96 2,84 1,82 1,71 1,60 

   Tabela 34 Ocena zdolności finansowej Gminy Strzelin [w tys. zł] 

   Źródło: dane z urzędu Gminy Strzelin 
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5 Narzędzie i instrumenty realizacyjne programu 

5.1 Mechanizmy prawne 

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska określa narzędzia prawne wykorzystywane dla realizacji zadań w 

dziedzinie ochrony środowiska, jak również nakłada na organy administracji samorządowej obowiązki 
w tym zakresie. Organami ochrony środowiska w myśl art. 376 ustawy Prawo ochrony środowiska są: 

• wójt, burmistrz lub prezydent miasta, 

• starosta, 

• sejmik województwa, 

• marszałek województwa, 

• wojewoda, 

• minister właściwy do spraw środowiska. 

Organy Inspekcji Ochrony Środowiska działające na podstawie przepisów ustawy o Inspekcji Ochrony 
Środowiska wykonują zadania w zakresie ochrony środowiska, jeżeli ustawa tak stanowi. Wójt Gminy 

sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym 
właściwością tych organów. 

Wójt lub osoby przez niego upoważnione są uprawnieni do występowania w charakterze oskarżyciela 
publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska. Wójt, występuje do 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego 

kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli organy te stwierdzą naruszenie przez kontrolowany podmiot 
przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło 

nastąpić, przekazując dokumentację sprawy. 

Wójt gminy okresowo przedkłada marszałkowi województwa informacje o rodzaju, ilości i miejscach 

występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. 

Wójt gminy w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działalność negatywnie oddziałuje na 
środowisko, wykonanie w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego 

oddziaływania na środowisko. 

Szczegółowe kompetencje organów na szczeblu gminnym w zakresie każdej z dziedzin ochrony 

środowiska określają przepisy Ustawy Prawo ochrony środowiska.  

 

5.2 Prawo ochrony środowiska i inne akty niezbędne do realizacji 
Programu Ochrony Środowiska 

Ustawy  

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2005 r., Nr 228, poz. 

1947 z późn. zm.);  

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 121, 

poz. 1266 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39 poz. 251 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150 z 

późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239 poz.2019 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 z późn. 

zm.); 

 Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Z 2007 r., Nr 147, poz. 1033); 

 Ustawa 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); 
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Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w 

powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. 

z 2002 r., Nr 87, poz. 796); 

 Rozporządzenie 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); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej 

ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2004 r., Nr 229, poz. 2313 z późn. zm.);  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie trybu i zakresu 

opracowania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Z 2005 r., Nr 61, poz. 549); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 marca 2006 roku w sprawie rodzajów instalacji 

objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. z 2006 r., Nr 60, poz. 
429); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. z 

2007 r., Nr 45, poz. 295); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007 r., Nr 120, poz. 826); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r., Nr 47 poz. 281); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje 

się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2008 r., Nr 52, poz. 310); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu 

Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu 

handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. z 2008 r., Nr 202, poz. 1248); 

 

Obowiązujące dyrektywy w zakresie ochrony środowiska  

 Dyrektywa 2004/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE 

ustanawiającą system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, z 

uwzględnieniem mechanizmów projektowych Protokołu z Kioto  

 Decyzja Rady przyjmująca program szczegółowy badań, rozwoju technologicznego i demonstracji 

w dziedzinie energii, środowiska i stałego rozwoju (1998-2002)  

 Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i I Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw 

Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane 

na zewnątrz pomieszczeń  

 Decyzja nr 1600/2002/WE Parlamentu Europejskiego I Rady ustanawiająca szósty wspólnotowy 

program działań w zakresie środowiska naturalnego  

 Dyrektywa Rady w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku  

 Dyrektywa 94/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli emisji lotnych związków 

organicznych (LZO) wynikających ze składowania paliwa i jego dystrybucji z terminali do stacji 
paliw  

 Dyrektywa Rady 96/61/WE dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich 

kontroli  

 Dyrektywa Rady 97/11/WE zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu 

wywieranego przez niektóre publiczne i prywatne przedsięwzięcia na środowisko  

 Dyrektywa Rady 91/156/EWG zmieniająca Dyrektywę 75/442/EWG w sprawie odpadów  

 Dyrektywa Rady 80/68/EWG w sprawie ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniem 

spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne  

 Dyrektywa Rady 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre 

przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko  

http://www.cire.pl/prawo/pliki/dir_2004_101_pl.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/dir_2004_101_pl.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/dir_2004_101_pl.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/Decyzja-1999_170_WE.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/Decyzja-1999_170_WE.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/Decyzja-2000_14_WE.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/Decyzja-2000_14_WE.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/Decyzja-2000_14_WE.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/Decyzja-2002_1600_WE.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/Decyzja-2002_1600_WE.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/Dyrektywa-2001_42_WE.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/Dyrektywa-94_63_WE.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/Dyrektywa-94_63_WE.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/Dyrektywa-94_63_WE.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/Dyrektywa-96_61_WE.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/Dyrektywa-96_61_WE.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/Dyrektywa-97_11_WE.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/Dyrektywa-97_11_WE.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/Dyrektywa91_156_EWG.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/Dyrektywa80_68_EWG.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/Dyrektywa80_68_EWG.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/Dyrektywa85_337_EWG.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/Dyrektywa85_337_EWG.pdf
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 Dyrektywa Rady 87/101/EWG zmieniająca dyrektywę 75/439/EWG w sprawie unieszkodliwiania 

olejów odpadowych  

 Dyrektywa 90/1210/EWG w sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz 

europejskiej sieci informacji i obserwacji środowiska  

 Dyrektywa Rady 90/313/EWG w sprawie swobody dostępu do informacji o środowisku  

 Dyrektywa Rady 91/692/EWG normalizująca i racjonalizująca sprawozdania w sprawie 

wykonywania niektórych dyrektyw odnoszących się do środowiska  

 Dyrektywa Rady 91/689/EEC w sprawie odpadów niebezpiecznych  

 Dyrektywa Komisji 93/67/EWG ustanawiająca zasady oceny ryzyka dla człowieka i środowiska 

naturalnego ze strony substancji notyfikowanych zgodnie z dyrektywą Rady 67/548/EWG  

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/81/WE z 23 października 2001 r. w sprawie 

krajowych pułapów emisji dla niektórych zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (dokument 

opublikowany w Fakty. Dokumenty nr II, czerwiec 2002, PSE SA) 

 Decyzja ramowa Rady 2003/80/WSiSW w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne  

 Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przewidująca udział społeczeństwa w 

odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz 

zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości 
dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE 

 

6 Dostęp do informacji, edukacja ekologiczna, udział społeczeństwa 

Według Ustawa 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); organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o 
środowisku i jego ochronie znajdujące się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone. 

Udostępnieniu podlegają: 

 projekty: polityki ekologicznej państwa, wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów 

ochrony środowiska, programów ochrony powietrza, programów ochrony środowiska przed 

hałasem, zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych – przed ich skierowaniem do 
postępowania z udziałem społeczeństwa;  

 polityki, strategie, plany lub programy, 

 prognozy oddziaływania na środowisko, 

 decyzje wydawane dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, które nie są bezpośrednio 

związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony; 

 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; 

 analizy porealizacyjne; 

 opracowania ekofizjograficzne, mapy akustyczne 

 wnioski o wydanie pozwolenia oraz pozwolenia,  

 przeglądy ekologiczne; 

 rejestry substancji niebezpiecznych 

  raporty o bezpieczeństwie  

 zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze; 

 decyzje o wymiarze, odroczeniu terminu płatności, zmniejszeniu i umorzeniu opłat za korzystanie 

ze środowiska lub administracyjnych kar pieniężnych i wiele innych. 

Wśród opracowań, stanowiących dokumenty jawne, które powinny zostać udostępnione przez organ 

gminy znajduje się również projekt Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami, a 
także same już zatwierdzone opracowania. W ramach współuczestnictwa społeczeństwa i niektórych 

grup społecznych w tworzeniu niniejszego opracowania będzie ono poddawane konsultacjom 

społecznym. Władze Gminy Strzelin udostępnią projekty POŚ i PGO do publicznej wiadomości poprzez 
umożliwienie wglądu do dokumentów na stronie internetowej, oraz w siedzibie Urzędu Gminy, możliwe 

http://www.cire.pl/prawo/pliki/Dyrektywa87_101_EWG.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/Dyrektywa87_101_EWG.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/Dyrektywa90_1210_EWG.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/Dyrektywa90_1210_EWG.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/Dyrektywa90_313_EWG.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/Dyrektywa91_692_EWG.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/Dyrektywa91_692_EWG.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/Dyrektywa91-156-EWG.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/Dyrektywa93_67_EWG.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/Dyrektywa93_67_EWG.pdf
http://www.cire.pl/prawo/2001_81_we.pdf
http://www.cire.pl/prawo/2001_81_we.pdf
http://www.cire.pl/prawo/2001_81_we.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/Decyzja_2003_80_WSiSW.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/Dyr_2003_35_WE.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/Dyr_2003_35_WE.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/Dyr_2003_35_WE.pdf
http://www.cire.pl/prawo/pliki/Dyr_2003_35_WE.pdf
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będą również wszelkiego rodzaju konsultacje i udział społeczeństwa. Działania te zostaną poprzedzone 
informacjami i ogłoszeniami zamieszczonymi na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, na stronie 

internetowej oraz w gazetce gminnej. Narzędzia takie usprawniają współpracę i budowanie 

partnerstwa. Ważną rolę również odgrywa budowanie powiązań między samorządami, a 
społeczeństwem, gdzie podstawą są komunikacje społeczne, systemy konsultacji i debat publicznych 

oraz wprowadzanie mechanizmów budowania świadomości. Zainteresowane osoby będą miały 
możliwość wpływu na ostateczny kształt opracowań, zostanie stworzone narzędzie dające możliwość 

zrozumienia niejasnych kwestii zamieszczonych w dokumentacji. Wynikiem tak szerokich działań z 

użyciem wielu narzędzi komunikacji interpersonalnej będzie stworzenie dokumentacji w formie 
satysfakcjonującej zarówno dla władz gminy jak i społeczeństwa.  

W zakresie edukacji ekologicznej najważniejszym celem, który należy osiągnąć jest wykształcenie 
świadomości ekologicznej i przekonanie ludzi o konieczności myślenia i działania według zasad 

ekorozwoju. Jest to cel dalekosiężny, wykraczający poza horyzont 2015 roku, do którego można się 
zbliżać poprzez stopniowe podnoszenie świadomości ekologicznej. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późn. zm. narzuca obowiązek uwzględniania 

problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w programach nauczania wszystkich 
typów szkół, a także kursów prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych. 

W środkach masowego przekazu w publikacjach i audycjach również istnieje obowiązek popularyzacji 
ochrony środowiska i kształtowania pozytywnego stosunku do przyrody. Organy administracji, 

instytucje koordynujące oraz kierujące działalnością naukową i naukowo-badawczą, a także szkoły 

wyższe, placówki naukowe i naukowo-badawcze, obejmujące swym zakresem działania dziedziny 
nauki lub dyscypliny naukowe wiążące się z ochroną środowiska, są obowiązane uwzględniać w 

ustalanych programach oraz w swej działalności badania dotyczące zagadnień ochrony środowiska i 
badania te rozwijać. Regionalne gazety które poruszają temat ochrony środowiska w swoich 

publikacjach to: „Słowo Regionu Strzelińskiego‖, „Ekspres Strzeliński‖,  

Czynnikami, które decydują o sukcesie realizowanej akcji edukacji ekologicznej są rzetelna informacja 

oraz umiejętność komunikowania się ze społeczeństwem.  

W zakresie wszystkich aspektów ochrony środowiska potrzebne są działania edukacyjne zarówno dla 
dzieci, młodzieży jak i dla dorosłej części społeczeństwa. Z tego powodu zadania w zakresie edukacji 

ekologicznej zamieszczone zostały w niniejszym dokumencie, w każdej działce gospodarki 
środowiskowej.  

 

7 Potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych i 
pozainwestycyjnych 

Przedsięwzięcia zdefiniowane w ramach Programu Ochrony Środowiska (POŚ) mają w większości 

charakter zadań złożonych i kosztownych. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe Gminy Strzelin, 
istnieje konieczność wsparcia konkretnych projektów w postaci preferencyjnego dofinansowania.  

Z uwagi na fakt, iż zadania związane z ochroną środowiska traktowane są jako szczególnie istotne dla 
zrównoważonego rozwoju kraju, występuje możliwość pozyskania środków finansowych na częściowe 

pokrycie wydatków związanych z tymi działaniami. 

Najważniejszymi źródłami finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska są: 

 Źródła zagraniczne, w tym środki:  

o Unii Europejskiej, dostępne w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura  

i Środowisko‖ oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2007-2013  

 Źródła krajowe, w tym środki:  

o Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

o Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

W przypadku inwestycji z zakresu gospodarki ściekowej większość zadań finansowana będzie w 

ramach środków funduszy strukturalnych (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) -
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. 

Konkretny wybór formy i źródła dofinansowania będzie musiał być poprzedzony szczegółową analizą  
i znaleźć odzwierciedlenie w studium wykonalności dla poszczególnych inwestycji. Analizę taką 
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najkorzystniej oprzeć o aktualne dane zamieszczane na stronach internetowych odpowiednich 
instytucji: 

 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (PO IiŚ, fundusze strukturalne UE): www.mrr.gov.pl 

  „Fundusz na rzecz Globalnego Środowiska: www.undp.org.pl 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: www.nfosigw.gov.pl 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: 

www.wfosigw.wrocław.pl  

Szczegółowe określenie w momencie przygotowania Programu Ochrony Środowiska źródeł 
finansowania dla poszczególnych inwestycji nie może uwzględniać obserwowanego procesu ciągłych 

zmian co do zasad ich stosowania. Stąd też – w kontekście założonego wieloletniego horyzontu 
programowania – w dalszej części rozdziału przedstawiona zostanie propozycja rozwiązań w zakresie 

finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska, bazująca na aktualnie dostępnych danych.

http://www.mrr.gov.pl/
http://www.undp.org.pl/
http://www.nfosigw.gov.pl/
http://www.wfosigw.katowice.pl/
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8 Monitoring i kontrola realizacji przedsięwzięć zapisanych w Programie 
Ochrony Środowiska dla Gminy Strzelin 

8.1 Monitoring środowiska 

Przebieg realizacji Programu musi być systematycznie kontrolowany (monitorowany). Za wdrożenie 

systemu odpowiada wójt gminy, który jest jednocześnie zobowiązany do opracowania oraz wdrożenia 
systemu monitoringu. Monitoring ten ma istotne znaczenie informacyjne. Monitorowanie realizacji 

Programu umożliwi ocenę prawidłowości i efektywności działań oraz szybkie i elastyczne reagowanie 

na zmiany. Dotyczy to zarówno działań bieżących, jak i okresowo dokonywanych ocen i aktualizacji 
celów i priorytetów. 

W celu oceny realizacji działań określonych w Programie wykorzystywany będzie system państwowego 
monitoringu prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, 

Wojewódzką i Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, a także instytucje i placówki badawcze 

zajmujące się zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska. W wyniku przeprowadzonych pomiarów 
i oceny stanu środowiska dostarczone będą informacje w zakresie: czystości wód powierzchniowych 

i podziemnych, stanu powietrza atmosferycznego, hałasu i promieniowania elektromagnetycznego, 
powstałych awarii oraz przyrody ożywionej. Punktem odniesienia dla części wskaźników będą również 

dane statystyczne publikowane przez Główny Urząd Statystyczny oraz informacje znajdujące się w 
posiadaniu Urzędu Gminy Strzelin, Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody  

 

8.2 Ochrona przyrody i bioróżnorodności 

Wskaźnikami określającymi stan środowiska i stopień zmian w nim zachodzących w zakresie ochrony 

przyrody i bioróżnorodności 

 

Tabela 35  Wskaźniki stopnia zmiany środowiska w zakresie ochrony przyrody i bioróżnorodności 

Lp. Rodzaj wskaźnika Jednostka 

1.  wskaźnik lesistości % 

2.  powierzchnia gruntów zalesionych ha 

3.  powierzchnia gruntów zadrzewionych i zakrzewionych ha 

4.  powierzchnia obszarów prawnie chronionych ha 

5.  udział powierzchni obszarów chronionych w ogólnej powierzchni województwa % 

6.  powierzchnia parków narodowych ha 

7.  powierzchnia obszarów chronionego krajobrazu ha 

8.  powierzchnia zespołów przyrodniczo – krajobrazowych ha 

9.  powierzchnia użytków ekologicznych ha 

10.  powierzchnia obszarów natura 2000 ha 

11.  powierzchnia rezerwatów przyrody ha 

12.  stanowiska dokumentacyjne szt. 

13.  pomniki przyrody szt. 

14.  liczba chronionych i zagrożonych gatunków fauny i flory szt. 

15.  liczba opracowanych i wdrożonych projektów ochrony wybranych gatunków szt. 

16.  liczba utworzonych stref ochrony gatunków zagrożonych szt. 

17.  ilość opracowanych i przyjętych planów ochrony szt. 
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8.3 Ochrona powierzchni ziemi 

Wskaźnikami określającymi stan środowiska i stopień zmian gruntów zakresie ochrony powierzchni 

ziemi przedstawia tabela. 

 

Tabela  36 Wskaźniki stopnia zmiany środowiska w zakresie ochrony powierzchni ziemi 

Lp. Rodzaj wskaźnika Jednostka 

18.  powierzchnia gruntów wyłączonych z produkcji rolnej Ha 

19.  udział gleb kwaśnych w ogólnej powierzchni gleb % 

20.  zużycie nawozów wapniowych (w przeliczeniu na czysty składnik) kg/ha 

21.  liczba gospodarstw wdrażających programy rolno – środowiskowe szt. 

22.  powierzchnia gruntów rolnych zagrożonych erozją Ha 

23.  powierzchnia gruntów wymagających rekultywacji Ha 

24.  powierzchnia gruntów zrekultywowanych Ha 

 

8.4 Ochrona powietrza 

Dla prawidłowej oceny realizacji Programu należy określić wskaźniki będące miernikami stopnia 
realizacji Programu. Wskaźnikami określającymi stan środowiska i stopień zmian w nim zachodzących 

w zakresie ochrony powietrza przedstawiono w tabeli. 

 

Tabela 37  Wskaźniki stopnia zmiany środowiska w zakresie ochrony powietrza 

Lp. Rodzaj wskaźnika Jednostka 

25.  wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza (gazy) Mg 

26.  wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza (pyły) Mg 

27.  wielkość emisji punktowej ze źródeł energetycznych Mg 

28.  zanieczyszczenia powietrza zatrzymane lub zneutralizowane Mg 

29.  ilość wybudowanych elektrowni wodnych, biogazowych i wiatrowych oraz ich moc 
szt. 

MW/h 

30.  produkcja energii ze źródeł wodnych MW/h 

31.  ilość obiektów wykorzystujących odnawialne źródła energii szt. 

32.  długość sieci gazowej rozdzielczej km 

33.  czynne połączenia sieci gazowej do budynków mieszkalnych szt. 

34.  odbiorcy gazu z sieci 
gosp. 
domowe 

35.  ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 

36.  odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem 
gosp. 
domowe 

37.  zużycie gazu z sieci tys. m3 

38.  zużycie gazu z sieci na jednego mieszkańca m3 

39.  zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań tys. m3 

40.  kubatura budynków ogrzewanych centralnie tys. m3 

41.  długość sieci cieplnej przesyłowej km 
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8.5 Ochrona wód 

Dla prawidłowej oceny realizacji Programu należy określić wskaźniki będące miernikami stopnia 
realizacji Programu. Wskaźnikami określającymi stan środowiska i stopień zmian w nim zachodzących 

w zakresie gospodarki wodnej przedstawiono w tabeli. 

 

Tabela 38  Wskaźniki stopnia zmiany środowiska w zakresie ochrony wód 

Lp. Rodzaj wskaźnika jednostka 

42.  długość sieci wodociągowej km 

43.  połączenia sieci wodociągowej prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt. 

44.  ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 

45.  woda dostarczona gospodarstwom domowym tys. m3 

46.  długość sieci kanalizacyjnej km 

47.  stosunek długości sieci kanalizacyjnej do długości sieci wodociągowej % 

48.  połączenia sieci kanalizacyjnej prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt. 

49.  ścieki odprowadzone tys. m3 

50.  ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osoba 

51.  zużycie wody na 1 mieszkańca m3/rok 

52.  zużycie wody w przemyśle tys. m3/rok 

53.  ścieki oczyszczone komunalne tys. m3 

54.  ścieki oczyszczone przemysłowe tys. m3 

55.  ludność obsługiwana przez oczyszczalnie osoba 

56.  
wartość wskaźników zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych (BZT5, ChZT, zawiesina ogólna, azot 
ogólny, fosfor ogólny) 

mg/dm3 

57.  długość zmodernizowanych i wybudowanych walów przeciwpowodziowych km 

58.  liczba wybudowanych polderów zalewowych szt. 

59.  liczba zrealizowanych i zmodernizowanych zbiorników retencyjnych szt. 

60.  powierzchnia zmeliorowanych i nawadnianych użytków rolnych ha 

 

8.6 Gospodarowanie odpadami 

Celem monitorowania jest wyznaczenie wskaźników określających: 

 ilość wytworzonych odpadów komunalnych, 

 ilość zebranych odpadów komunalnych, 

 liczba mieszkańców objętych zorganizowaną zbiórka odpadów komunalnych, 

 ilość wytwarzanych odpadów komunalnych/1 mieszkańca/rok, 

 ilość zebranych odpadów komunalnych/1 mieszkańca/rok, 

 ilość zebranych odpadów ulegających biodegradacji, 

 ilość wytworzonych odpadów opakowaniowych, 

 ilość odzyskiwanych surowców wtórnych, 

 ilość zebranych selektywnie odpadów. 
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Spis skrótów 

b.d. – brak danych, 

CO – tlenek węgla, 

CO2 – dwutlenek węgla, 

co – centralne ogrzewanie, 

cwu – ciepła woda użytkowa, 

EBOR – Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, 

ESOCh – Ekologiczny System Obszarów Chronionych, 

GFOŚiGW – Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

GJ – gigadżul, 

GUS – Główny Urząd Statystyczny, 

GZWP – Główny Zbiornik Wód Podziemnych, 

KDPR – Kodeks Dobrych Praktyk Rolniczych, 

kW – kilowat, 

MSO – Międzygminne składowisko odpadów, 

MW – megawat, 

MWt – megawat cieplny, 

MWe – megawat elektryczny, 

MJ – megadżul, 

m3 – metr sześcienny, 

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

NON – nie odpowiadający normatywom, 

NO2 – dwutlenek azotu, 

NOx – tlenki azotu, 

ODR – Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 

PM –10 – stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 μm, 

PM – 2.5 stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 μm, 

RDLP – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, 

SCh – R – Stacja Chemiczno – Rolnicza, 

SO2 – dwutlenek siarki, 

SOx – tlenki siarki, 

SP – Starostwo Powiatowe, 

t – tona, 

VOC - lotne zanieczyszczenia organiczne, 

UG – Urząd Gminy, 

UPWP – Użytkowy Poziom Wód Podziemnych, 

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska



  

 


