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Szanowni Państwo!
Realizując obowiązek ustawowy Inspekcji Ochrony Środowiska, wraz z zespołem moich współpracowników, przekazuję w Państwa ręce
kolejne opracowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu z cyklu Stan środowiska w województwie opolskim.
Tegoroczne publikacja podsumowująca rok 2010, zawiera najważniejsze dane o stanie środowiska Opolszczyzny. Zaprezentowane
informacje o stanie i jakości wód powierzchniowych i podziemnych, jakości powietrza, klimacie akustycznym, emitowanym
promieniowaniu elektromagnetycznym i gospodarce odpadami, w tym azbestowymi pozyskano w oparciu o badania monitoringowe,
działalność kontrolną i wyniki ankietyzacji organów samorządowych województwa opolskiego.
Sądzę, że dzięki zmienionej szacie graficznej oraz bogatej dokumentacji fotograficznej opracowanie zyska uznanie szerokiego grona
czytelników, w tym mam nadzieję tych najmłodszych.
Dzięki instytucjom współpracującym z Inspekcją Ochrony Środowiska publikację wzbogacono również danymi statystycznymi,
a także materiałami pozyskanymi z Zarządu Województwa Opolskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego,
Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Zarządu
Dróg Powiatowych, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Dyrekcji Opolskich Parków Krajobrazowych,
Państwowego Instytutu Geologicznego, Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Państwowej Straży Pożarnej, Policji.
Przy tej okazji chciałbym wszystkim serdecznie podziękować licząc oczywiście na dalszą współpracę.
Specjalne podziękowania składam także Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, a także
Starostom, Prezydentom, Burmistrzom i Wójtom za pomoc finansową na prowadzenie badań monitoringowych, dzięki którym możliwe
jest określenie kierunków działań proekologicznych służących zrównoważonemu rozwojowi Opolszczyzny.
W celu zapewnienia jak najszerszego dostępu do publikacji, Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2010 prezentowany
jest również w formie elektronicznej, na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu, pod adresem
www.opole.pios.gov.pl.
Zapraszam wszystkich chętnych do odwiedzania naszej strony internetowej. Znajdziecie na niej Państwo między innymi informacje
o działaniach kontrolnych Inspektoratu, bieżące wyniki pomiarów automatycznych badań jakości powietrza atmosferycznego oraz dane
dotyczące innych komponentów przyrodniczych, zebrane i opracowane przez Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Opolu.

Krzysztof Gaworski

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

POWIETRZE

Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2010

1. Powietrze

1.2. Monitoring powietrza 			
na terenie województwa
opolskiego

P owietrze

1.1. Emisja zanieczyszczeń
do powietrza

Państwowy Monitoring Środowiska, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150, z późn. zm.), stanowi systemem pomiarów, ocen i prognoz
stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania
informacji o środowisku. Podstawowym celem monitoringu jakości
powietrza jest uzyskanie informacji o poziomach stężeń substancji
w otaczającym powietrzu oraz wyników analiz i ocen w zakresie
przestrzegania norm jakości powietrza. Uzyskane dane stanowią
podstawę do zarządzania jakością powietrza w kraju m.in. poprzez plany
i programy ochrony powietrza oraz do opracowywania strategii ochrony
powietrza zarówno na poziomie kraju, jak i Unii Europejskiej.

Zanieczyszczenia emitowane do powietrza należą do najbardziej
niebezpiecznych ze wszystkich zanieczyszczeń, gdyż rozprzestrzeniają
się w sposób niekontrolowany i mogą mieć negatywny wpływ na inne
komponenty środowiska oraz bezpośrednio oddziałują na człowieka.
Ogólnie substancje zanieczyszczające powietrze można podzielić na
pyłowe i gazowe, a ich głównym źródłem jest emisja antropogeniczna,
wynikająca z działalności człowieka, dla której decydujące znaczenie
mają źródła emisji przemysłowej, z sektora komunalnego oraz
transportu. Wpływ na jakość powietrza atmosferycznego wywierają
również zanieczyszczenia pochodzenia naturalnego.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, w ramach
Stopień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego wiąże się
z ilością i rodzajem wprowadzanych do atmosfery substancji i uwa- Państwowego Monitoringu Środowiska, monitoruje stan jakości porunkowana jest przemianami zachodzącymi w atmosferze, a także wietrza w województwie opolskim, w celu zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie środowiska na tym obszarze. Istniejąca sieć
warunkami meteorologicznymi.
Zgodnie z danymi GUS, w województwie opolskim w 2010 roku monitoringu jakości powietrza, obejmująca teren całego wojewódzz ok. 100 zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska wy- twa, opiera się na pomiarach automatycznych i manualnych nadzoemitowano łącznie 68,9 tys. ton zanieczyszczeń przemysłowych rowanych przez WIOŚ oraz pasywnych prowadzonych przez WIOŚ
(2,7 tys. ton pyłów i 66,2 tys. ton gazów bez dwutlenku węgla), co sta- przy współpracy ze Starostwami Powiatowymi. Do monitorowanych
nowi 3,9% emisji krajowej. W skali kraju Opolszczyzna zajęła 12 pozycję w powietrzu zanieczyszczeń na terenie województwa opolskiego należą:
pod względem wielkości emisji pyłowej i 6 ze względu na ilość wpro- • dwutlenek siarki – pomiary automatyczne (Kędzierzyn-Koźle,
Zdzieszowice, Opole), pomiary pasywne (44 stacje pomiarowe),
wadzanych do powietrza gazów. W strukturze emisji zanieczyszczeń do
powietrza zdecydowanie przeważa emisja gazów
Rys. 1.1. Udział emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych
(96%) nad emisją pyłów (4%). Wielkości emisji
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− tlenek węgla – wzrost o 58%.
Udział emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych wprowadzanych do powietrza w układzie powiatowym przedstawiono na rys. 1.1.
Analizując rozkład wielkości emisji w skali
województwa, można zauważyć dominujący wpływ
trzech powiatów: krapkowickiego, opolskiego
i kędzierzyńsko-kozielskiego, z których łączna emisja
z zakładów szczególnie uciążliwych dla powietrza
wyniosła w 2010 roku 64% całkowitej wojewódzkiej
emisji pyłów oraz 84% całkowitej emisji gazów.
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• dwutlenek azotu – pomiary automatyczne (Kędzierzyn-Koźle,
Zdzieszowice, Opole), pomiary pasywne (44 stacje pomiarowe),
• benzen – pomiary automatyczne (Kędzierzyn-Koźle, Zdzieszowice),
pomiary pasywne (15 stacji pomiarowych),
• pył zawieszony PM10 – pomiary automatyczne (KędzierzynKoźle, Zdzieszowice, Opole), pomiary manualne (Głubczyce,
Kluczbork, Namysłów, Olesno, Opole),
• pył zawieszony PM2,5 – pomiary automatyczne (KędzierzynKoźle), pomiary manualne (Kluczbork, Opole),
• metale ciężkie (arsen, kadm, nikiel, ołów) w pyle PM10
– pomiary manualne (Głubczyce, Kluczbork, Namysłów, Olesno,
Opole),

• benzo(a)piren w pyle PM10 – pomiary manualne (Głubczyce,
Kluczbork, Namysłów, Olesno, Opole),
• pozostałe wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
(benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren,
dibenzo(a,h)antracen) w pyle PM10 – pomiary manualne
(Opole),
• tlenek węgla – pomiary automatyczne (Kędzierzyn-Koźle),
• ozon – pomiary automatyczne (Kędzierzyn-Koźle).
Szczegółową lokalizację poszczególnych stacji pomiarowych, tworzących w 2010 roku sieć monitoringu jakości powietrza atmosferycznego na terenie województwa opolskiego przedstawiono na rys. 1.2.

Numery 1–53 oznaczają lokalizację stacji pomiarowych
1. Brzeg, ul. Bohaterów Monte Cassino
2. Brzeg, ul. Gaj
3. Lewin Brzeski, ul. Narutowicza
4. Grodków, ul. Słowackiego
5. Głubczyce, ul. Kochanowskiego
6. Głubczyce, ul. Kochanowskiego
7. Głubczyce, ul. Niepodległości
8. Baborów, ul. Dąbrowszczaków
9. Kietrz, ul. 3-go Maja
10. Kędzierzyn-Koźle, ul. Skarbowa
11. Kędzierzyn-Koźle, ul. Kościuszki
12. Kędzierzyn-Koźle, ul. Śmiałego
13. Kędzierzyn-Koźle, ul. Szkolna

14. Kędzierzyn-Koźle, ul. Ks. Opolskich
15. Kluczbork, ul. Mickiewicza
16. Kluczbork, ul. Dąbrowskiego
17. Kluczbork, ul. Skłodowskiej-Curie
18. Kluczbork, ul. Ligonia
19. Byczyna, ul. Poznańska
20. Wołczyn, ul. Sienkiewicza
21. Zdzieszowice, ul. Piastów
22. Krapkowice, ul. Moniuszki
23. Krapkowice, ul. Buczka
24. Gogolin, ul. Szkolna
25. Januszkowice, ul. Krótka
26. Namysłów, ul. Mariańska



27. Namysłów, ul. Mariańska
28. Namysłów, ul. Armii Krajowej
29. Pokój, ul. Sienkiewicza
30. Nysa, ul. Grodkowska
31. Nysa, ul. Tkacka
32. Olesno, ul. Solny Rynek
33. Olesno, ul. Solny Rynek
34. Olesno, ul. Kani
35. Praszka, ul. Mickiewicza
36. Dobrodzień, ul. Powstańców
37. Opole, ul. Minorytów
38. Opole, os. Armii Krajowej
39. Opole, Rynek – Ratusz

40. Opole, ul. Jodłowa
41. Opole, ul. Zwycięstwa
42. Opole, ul. Chabrów
43. Niemodlin, ul. Podwale
44. Komprachcice, ul. Kolejowa
45. Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska
46. Ozimek, Plac Wolności
47. Prószków, ul. Opolska
48. Prudnik, ul. Podgórna
49. Prudnik, ul. Legionów
50. Biała, ul. Stare Miasto
51. Głogówek, ul. Batorego
52. Strzelce Opolskie, ul. Jordanowska
53. Strzelce Opolskie, ul. Kardynała Wyszyńskiego
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Rys. 1.2. Lokalizacja stacji pomiarowych monitoringu powietrza w województwie opolskim w 2010 roku (źródło: WIOŚ)
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Rys. 1.3. Rozkład średniorocznych stężeń dwutlenku siarki w województwie opolskim na podstawie pomiarów pasywnych (źródło: WIOŚ)
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1.3. Poziom stężeń
zanieczyszczeń powietrza 		
w województwie opolskim

stężeń, wynoszących odpowiednio 350 µg/m3 i 125 µg/m3. Poziomy
te mogą być przekraczane z dopuszczalną częstością, wynoszącą
24 razy w roku dla stężeń 1-godz. i 3 razy dla stężeń 24-godz.)
Na terenie województwa opolskiego, w 2010 roku, prowadzono
pomiary zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki na 47 stacjach
tła miejskiego, z których 3 to stacje automatyczne, a pozostałe to stacje
pasywne. Z uwagi na brak rocznej wartości dopuszczalnej dla kryterium
ochrony zdrowia, wyniki pomiarów ze stacji pasywnych traktowano
jako pomiary uzupełniające. Na podstawie otrzymanych wyników nie
stwierdzono przekroczeń standardów jakości powietrza ustalonych
dla dwutlenku siarki, natomiast potwierdzono fakt, iż stężenia tego
zanieczyszczenia utrzymują się na bardzo niskim poziomie już od
wielu lat. Przestrzenny rozkład stężeń dwutlenku siarki na terenie
całego województwa przedstawiono na rys. 1.3., gdzie w odniesieniu
do roku 2005, można zaobserwować stopniową poprawę jakości
powietrza w latach 2006-2009, natomiast w roku 2010 nieznaczny
wzrost w stosunku do lat wcześniejszych. Na rys. 1.4. przedstawiono
wartości stężeń średnich dwutlenku siarki uzyskanych w 2010 r.
ze wszystkich stacji zlokalizowanych na terenie województwa
opolskiego, w podziale na sezon letni (IV-IX) i zimowy (X-III),
co jest szczególnie istotne w przypadku tego zanieczyszczenia,

Jakość powietrza atmosferycznego na Opolszczyźnie w 2010 roku
oceniano w oparciu o wyniki pomiarów ze stacji uwzględnionych
w „Programie monitoringu środowiska w województwie opolskim na
lata 2010–2012”, porównując je z wartościami kryterialnymi, określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r.
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47,
poz. 281), a także Dyrektywie 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego
powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str.1).

Dwutlenek siarki
Dwutlenek siarki jest bezbarwnym gazem, negatywnie oddziałującym na układ oddechowy ludzi i zwierząt. Powstaje podczas spalania związków siarki zawartych w paliwach: w węglu, koksie, olejach
i gazach. Głównym jego źródłem w powietrzu są: elektrownie, elektrociepłownie, kotłownie, koksownie oraz paleniska domowe.
Stopień zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki, dla kryterium ochrony zdrowia ludzi, ocenia się w odniesieniu do poziomów
dopuszczalnych ustalonych dla 1- i 24-godzinnego czasu uśredniania

)

10

Na terenie województwa opolskiego nie występują uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, w związku z tym podawane wartości kryterialne odnoszą się do terenów poza
obszarami chronionymi.

Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2010

Rys. 1.5. Rozkład poziomów stężeń dwutlenku siarki uzyskanych
na stacjach automatycznych w 2010 roku (źródło: WIOŚ)

gdyż stężenia występujące w okresie grzewczym (zimowym)
są zazwyczaj kilkukrotnie wyższe niż w okresie pozagrzewczym
(letnim). Potwierdzają to rozkłady stężeń uzyskane na stacjach
automatycznych oraz wyznaczone na ich podstawie linie trendu,
co przedstawiono na rys. 1.5.
Rys. 1.4. Porównanie średniorocznych stężeń dwutlenku siarki
uzyskanych na terenie województwa opolskiego w 2010 roku (źródło: WIOŚ)

W 2010 roku, analizę jakości powietrza w zakresie dwutlenku azotu
przeprowadzono w oparciu o wyniki z 47 stanowisk pomiarowych,
z których na 3 stanowiskach prowadzono pomiary automatyczne, a na
pozostałych 44 prowadzono pomiary metodą pasywną. Uzyskane
wyniki pomiarów nie wykazały przekroczeń wartości kryterialnych,
a wartości stężeń średnich utrzymywały się na zbliżonym poziomie
w porównaniu z pięcioma poprzednimi latami (rys. 1.6.). Cykl
pomiarów przeprowadzonych w 2010 roku wykazał zróżnicowanie
średniorocznych stężeń dwutlenku azotu w ramach poszczególnych
stacji, przy czym najwyższe stężenia wystąpiły w Opolu i Oleśnie
(rys. 1.7.). Rozpatrując wartości uzyskane na stacjach automatycznych,
czyli pomiary wysokiej jakości, to nie została przekroczona zarówno
norma 1-godzinna, jak również średnioroczna (rys. 1.8.).

Dwutlenek azotu
Dwutlenek azotu jest toksycznym gazem o ostrym, duszącym
zapachu i czerwono-brunatnej barwie, negatywnie oddziałującym na
układ oddechowy człowieka. Jego głównym źródłem w powietrzu jest
transport samochodowy, a także elektrownie konwencjonalne i elektrociepłownie oraz spalanie paliw w gospodarstwach domowych.
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Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu ocenia się pod kątem ochrony zdrowia dla dwóch kryteriów: stężeń
1-godzinnych oraz średniorocznych, dla których wartości dopuszczalne wynoszą odpowiednio 200 µg/m3 oraz 40 µg/m3. Równocześnie
dopuszczalne stężenie 1-godzinne może zostać przekroczone maksymalnie 18 razy w roku.
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Stacja pomiarów manualnych pyłu PM10 i pyłu PM2,5 w Opolu
Rys. 1.6. Rozkład średniorocznych stężeń dwutlenku azotu w województwie opolskim na podstawie pomiarów pasywnych (źródło: WIOŚ)
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Benzen

Badanie stanu jakości powietrza w zakresie benzenu w 2010 roku
przeprowadzono w oparciu o wyniki z 17 stacji pomiarowych, z których
2 to stacje automatyczne, natomiast pozostałe to stacje pasywne.
Zarejestrowane stężenia wykazały się dużym zróżnicowaniem,
w zależności od lokalizacji stacji (rys. 1.9.). Podobnie jak w latach
wcześniejszych, najwyższe stężenia wystąpiły w Kędzierzynie-Koźlu,
gdzie przekroczenie wartości dopuszczalnej na stacji automatycznej
wyniosło 94%, a na stanowisku pomiarów prowadzonych metodą
pasywną 84%. Na stacji pomiarowej w Zdzieszowicach stężenia
benzenu również były podwyższone, lecz wartość dopuszczalna nie
została przekroczona. Na terenie Opola oraz powiatu opolskiego, gdzie

Benzen jest najprostszym węglowodorem aromatycznym, a źródłem jego emisji jest spalanie paliw w pojazdach samochodowych,
a także uwalnianie podczas dystrybucji paliw. Do atmosfery dostaje
się również podczas niepełnego spalania paliw w paleniskach domowych oraz ze źródeł przemysłowych, jakimi są koksownie, zakłady
petrochemiczne, chemiczne itp.
Stopień zanieczyszczenia powietrza benzenem ocenia się dla kryterium ochrony zdrowia ludzi w odniesieniu do średniorocznej wartości dopuszczalnej, wynoszącej 5 µg/m3.
12
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Rys. 1.7. Porównanie średniorocznych stężeń dwutlenku azotu
uzyskanych na terenie województwa opolskiego
w 2010 roku (źródło: WIOŚ)

Rys. 1.8. Rozkład poziomów stężeń dwutlenku azotu uzyskanych
na stacjach automatycznych w 2010 roku (źródło: WIOŚ)

P owietrze

Rys. 1.9. Porównanie średniorocznych stężeń benzenu uzyskanych
na terenie województwa opolskiego w 2010 roku (źródło: WIOŚ)

brak jest przemysłu odpowiedzialnego za emisję tego zanieczyszczenia
do powietrza, poziom jego stężeń był znacznie niższy i w roku 2010
maksymalnie osiągnął 30% rocznej normy. W rejonie powiatu
kędzierzyńsko-kozielskiego wciąż utrzymuje się wysoki poziom
benzenu w porównaniu z innymi obszarami województwa opolskiego,
co wskazuje na istnienie stałych źródeł jego emisji.
Na rys. 1.9. przedstawiono wyniki stężeń benzenu uzyskane
w 2010 roku na wszystkich stacjach monitorujących poziom tego
zanieczyszczenia, a dodatkowo na rys. 1.10. zaprezentowano rozkłady stężeń uzyskanych na stacjach automatycznych w skali całego roku.
13
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Rys. 1.10. Rozkład poziomów stężeń benzenu uzyskanych
na stacjach automatycznych w 2010 roku (źródło: WIOŚ)

Rys. 1.12. Rozkład poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10
uzyskanych na stacjach automatycznyc h w 2010 roku (źródło: WIOŚ)

Pył zawieszony PM10
Pył jest zanieczyszczeniem bardzo zróżnicowanym, w powietrzu
tworzy aerozol, w którym fazę rozproszoną stanowią cząstki stałe.
Zanieczyszczenia pyłowe mają różne pochodzenie, skład chemiczny
oraz wielkość cząstek, dostają się do atmosfery zarówno ze źródeł
naturalnych jak i antropogenicznych. Naturalnymi źródłami są:
wietrzenie skał, erozja gleb, pożary, itp. Do głównych źródeł
związanych z działalnością człowieka należą: elektrownie,
elektrociepłownie, kotłownie, paleniska domowe, huty,
cementownie, transport samochodowy. O stopniu szkodliwości
pyłów decyduje przede wszystkim ich stężenie w atmosferze, skład
chemiczny i mineralogiczny. Szczególnie niebezpieczne są pyły
zawierające metale ciężkie i węglowodory aromatyczne.

Pył PM10, czyli pył o średnicy ziaren poniżej 10 µm, jest normowany zgodnie z dwoma rodzajami kryteriów: wartości 24-godzinnej
(50 µg/m3) oraz średniorocznej (40 µg/m3), przy czym dopuszcza się
przekroczenie poziomu średniodobowego maksymalnie 35 razy w roku.

Rys. 1.11. Porównanie średniorocznych stężeń pyłu zawieszonego PM10
uzyskanych na terenie województwa opolskiego
w 2010 roku (źródło: WIOŚ)

Pomiary zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym
prowadzono w 2010 roku na 8 stacjach pomiarowych, z których
3 to stacje automatyczne, natomiast pozostałe – manualne.

P owietrze

Otrzymane w 2010 roku wyniki pomiarów stężeń pyłu zawieszonego PM10, wykazują przekraczanie wartości dopuszczalnych na
wszystkich stanowiskach pomiarowych. Rozpatrując dwa kryteria
ustanowione dla pyłu PM10, to w 2010 roku wartość średnioroczna
została przekroczona na stacji w Oleśnie, Głubczycach, KędzierzynieKoźlu, Zdzieszowicach, Namysłowie i Kluczborku, natomiast kryterium dopuszczalnej wartości średniodobowej przekroczone zostało
na wszystkich stacjach pomiarowych, tj. w Oleśnie (105 przypadków
przekroczeń), Zdzieszowicach (91), Głubczycach (88), KędzierzynieKoźlu (82), Opolu (74 i 64), Namysłowie2) (58) i Kluczborku) (36).
)
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Niepełna seria pomiarowa, ze względu na zmianę lokalizacji stacji pomiarowej (przeniesiona
z Namysłowa do Kluczborka).
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Wyraźnie widoczna jest sezonowość stężeń pyłu PM10 (rys. 1.11.
i rys. 1.12.), najwyższe stężenia wystąpiły w okresie zimowym
(I-III, X-XII), gdyż osiągnęły ponad dwukrotnie wyższe wartości niż
w sezonie letnim (IV-IX). Świadczy to o tym, że istotny wpływ na
poziomy stężeń pyłu PM10 mają procesy związane z indywidualnym
ogrzewaniem mieszkań (tzw. niska emisja).

wyraźnie zaznacza się sezonowość występowania wysokich stężeń
tego zanieczyszczenia.
Rys. 1.13. Porównanie średniorocznych stężeń pyłu drobnego PM2,5
uzyskanych na terenie województwa opolskiego w 2010 roku
(źródło: WIOŚ)

Wysokie poziomy stężeń otrzymane w 2010 roku potwierdzają
wyniki uzyskiwane w latach wcześniejszych i utwierdzają w obowiązku
wdrażania naprawczych programów ochrony powietrza.
Kędzierzyn-Koźle,
ul. B. Śmiałego

Pył zawieszony PM2,5
Pył PM2,5 emitowany jest do atmosfery jako zanieczyszczenie
pierwotne oraz w dużej mierze powstaje jako zanieczyszczenie
wtórne w wyniku przemian jego prekursorów (tj.: dwutlenku siarki,
dwutlenku azotu, amoniaku i niemetalowych lotnych związków
organicznych). Ze względu na drobną frakcję, cząstki pyłu mogą
wnikać do układu oddechowego i krwionośnego człowieka,
stwarzając zagrożenie dla zdrowia.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/50/WE
z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego
powietrza dla Europy (dyrektywa CAFE – Clean Air for Europe)
wprowadziła m.in. obowiązek wdrożenia pomiarów pyłu PM2,5 pod
kątem wyznaczenia wskaźnika średniego narażenia dla aglomeracji i miast większych niż 100 tys. mieszkańców oraz rozszerzenia
zakresu systemu oceny jakości powietrza w strefach o pył zawieszony PM2,5. Zgodnie z dyrektywą CAFE poziom dopuszczalny dla
pyłu PM2,5 wynosi 25 μg/m3, lecz ze względu na wysoki poziom
stężeń tego zanieczyszczenia ustanowiono tymczasowy margines
tolerancji, stanowiący określony procent wartości dopuszczalnej.
Jego wartość jest stopniowo redukowana aż do czasu przyjętego
jako data wymaganego osiągnięcia stężeń nie wyższych od wartości
granicznej (tj. 1 stycznia 2015 r.).

Kluczbork,
ul. Mickiewicza

Opole,
os. Armii Krajowej

stężenie średnioroczne

w sezonie grzewczym

w sezonie pozagrzewczym

Rys. 1.14. Rozkład poziomów stężeń pyłu drobnego PM2,5
uzyskanych na stacji automatycznej w 2010 roku (źródło: WIOŚ)

W województwie opolskim, w 2010 roku, analizę stanu jakości powietrza w zakresie pyłu PM2,5 dokonano w oparciu o wyniki
otrzymane z 3 punktów pomiarowych, z których na 1 stanowisku
prowadzono pomiary automatyczne, a na 2 pozostałych – pomiary
manualne. Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów, stwierdzono przekroczenie wartości normatywnej ustalonej dla pyłu
PM2,5, we wszystkich mierzonych punktach. Najwyższe poziomy
stężeń wystąpiły w Kędzierzynie-Koźlu i w Kluczborku, gdzie odnotowano przekroczenia rocznej wartości dopuszczalnej powiększonej
o margines tolerancji, w wyniku czego konieczne jest opracowanie
naprawczego programu ochrony powietrza POP. Wysoki poziom stężeń pyłu PM2,5 odnotowano również na stacji pomiarowej w Opolu,
tam otrzymana wartość stężenia średniorocznego przekroczyła
wartość dopuszczalną, lecz nie przekroczyła wartości dopuszczalnej
powiększonej o margines tolerancji.

Głównym źródłem metali ciężkich w środowisku jest uboczna
emisja w wyniku procesów wydobycia rud metali, spalania paliw
stałych (szczególnie węgla brunatnego i kamiennego), oraz spalania ropy naftowej i odpadów, a także przemysł hutniczy i metalurgiczny. Metale ciężkie zawarte w pyłach nie ulegają biodegradacji,
natomiast kumulują się w poszczególnych elementach ekosystemu
np. w glebie, czy roślinach. Benzo(a)piren powstaje w procesach
niecałkowitego spalania związków organicznych, przede wszystkim
w przemyśle petrochemicznym, koksowniczym i motoryzacyjnym,
a także w elektrowniach, elektrociepłowniach oraz w gospodarstwach domowych.
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego metalami ciężkimi i benzo(a)pirenem określa się poprzez oznaczenie ich zawartości
w pyle zawieszonym PM10. Poziom zanieczyszczenia powietrza
arsenem, kadmem, niklem i benzo(a)pirenem ocenia się w odniesieniu do średniorocznego poziomu docelowego, który dla wymie-

Na rys. 1.13. przedstawiono wyniki stężeń pyłu drobnego PM2,5,
uzyskane w 2010 roku na wszystkich stacjach pomiarowych, a dodatkowo na rys. 1.14. zaprezentowano rozkład stężeń ze stacji automatycznej dla całego roku, gdzie, podobnie jak w przypadku pyłu PM10
15
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nionych zanieczyszczeń powietrza wynosi odpowiednio 6 ng/m3,
5 ng/m3, 20 ng/m3 i 1 ng/m3. Wartość stężenia dopuszczalnego dla
ołowiu ustalona została jako średnia wartość w ciągu roku, która
wynosi 0,5 µg/m3.

Wielkością normowaną dla tlenku węgla jest 8-godzinna
wartość średniej kroczącej, zdefiniowana jako maksymalna
średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych
co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych pomiarów w ciągu
doby, która wynosi 10 000 µg/m3.

Arsen, kadm, nikiel, ołów i benzo(a)piren oznaczane były
w 2010 roku na pięciu stanowiskach pomiarów manualnych
zlokalizowanych w Głubczycach, Namysłowie, Kluczborku, Oleśnie
i Opolu. Stężenia metali ciężkich oznaczane w pyle zawieszonym
PM10 utrzymywały się w 2010 r. poniżej wartości normatywnych,
przy czym stężenia ołowiu znajdowały się na najniższym poziomie,
osiągając zaledwie 1,5% rocznej wartości dopuszczalnej. Wartości stężeń
średniorocznych arsenu, kadmu i niklu przedstawiono na rys. 1.15.

Pomiar stężenia tlenku węgla wykonywany jest na jednej
automatycznej stacji w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie w 2010 roku,
podobnie jak w latach wcześniejszych, nie odnotowano przekroczeń
normy 8-godzinnej, a maksymalna wyznaczona wartość 8-godzinna
wyniosła 3317 µg/m3, co stanowi 33% normy.

Ozon
Ozon jest tzw. zanieczyszczeniem wtórnym, powstaje w wyniku
procesów fotochemicznych zachodzących w troposferze. Zanieczyszczenie
ozonem jest silnie powiązane z zanieczyszczeniami komunikacyjnymi,
gdyż powstające w wyniku procesu spalania w silnikach samochodowych
tlenki azotu oraz tlenki węgla należą do jego prekursorów. Ozon osiąga
swoje maksymalne stężenia w lecie, kiedy dochodzi do reakcji utleniania
prekursorów ozonu pod wpływem promieniowania słonecznego,
natomiast w zimie poziom jego stężeń jest najniższy.

Rys. 1.15. Porównanie średniorocznych stężeń arsenu, kadmu
i niklu uzyskanych na terenie województwa opolskiego
w 2010 roku (źródło: WIOŚ)
Głubczyce,
ul. Kochanowskiego
Kluczbork,
ul. Mickiewicza
Namysłów,
ul. Mariańska

Poziom zanieczyszczenia powietrza ozonem ocenia się dla
kryterium ochrony zdrowia, w odniesieniu do wartości docelowej,
którą stanowi 8-godzinna średnia krocząca, wynosząca 120 µg/m3.
Kryterium uznaje się za dotrzymane, jeżeli wartość docelowa jest
przekraczana maksymalnie w ciągu 25 dni w roku (uśrednionych
w ciągu kolejnych 3 lat).

Olesno,
ul. Solny Rynek
Opole,
os. Armii Krajowej
Głubczyce,
ul. Kochanowskiego
Kluczbork,
ul. Mickiewicza

Znaczne
przekroczenia obowiązujących poziomów docelowych
Namysłów,
ul. Mariańska
wystąpiły w przypadku średniego stężenia benzo(a)pirenu na
Olesno,
ul. Solny pięciu
Rynek
wszystkich
stacjach pomiarowych, rozmieszczonych na
Opole,
terenie
województwa opolskiego (rys. 1.16.). Ten negatywny trend
os. Armii Krajowej
potwierdzają również wyniki uzyskiwane na stacjach w innych
rejonach kraju.
Głubczyce, ul. Kochanowskiego

Stężenie ozonu jest rejestrowane na jednej automatycznej stacji
w Kędzierzynie-Koźlu, która jest stacją reprezentatywną dla obszaru
całego województwa. Mimo poprawy, którą można zaobserwować
od 2008 roku, nadal należy uznać, że przekraczane są standardy
jakości powietrza ustalone dla tego zanieczyszczenia.

1.4. Ocena jakości powietrza
za rok 2010

Kluczbork, ul. Mickiewicza
Rys.
1.16. Porównanie średniorocznych stężeń benzo(a)pirenu
Namysłów,
ul. Mariańska na terenie województwa opolskiego
uzyskanych
w 2010 roku (źródło: WIOŚ)
Olesno, ul. Solny Rynek

Podstawowym celem prowadzenia badań monitoringu jakości
powietrza jest uzyskanie informacji o jego stanie na obszarze danego
województwa na potrzeby wykonania ocen jakości powietrza. Dlatego
też, w celu monitorowania stanu jakości powietrza atmosferycznego,
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zgodnie z art. 89
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Poś)
(Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), do dnia 31 marca każdego
roku dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w strefach za
rok poprzedni oraz odrębnie dla każdej substancji dokonuje klasyfikacji
stref. Wynik oceny stanowi podstawę do podjęcia decyzji o potrzebie
zaplanowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza. W ocenie
uwzględnia się dwie grupy kryteriów ustanowione ze względu na
ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin.

Opole, os. Armii Krajowej
Głubczyce, ul. Kochanowskiego
Kluczbork, ul. Mickiewicza
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Namysłów, ul. Mariańska
Olesno, ul. Solny Rynek
Opole, os. Armii Krajowej

Tlenek węgla
Tlenek węgla jest gazem wybuchowym i silnie toksycznym, lecz
ze względu na małą gęstość, szybko rozprzestrzenia się w powietrzu.
Powstaje w wyniku niepełnego spalania, a głównym jego źródłem
jest transport drogowy oraz sektor komunalny.

Obowiązki, zasady i kryteria w zakresie prowadzenia rocznych
ocen jakości powietrza określone zostały w prawie polskim oraz
16
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• klasa B – poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną,
lecz nie przekracza wartości dopuszczalnej powiększonej
o margines tolerancji (dotyczy wyłącznie pyłu PM2,5); w takim
przypadku należy właściwymi metodami określić obszary
występowania przekroczeń wartości dopuszczalnych, a także
przyczyny ich występowania;
• klasa C – poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/
docelową lub wartość dopuszczalną powiększoną o margines
tolerancji; należy wówczas określić obszary przekroczeń
oraz dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest
opracowanie programu ochrony powietrza;
• klasa D1 – poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu
długoterminowego; nie jest wymagane prowadzenie działań na
rzecz poprawy jakości powietrza;
• klasa D2 – poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu
długoterminowego; należy dążyć do osiągnięcia poziomu celu
długoterminowego do roku 2020.

dyrektywach Unii Europejskiej, które sukcesywnie wdrażane są
do przepisów polskiego prawa. Podstawowymi aktami prawnymi
w Polsce, dotyczącymi jakości powietrza atmosferycznego są:
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r.
w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu
(Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 31),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. Nr 216, poz. 1377).
Do przepisów prawa europejskiego, które uwzględniono w ocenie
za rok 2010 należy:
• Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego
powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str.1), która
jest na etapie transpozycji do prawa polskiego.
Celem prowadzenia corocznych ocen jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref w zakresie umożliwiającym:
• wykonanie klasyfikacji stref w oparciu o przyjęte kryteria,
• uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze strefy w zakresie umożliwiającym wskazanie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych oraz określenie
poziomów stężeń występujących na tych obszarach,
• wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania
ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń w określonych
rejonach,
• wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia istniejącego systemu
monitoringu i oceny.
Zgodnie z zapisami ustawy Poś, stężenia substancji zanieczyszczających powietrze powinny być utrzymywane poniżej poziomów
dopuszczalnych i docelowych oraz celów długoterminowych lub co
najmniej na tych poziomach, a także zmniejszane, jeśli nie są dotrzymane. Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny
jakości powietrza, zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska
stanowią:
• dopuszczalny poziom substancji w powietrzu (w niektórych przypadkach określona jest dozwolona liczba przekroczeń danego poziomu),
• dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony
o margines tolerancji,
• docelowy poziom substancji w powietrzu (w przypadku ozonu określona jest dozwolona liczba przekroczeń poziomu docelowego),
• poziom celu długoterminowego.

Ocena wykonana za rok 2010 została opracowana w nowym
układzie stref, który województwo opolskie dzieli na 2 obszary: strefę
miasto Opole i strefę opolską (czyli pozostałą część województwa).
Oceną objęte zostały wszystkie substancje, dla których w prawie krajowym i dyrektywach unijnych (2004/107/WE) oraz 2008/50/WE)
określono poziomy dopuszczalne/docelowe/celu długoterminowego
w powietrzu, ustanowione ze względu na ochronę zdrowia ludzi
i ochronę roślin. Pod kątem spełniania kryteriów określonych w celu
ochrony zdrowia, dziewiąta ocena jakości powietrza uwzględnia następujące zanieczyszczenia: dwutlenek azotu NO2, dwutlenek siarki SO2,

Klasyfikację stref przeprowadza się w oparciu o następujące
założenia:
• klasa A – poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnych/
docelowych i nie jest wymagane prowadzenie działań na rzecz
poprawy jakości powietrza;

)
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Dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r.
w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 z 26.01.2005, str. 3-16).

P owietrze

Bieżąca ocena jakości powietrza wykonana w 2011 roku,
za rok poprzedni, zawiera nowe elementy, w stosunku do ocen
wykonywanych w ostatnich latach, wynikające głównie z dyrektywy
2008/50/WE, tj.:
• jest wykonywana w nowym układzie stref w kraju, przy czym dla
wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych w ocenie obowiązuje
ten sam podział kraju na strefy;
• po raz pierwszy w ocenie został uwzględniony pył PM2,5;
• w odniesieniu do benzenu i dwutlenku azotu wartość marginesu
tolerancji została zredukowana do zera, zatem począwszy
od 2010 roku nie stosuje się marginesu tolerancji dla tych
zanieczyszczeń;
• w odniesieniu do oceny dotyczącej: dwutlenku azotu, benzenu
oraz pyłu PM10 istnieje możliwość zastosowania dodatkowych
kryteriów oceny dla stref, dla których znajduje zastosowanie
art. 22 dyrektywy 2008/50/WE (odroczenie terminów realizacji
lub wyłączenie z obowiązku stosowania określonych poziomów
dopuszczalnych);
• dla pyłu PM10 istnieje możliwość uwzględniania w ocenie rocznej
wpływu posypywania dróg piaskiem i solą w okresie zimowym
lub wpływu źródeł naturalnych na stężenia pyłu PM10 oraz innych
substancji.
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benzen C6H6, tlenek węgla CO, ozon O3, pył PM2,5 oraz pył PM10
i zawarte w nim: ołów Pb, arsen As, kadm Cd, nikiel Ni i benzo(a)piren
B(a)P. Do zanieczyszczeń ocenianych pod kątem spełnienia kryteriów
określonych w celu ochrony roślin uwzględnia się: dwutlenek siarki SO2,
tlenki azotu NOx i ozon O3.

Wartości kryterialne obejmujące dopuszczalne i docelowe poziomy substancji w powietrzu, a także poziom celu długoterminowego dla kryterium ochrony zdrowia i ochrony roślin określone
w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz w dyrektywach 2004/107/WE
i 2008/50/WE przedstawiono w tabelach 1.1. i 1.2.

Tabela 1.1. Poziomy dopuszczalne i docelowe oraz poziom celu długoterminowego dla niektórych substancji w powietrzu
(wartości określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r.
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu – Dz. U. Nr 47, poz. 281)

Nazwa substancji

Okres uśredniania wyników pomiarów

Dopuszczalny/docelowy
poziom substancji w powietrzu

Dopuszczalna częstość przekraczania
poziomu dopuszczalnego/
docelowego w roku kalendarzowym

Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi
Benzen
Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki
Ołów
Pył zawieszony PM10
Tlenek węgla

rok

5 µg/m3

-

1 godz.

200 µg/m3

18 razy

rok

40 µg/m3

-

1 godz.

350 µg/m3

24 razy

24 godz.

125 µg/m3

3 razy

rok

0,5 µg/m3

-

24 godz.

50 µg/m3

35 razy

rok

40 µg/m3

-

8 godz.1)

10 000 µg/m3

-

Poziom docelowy ze względu na ochronę zdrowia ludzi
Arsen

rok

6 ng/m3

-

Kadm

rok

5 ng/m3

-

Nikiel

rok

20 ng/m3

-

Benzo(a)piren

rok

1 ng/m3

-

8 godz. 1)

120 µg/m3

25 dni 2)

Ozon

Poziom celu długoterminowego ze względu na ochronę zdrowia ludzi
Ozon

8 godz. 1)

120 µg/m3 3)

-

Poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin

P owietrze

Tlenki azotu
Dwutlenek siarki

rok

30 µg/m3

-

rok i pora zimowa (1 X - 31 III)

20 µg/m3

-

Poziom docelowy ze względu na ochronę roślin
Ozon (AOT40)

Okres wegetacyjny (1 V – 31 VII)

18 000 µg/m3·h 4)

-

Poziom celu długoterminowego ze względu na ochronę roślin
Ozon (AOT40)

Okres wegetacyjny (1 V – 31 VII)

6 000 µg/m3. h4)

-

maksymalna średnia 8-godzinna spośród średnich kroczących, obliczonych ze średnich jednogodzinnych w ciągu doby;
liczba dni z przekroczeniem poziomu docelowego w roku kalendarzowym uśredniona w ciągu kolejnych trzech lat;
3)
najwyższa wartość stężenia 8-godz. spośród średnich kroczących w roku kalendarzowym;
4)
poziom wyrażony jako AOT40, które oznacza sumę różnic pomiędzy stężeniem średnim jednogodzinnym a wartością 80 µg/m3 dla każdej godziny w ciągu doby pomiędzy godziną 800 a 2000 czasu
CET, dla której stężenie jest większe niż 80 µg/m3. Wartość tą uznaje się za dotrzymaną, jeżeli nie przekracza jej średnia z takich sum obliczona dla okresów wegetacyjnych z pięciu kolejnych lat.
1)
2)
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Tabela 1.2. Poziom dopuszczalny dla pyłu PM2,5 ustalony dla kryterium ochrona zdrowia ludzi (wartość określona w dyrektywie 2008/50/WE)

Nazwa
substancji

Okres uśredniania
wyników pomiarów

Dopuszczalny
poziom substancji
w powietrzu

Pył PM2,5

rok

25 µg/m3

Poziom dopuszczalny w powietrzu powiększony o margines tolerancji [µg/m3]
2010

2011

2012

2013

2014

2015

29

28

27

26

26

25

• strefie opolskiej z uwagi na przekraczanie rocznej wartości dopuszczalnej ustanowionej dla benzenu,
• strefie opolskiej ze względu na przekroczenia docelowego poziomu ozonu w powietrzu.

Ocena jakości powietrza na terenie województwa opolskiego za
rok 2010 opierała się na pomiarach automatycznych i manualnych,
których uzupełnieniem były pomiary pasywne. W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono występowanie obszarów, na których
odnotowano przekroczenia dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego PM10, pyłu PM2,5 i benzenu oraz docelowych poziomów
benzo(a)pirenu i ozonu. W związku z tym klasę C – wymagającą
opracowania oraz wdrażania programu ochrony powietrza
– w klasyfikacji dla kryterium ochrony zdrowia przyznano:
• dwóm strefom obejmującym obszar województwa opolskiego
(tj. strefie miasto Opole i strefie opolskiej) z uwagi na przekraczanie z ponadnormatywną częstością dopuszczalnej wartości
średniodobowej ustalonej dla pyłu PM10, a także z uwagi
na przekraczanie wartości średniorocznej tego zanieczyszczenia
(w strefie opolskiej),
• dwóm strefom województwa opolskiego z uwagi na
przekraczanie rocznej wartości docelowej określonej dla
benzo(a)pirenu,
• strefie opolskiej dla pyłu PM2,5 z uwagi na występowanie na jej
terenie obszarów, na których odnotowano przekroczenia rocznej
wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji,

Strefę miasto Opole zakwalifikowano do klasy B ze względu na
zanieczyszczenie powietrza pyłem PM2,5, gdyż otrzymana wartość
stężenia średniorocznego przekroczyła wartość dopuszczalną,
lecz nie przekroczyła wartości dopuszczalnej powiększonej
o margines tolerancji. Dla pozostałych klasyfikowanych
zanieczyszczeń (tj. dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku
węgla, ołowiu, arsenu, kadmu i niklu) obie strefy województwa
zakwalifikowano do klasy A.
W klasyfikacji przeprowadzonej ze względu na ochronę roślin,
do klasy C zakwalifikowano strefę opolską, z uwagi na przekroczenia
docelowego poziomu stężeń ozonu. Dla dwutlenku siarki i tlenków
azotu – strefę opolską zakwalifikowano do klasy A. Strefy miasto
Opole nie klasyfikuje się pod kątem ochrony roślin.
Wyniki klasyfikacji stref uzyskane dla poszczególnych
zanieczyszczeń przedstawiono w tabelach 1.3.-1.4. oraz na
rys. 1.17.-1.18.

Tabela 1.3. Wyniki oceny bieżącej przeprowadzonej za rok 2010 w strefach województwa opolskiego
dla kryterium ochrony zdrowia ludzi (źródło: WIOŚ)

Nazwa strefy

1
2

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy
SO2

NO2

CO

C6H6

O3

PM10

Pb

As

Cd

Ni

B(a)P

PM2,5

miasto Opole

A

A

A

A

A

C

A

A

A

A

C

B

strefa opolska

A

A

A

C

C

C

A

A

A

A

C

C

Tabela 1.4. Wyniki oceny bieżącej przeprowadzonej za rok 2010 w strefach województwa opolskiego
dla kryterium ochrony roślin (źródło: WIOŚ)

Lp.

Nazwa strefy

1

miasto Opole

2

strefa opolska

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń w strefie
SO2

NOx

O3

nie klasyfikuje się
A

19

A

C
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Lp.
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Rys. 1.17. Wyniki klasyfikacji stref uzyskane w ocenie jakości powietrza za rok 2010 dla kryterium ochrony zdrowia ludzi (źródło: WIOŚ)

P owietrze

Rys. 1.18. Wyniki klasyfikacji stref uzyskane w ocenie jakości powietrza za rok 2010 dla kryterium ochrony roślin (źródło: WIOŚ)

nie
nieklasyfikuje
klasyfikujesisi

nie
nieklasyfikuje
klasyfikujesisi
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2. Wody

nia odprowadzanych do wód i do ziemi. W odniesieniu do okresu 2000–
2010, jest to największa wartość, jaką zanotowano (rys. 2.2.). Wpływ na
wzrost ogólnej ilości ścieków miały ścieki przemysłowe, których emisja
zwiększyła się o ok. 26% w porównaniu z rokiem 2009, natomiast w odniesieniu do dziesięciolecia wzrost ten wyniósł ponad 90%.

2.1. Emisja zanieczyszczeń do wód
Woda jest czynnikiem, bez którego życie na ziemi byłoby niemożliwe. Dlatego niezmiernie istotną sprawą jest ochrona zasobów wodnych przed niewłaściwym i nieracjonalnym jej użytkowaniem, którego
konsekwencje doprowadzić mogą do zanieczyszczenia i zmniejszenia
jej zasobów. Aby temu zapobiec podjęte zostały działania prawne,
które zabezpieczyłyby obecnym i przyszłym pokoleniom dostęp do
wody dobrej jakości. Taki właśnie cel zakłada Ramowa Dyrektywa
Wodna 2000/60/WE (RDW), podstawowy unijny akt prawny związany z gospodarowaniem wodą.

Według danych GUS, 17% ścieków przemysłowych i komunalnych
odprowadzanych do wód i do ziemi w 2010 roku pozostało nieoczyszczone. Natomiast największy odsetek ścieków oczyszczonych (63%)
poddany został najprostszej metodzie oczyszczania – oczyszczaniu
mechanicznemu. W okresie 2000–2010 można zaobserwować systematyczny wzrost ilości ścieków poddawanych procesowi podwyższonego usuwania biogenów (rys. 2.3.), będący wynikiem wprowadzenia nowych, wysoko efektywnych technologii oczyszczania ścieków
(wzrost o ponad 75% w stosunku do 2000 r.).

Główne presje wywierane na środowisko wodne to:
• pobór wód na róże cele,
• emisja ścieków komunalnych i przemysłowych ze zorganizowanych
źródeł (oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych),
• zanieczyszczenia obszarowe.

Dane uzyskane na podstawie ankietyzacji zakładów komunalnych
i przemysłowych przeprowadzonej przez WIOŚ wykazały, że podobnie
jak w roku ubiegłym najwięcej ścieków oczyszczanych wprowadzonych zostało w 2010 r. w województwie opolskim do wód lub do
ziemi z terenu powiatów: opolskiego i kędzierzyńsko-kozielskiego
(rys. 2.4.). Na mapie 2.2. przedstawiono oczyszczalnie ścieków komunalnych na terenie województwa opolskiego, z uwzględnieniem
rzeczywistego RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców).

Pobór wód
Według danych GUS, pobór wód w 2010 r. w województwie
opolskim utrzymał się na zbliżonym poziomie jak w roku 2009
i wyniósł 110,2 hm3 wody. Na niewielki wzrost ogólnego poboru
miał wpływ wzrost poboru do nawodnienia w rolnictwie i leśnictwie
o ok. 8,5%. Pobór do celów produkcyjnych i do eksploatacji sieci
wodociągowej utrzymał się na podobnym poziomie jak w roku 2009
(rys.2.1.). Obserwując lata 2000-2010, można zauważyć spadkową
tendencję poboru na potrzeby gospodarki narodowej i ludności.
W latach 2000–2010 pobór wody zmniejszył się z 144,5 hm3 w roku
2000 do 110,2 hm3 w roku 2010, to jest o ok. 25%.

Rys. 2.1. Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności
w latach 2000–2010 w województwie opolskim (źródło: GUS)

Emisja ścieków

WODY

W 2010 roku w województwie opolskim zaobserwowano wzrost
emisji ścieków komunalnych i przemysłowych wymagających oczyszcza-
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Rys. 2.2. Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania
odprowadzane do wód lub do ziemi w latach 2000–2010
w województwie opolskim (źródło: GUS)

Rys. 2.3. Oczyszczanie ścieków przemysłowych i komunalnych
odprowadzanych do wód lub do ziemi w latach 2000–2010
w województwie opolskim (źródło: GUS)

Rys. 2.4. Udział powiatów w ogólnej ilości oczyszczanych ścieków komunalnych i przemysłowych odprowadzonych
do wód lub do ziemi w województwie opolskim w 2010 r. (źródło: WIOŚ)
Powiat

Ilość ścieków m3/d

opolski (grodzki i ziemski)
kędzierzyńsko-kozielski
nyski
brzeski
krapkowicki
strzelecki
prudnicki
oleski
kluczborski
głubczycki
namysłowski

145524
102885
22640
17285
13128
12328
6600
6202
5688
5635
4644

Województwo

342559

Zanieczyszczenia obszarowe

wzrostowej zużycia nawozów mineralnych nie obserwuje się na
obszarze województwa eutrofizacji spowodowanej przez sektor
rolniczy (rys. 2.5.).

Zanieczyszczenia obszarowe rozumieć należy jako substancje,
które wraz z wodami opadowymi spływają z danego obszaru do
wód, powodując w ten sposób zanieRys. 2.5. Zużycie nawozów mineralnych (NPK), wapniowych i obornika w przeliczeniu
czyszczanie cieków. W taki właśnie spona czysty składnik w latach 2000-2009 w województwie opolskim (źródło: GUS)
sób do wód płynących dostają się zanieczyszczenia z gruntów ornych, użytków
zielonych, obszarów leśnych, miejsc
nielegalnego składowania odpadów,
niewykorzystane przez rośliny substancje odżywcze, w tym główne składniki
nawozów – azot i fosfor.

WODY

Województwo opolskie charakteryzuje się jednym z najwyższych w kraju
wskaźników zużycia nawozów mineralnych (186,6 kg NPK/ha użytków rolnych
– 2009 r.), z czego połowę stanowią
nawozy azotowe. Pomimo utrzymującej się od sezonu 2000/2001 tendencji
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2.2. Wody powierzchniowe

cyklu planowania w gospodarce wodnej (2010-2015). Zakres badań
został ustalony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia
monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
(Dz. U. Nr 81, poz. 685).

Główne kierunki działań w dziedzinie gospodarowania wodami w krajach należących do Unii Europejskiej wyznacza Dyrektywa
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października
2000 roku (Ramowa Dyrektywa Wodna, RDW). Szereg zapisów tej
dyrektywy przetransponowano do polskiego prawa poprzez ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
poz. 2019 z późn. zm.) i akty wykonawcze do niej.

Program monitoringu wód powierzchniowych w województwie
opolskim opracowany na lata 2010–2012 obejmuje następujące
zadania:
− badania i ocena stanu rzek,
− badanie i ocena potencjału ekologicznego i stanu chemicznego zbiorników zaporowych.

Zagadnienia związane z prowadzeniem badań monitoringowych
wód reguluje art. 155a ustawy Prawo wodne, zgodnie z którym, celem
monitoringu wód jest pozyskanie informacji o stanie wód dla potrzeb
planowania w gospodarowaniu wodami. Ustawodawca czyni wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska odpowiedzialnym za badania wód powierzchniowych w zakresie elementów fizykochemicznych,
chemicznych i biologicznych. Natomiast państwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną zobowiązuje do badania wód powierzchniowych w zakresie elementów hydrologicznych i morfologicznych.

Program monitoringu operacyjnego oraz badawczego realizowany
w 2010 zestawiono w tabeli 2.1., a wyniki oceny stanu lub potencjału
ekologicznego i stanu chemicznego wód w 2010 r. na mapie 2.1.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 maja
2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, badania w ramach
monitoringu diagnostycznego należy prowadzić raz w okresie obowiązywania planów gospodarowania wodami. Wody zagrożone ryzykiem niespełnienia celów środowiskowych kontrolowane powinny być
w tym czasie przynajmniej dwa razy w ramach monitoringu operacyjnego. W jednym punkcie operacyjnym może być realizowanych kilka
programów, w zależności od celów, jakie zostały zdefiniowane dla
danego punktu pomiarowo-kontrolnego, np. program badań dla wód
narażonych na eutrofizację ze źródeł komunalnych i jednocześnie program dla jednolitych części wód wykorzystywanych do zaopatrzenia
ludności w wodę do spożycia, czy dla wód stanowiących miejsce do
bytowania ryb. Monitoring jakości wód powierzchniowych w 2010 r.
na terenie Opolszczyzny prowadzony był również na wodach granicznych w ramach dwustronnej umowy między Rzeczpospolitą Polską
a Republiką Czeską.

Monitoring wód powierzchniowych jest jednym z elementów Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), powołanego
do życia ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
(Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. zm.) w celu zapewnienia
wiarygodnych informacji o stanie środowiska. Wydana 10 lat później
ustawa Prawo ochrony środowiska podniosła rangę monitoringu dodając, że jest to system obejmujący nie tylko diagnozę stanu środowiska, ale także jego prognozę oraz nałożyła obowiązek systematycznego gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania danych o środowisku (art. 25 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska, Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). Dane wytworzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska udostępniane
są dla wszystkich zainteresowanych w myśl ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).

Dodatkowo przyjęto program badawczy w punktach wcześniej
nie uwzględnionych w sieci pomiarowej, ze względu na konieczność
ustalenia stanu wód Troi poniżej nowego zbiornika Włodzienin,
oraz wód Widawy opuszczających obszar województwa opolskiego
(ppk Widawa – poniżej Ligotki).

WODY

Wyniki badań uzyskane w ramach monitoringu wód powierzchniowych umożliwiają także wypełnienie przez Polskę obowiązków
sprawozdawczych wobec Komisji Europejskiej (raporty, o których
mowa w Ramowej Dyrektywie Wodnej 2000/60/WE oraz dyrektywie 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych).
Ponadto, w ramach podsystemu realizowane będą zobowiązania
Polski wynikające ze współpracy z Komisją Helsińską oraz Europejską
Agencją Środowiska, obejmujące m.in. przekazywanie danych krajowych o jakości wód rzek, jezior, wód przejściowych i przybrzeżnych.

W 2010 roku badania monitoringowe jakości wód powierzchniowych przeprowadzono w 31. punktach pomiarowo-kontrolnych
(ppk), w których realizowano następujące programy:
− program monitoringu operacyjnego – 26 ppk,
− program monitoringu operacyjnego jakości wód narażonych
na eutrofizację ze źródeł komunalnych – 18 ppk,
− program monitoringu operacyjnego jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb – 15 ppk,
− program monitoringu operacyjnego jakości wód powierzchniowych, które są wykorzystywane do zaopatrzenia ludności
w wodę do spożycia – 2 ppk,
− program monitoringu operacyjnego na obszarach chronionych
zależnych od wód, w tym na terenach ochrony siedlisk lub
gatunków (Natura 2000) – 2 ppk,

2.2.1. Sieć pomiarowa
W województwie opolskim realizowano w 2010 roku badania
jakości wód powierzchniowych zgodnie z programem zatwierdzonym
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, obejmującym
okres 2010-2012 z perspektywą na lata 2013-2015. Rok 2010 był
pierwszym rokiem obowiązywania pierwszego sześcioletniego
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− program monitoringu operacyjnego realizowany na wodach
granicznych w ramach współpracy z Republiką Czeską
– 2 ppk,
− program monitoringu badawczego – 2 ppk.

Stobrawy), w tym zbiornik Turawa, a w 2012 r. badaniami diagnostycznymi objęte zostaną cieki w lewostronnej zlewni rzeki Odry (wraz
z kaskadą zbiorników na Nysie Kłodzkiej) oraz rz. Stobrawa. Szczegółowy
program badań jednolitych części wód w okresie 2010-2012
zamieszczony jest na stronie internetowej WIOŚ w Aneksie nr 1
do „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa
opolskiego na lata 2010-2012”.

Program monitoringu diagnostycznego w województwie opolskim rozplanowano na dwa lata – w 2011 r. rozpoczęto badania
w jednolitych części wód w punktach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na Odrze i jej prawostronnych dopływach (oprócz

Tabela 2.1. Program badań w punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu rzek w 2010 r. (źródło: WIOŚ)

Punkt pomiarowo-kontrolny
Nazwa Punktu

Kod Punktu

MD MO_O MOEU MORO MONA MORY MORE MOPI MOIN

1.

Opawica-Chomiąża

PL02S1201_1085

RW

RW

RW

2.

Opawa-Wiechowice

PL02S1201_1057

RW

RW

RW

3.

Ostra-Pilszcz

PL02S1201_1084

RW

RW

RW

4.

Troja-Włodzienin

PL02S1201_3191

5.

Troja-Kozłówki

PL02S1201_1104

RW

RW

RW

6.

Psina-Raków

PL02S1201_1103

RW

RW

RW

7.

Bierawka-ujście do Odry

PL02S1201_1016

RW

8.

Dzielniczka-Cisek

PL02S1201_1064

RW

RW

RW

9.

Cisek-Landzmierz

PL02S1201_1061

RW

RW

RW

10. Kłodnica-ujście do Odry

PL02S1201_1018

RWS

11. Odra-Kłodnica, poniżej ujścia Kłodnicy

PL02S1201_1054

RWS

12. Kanał Gliwicki-Kłodnica

PL02S1201_1017

RWS RWS

13. Łącka Woda-Januszkowice

PL02S1201_1072

RW

RW

14. Jakubowicki Potok-Kazimierz

PL02S1201_1117

RW

RW

15. Ligocki Potok-Pokrzywnica

PL02S1201_1118

RW

RW

RW

16. Stradunia-Stradunia

PL02S1201_1059

RW

RW

RW

17. Złoty Potok-powyżej granicy RP

PL02S1201_1091

18. Prudnik-Dytmarów

PL02S1201_1089

RW

19. Czarnka-Opole-Groszowice

PL02S1201_1062

RWS RWS

20. Odra-Wróblin, powyżej ujścia Małej Panwi

PL02S1201_1056

RWS

21. Mała Panew-Jedlice

PL02S1201_1029

RW

22. Mała Panew-Czarnowąsy

PL02S1201_1030

RW

23. Prószkowski Potok-Niewodniki

PL02S1201_1058

RW

24. Kamienica-Paczków

PL02S1201_1034

RWS

25. Biała Głuchołaska-Głuchołazy

PL02S1201_1032

RW

26. Kanał Psarski Potok-Krzyżowice

PL02S1201_1818

RWS

27. Śmieszka-Błota

PL02S1201_3114

RWS RWS

RWS

28. Studnica-Michalice

PL02S1201_1121

RW

RW

RW

29. Widawa-powyżej zb. Michalice

PL02S1201_1819

RWS RWS

RWS

MB

RW

RW

RW

RW
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Lp

Punkt pomiarowo-kontrolny
Nazwa Punktu

Program realizowany w punkcie monitoringu1) 2)
Kod Punktu

30. Widawa-poniżej Ligotki

PL02S1201_3193

31. Prąd-Kucoby

PL02S1201_1021

MD MO_O MOEU MORO MONA MORY MORE MOPI MOIN

MB
RW

RWS RWS

RWS

		 Legenda
MD - program monitoringu diagnostycznego
MO_O - program monitoringu operacyjnego (pogrubioną czcionką wyróżniono ppk kontrolowane tylko w zakresie wybranych substancji priorytetowych)
MOEU - program monitoringu operacyjnego jakości wód narażonych na eutrofizację ze źródeł komunalnych
MORO - program monitoringu operacyjnego jakości wód narażonych na eutrofizację ze źródeł rolniczych
MONA - program monitoringu operacyjnego na obszarach chronionych zależnych od wód, w tym na terenach ochrony siedlisk lub gatunków (Natura 2000)
MORY - program monitoringu operacyjnego jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb
MORE - program monitoringu operacyjnego jakości wód wykorzystywanych do celów rekreacyjnych, w tym do kąpielisk
MOPI - program monitoringu operacyjnego jakości wód powierzchniowych, które są wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia
MOIN - program monitoringu operacyjnego realizowany dla innych celów niż wymienione powyżej
MB - program monitoringu badawczego
2)
Kody programów monitoringu w odniesieniu do kategorii wód, w której są prowadzone:
RW - program monitoringu realizowany na jednolitej części wód rzecznych naturalnych
RWS - program monitoringu realizowany na jednolitej części wód rzecznych sztucznych bądź silnie zmienionych
1)

2.2.2. Ocena wód powierzchniowych

z tymi obszarami) oraz nie osiąga dobrego stanu chemicznego, gdy
nie spełnia tych wymagań.

Wprowadzone do polskiego prawa wytyczne RDW w sprawie
sporządzania ocen stanu wód powierzchniowych precyzuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych
(Dz. U. Nr 162, poz. 1008). Zgodnie z w/w rozporządzeniem określa
się stan wód, na który składa się stan ekologiczny (lub potencjał ekologiczny) oraz stan chemiczny.

Dla wód wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę do spożycia,
wód będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych oraz
wód w kąpieliskach, przeprowadza się oceny zgodnie z odpowiednimi
aktami wykonawczymi:
− rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 listopada
2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać
wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204,
poz. 1728);
− rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 października
2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać
wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 176, poz.1455);
− rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r.
w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku
i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. Nr 86, poz. 478).

Na podstawie badań elementów biologicznych i wspierających je,
elementów fizykochemicznych, określa się stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) przez nadanie jednolitej
części wód jednej z pięciu klas jakości wód:
− I klasa – bardzo dobry stan ekologiczny,
− II klasa – dobry stan ekologiczny,
− III klasa – umiarkowany stan ekologiczny,
− IV klasa – słaby stan ekologiczny,
− V klasa – zły stan ekologiczny.
Ze względu na brak odpowiednich metodyk i badań, w ocenie
stanu ekologicznego jednolitych części wód pomija się obecnie elementy hydromorfologiczne.

Końcową ocenę stanu wód (stan dobry lub zły) przeprowadza się
na podstawie oceny stanu ekologicznego i stanu chemicznego. Jeżeli
stan ekologiczny jest umiarkowany, słaby, bądź zły, wówczas stan wód
określa się jako zły. Natomiast, gdy stan ekologiczny jest bardzo dobry
lub dobry, w ostatecznym wyniku oceny stanu wód należy również
uwzględnić stan chemiczny wód.

Stan chemiczny jednolitych części wód klasyfikuje się na podstawie analizy wyników pomiarów substancji priorytetowych
oraz innych substancji zanieczyszczających, przyjmując, że woda
powierzchniowa osiąga dobry stan chemiczny, gdy odpowiednie
wartości spełniają kryteria z załącznika nr 8 w/w rozporządzenia
i jednocześnie spełnione są warunki określone w odrębnych przepisach dla wód leżących w obszarach chronionych (lub powiązanych

WODY





Dla jednolitych części wód powierzchniowych sztucznych i silnie
zmienionych określa się nie stan ekologiczny, lecz potencjał ekologiczny, przyrównując wyniki badań elementów biologicznych i fizykochemicznych do wartości odpowiednich wskaźników stosowanych
do klasyfikacji tej kategorii naturalnych wód powierzchniowych, która
najbardziej przypomina odpowiednią jednolitą część wód powierzchniowych, sztuczną lub silnie zmienioną. Określa się również ich stan
chemiczny, który wpływa na ocenę jedynie tych jednolitych części wód
powierzchniowych sztucznych i silnie zmienionych, dla których potencjał ekologiczny sklasyfikowano jako dobry lub powyżej dobrego.

substancje priorytetowe – zgodnie z Załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 10 listopada 2005 r.; Dziennik Ustaw Nr 233 poz. 1987;
obszary chronione to, w myśl art. 113 ust. 4 ustawy Prawo wodne obszary przeznaczone do
poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym, jednolite części wód
przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, obszary wrażliwe na eutrofizację
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych i rolniczych, obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych w ustawie o ochronie przyrody, dla
których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.
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Sposób oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych
(naturalnych oraz sztucznych i silnie zmienionych) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych,
prezentuje tabela 2.2.

Tabela 2.2. Sposób oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych

Wyniki oceny jakości wód w poszczególnych punktach
pomiarowo-kontrolnych monitoringu operacyjnego (stanu/potencjału
ekologicznego lub stanu chemicznego) przedstawiono w tabeli 2.3.
Większość, 80% ocenianych wód, posiadało umiarkowany stan bądź
potencjał ekologiczny, co związane jest z faktem, że monitoringiem
operacyjnym objęto wody zidentyfikowane jako zagrożone
nieosiągnięciem do 2015 roku dobrego stanu, więc nie należało
oczekiwać, że ich stan już teraz będzie zadowalający. Dla jednego
z badanych wskaźników biologicznych – makrobezkręgowców
bentosowych – nie było możliwe przeprowadzenie klasyfikacji ze
względu na brak do tej pory odpowiednich metodyk. Stąd dla 3 ppk,
gdzie makrozoobezkręgowce były jedynym badanym wskaźnikiem
biologicznym, przedstawiono w tabeli tylko klasyfikację parametrów
fizykochemicznych, bez oceny stanu/potencjału ekologicznego.
Dobrym stanem ekologicznym (II klasa) charakteryzowały się
w 2010 roku wody Opawy pobieranej do badań w Wiechowicach oraz
Jakubowickiego Potoku w m. Kazimierz. W jednym ppk – StraduniaStradunia badane wody posiadały słaby stan ekologiczny (IV klasa).
W kilku punktach prowadzono monitoring operacyjny jedynie
w zakresie wybranych substancji chemicznych (priorytetowych), dla
których badania diagnostyczne przeprowadzone w poprzednim okresie
badawczym wykazały ich występowanie w wodach w stężeniach
ponadnormatywnych. W porównaniu z poprzednim rokiem, wystąpiła
poprawa jakości wód w zakresie tych substancji w wodach Małej Panwi
przy ujściu do Odry (w Czarnowąsach – stan chemiczny dobry).

2.2.3. Jakość wód powierzchniowych
na terenie województwa opolskiego
w 2010 roku
Ocena wyników monitoringu diagnostycznego
W 2010 roku w województwie opolskim nie były prowadzone
badania diagnostyczne. Jednak ze względu na występujące
w poprzednim cyklu badawczym w niektórych punktach
monitoringu diagnostycznego ponadnormatywne stężenia substancji
priorytetowych, prowadzono w 2010 roku w tych punktach monitoring
operacyjny w zakresie tych substancji (zgodnie z polskim stanem
prawnym).

Ocena wyników monitoringu operacyjnego
Monitoring operacyjny jest źródłem danych o stanie jednolitych
części wód zagrożonych ryzykiem niespełnienia określonych dla nich
celów środowiskowych oraz dostarcza informacji do oceny wszelkich
zmian stanu tych wód, będących wynikiem podjętych programów
działań. Stąd zakres badań w ramach monitoringu operacyjnego
obejmuje parametry biologiczne najbardziej reagujące na określone
presje wywierane na środowisko wodne oraz wybrane parametry
fizykochemiczne. W uzasadnionych przypadkach prowadzone są również badania zawartości w wodach substancji priorytetowych (wówczas, gdy wcześniejsze badania wykazały ich obecność w stężeniach
ponadnormatywnych).

WODY

W roku 2010 WIOŚ w Opolu prowadził badania w ramach
monitoringu operacyjnego w 26. punktach pomiarowo-kontrolnych,
w tym w 8. ppk jedynie w zakresie tych substancji priorytetowych,
które w poprzednim okresie badawczym wystąpiły w wodach
w stężeniach ponadnormatywnych (dotyczy benzo(b)fluorantenu
i benzo(k)fluorantenu w 8. ppk oraz kadmu i benzo(a)pirenu
w ppk Mała Panew – Czarnowąsy i benzo(a)pirenu w ppk Kamienica
– Paczków). Punkty zlokalizowane były na 26. jednolitych częściach
wód i jednocześnie reprezentowały 9 typów wód rzecznych.

Mała Panew w Węgrach
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II

III

19

N

II

II

II

II

PSD

III

PSD

III

Azot
azotanowy
Azot
III
azotanowy
Zawiesina
ogólna, BZT5,
Azot Kjeldahla, Fosfor
ogólny
Zawiesina
ogólna, Azot
azotanowy
III

Ostra - Pilszcz

16

N

III

nk1/

4 Łącka Woda

PLRW60001711729

Łącka Woda
- Januszkowice

17

N

III

nk1/

Psina od Suchej Psiny
do ujścia

PLRW600019115299

Psina - Raków

16

N

nk1/

6 Troja do Morawy włącznie

PLRW6000161152669

Troja - Kozłówki

16

N

nk1/

Bierawka od Knurówki
7
do ujścia

Bierawka - ujście
PLRW600019115899
19
do Odry

8 Dzielniczka

PLRW600016115929

Dzielniczka
- Cisek

16

T

III

nk1/

III

9 Cisek

PLRW600016115949

Cisek Landzmierz

16

T

III

nk1/

III

10 Kłodnica od Dramy do ujścia PLRW600019116999

0

T

Odra od wypływu ze zb.
11 Polder Buków do Kanału
Gliwickiego

Odra - Kłodnica,
poniżej ujścia
Kłodnicy

19

T

12 Kanał Gliwicki

13 Ligocki Potok

PLRW60000117169

PLRW600018117489

Kanał Gliwicki
- Kłodnica

Ligocki Potok
- Pokrzywnica

PSD

PSD
Benzo(b)fluoranten,
PSD2/
Benzo(k)fluoranten

T

Kłodnica - ujście
do Odry

0

N
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Azot
PPD III
azotanowy
Azot
amonowy,
PPD III
Azot
Kjeldahla
Benzo(b)fluoranten,
PSD2/
Benzo(k)fluoranten
Benzo(b)fluoranten,
PSD2/
Benzo(k)fluoranten

T

18

STAN CHEMICZNY

III

Wskaźniki chemiczne sklasyfikowane poniżej
stanu dobrego

STAN / POTENCJAŁ EKOLOGICZNY

III

PLRW600016112729

PLRW600019117159

Wskaźniki fizykochemiczne sklasyfikowane
poniżej stanu/potencjału dobrego

N

Klasa elementów biologicznych

8

Makrobezkręgowce bentosowe

Klasa elementów fizykochemicznych

PLRW60001911279

Opawica Chomiąża
Opawa Wiechowice

3 Ostra

5

WODY

PLRW6000811229

Nazwa punktu
pomiarowokontrolnego

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO)

Opawica od Dopływu
z Burkviz do ujścia
Opawa od Opawicy do
2
Morawicy
1

Kod JCWP

Silnie zmieniona lub sztuczna JCWP (T/N)

Nazwa JCWP

Typ abiotyczny wód*

Lp.

Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny MIR)

Tabela 2.3. Ocena jakości wód powierzchniowych w województwie opolskim w 2010 r.
na podstawie monitoringu operacyjnego (źródło: WIOŚ)

III

nk1/

BZT5, Przewodność,
Azot Kjel- PPD
dahla, Fosfor
ogólny

nk1/

Tlen rozpuszczony, Azot
amonowy,
Azot KjelIII
PSD
dahla, Azot
azotanowy,
Azot ogólny,
Fosfor ogólny

III

IV

nk1/

IV

15

Stradunia od źródła
do Potoku Jakubowickiego

PLRW600018117449

Jakubowicki
Potok Kazimierz

18

N

II

nk1/

II

Prudnik od Złotego Potoku
16
do Osobłogi

PLRW60008117649

Prudnik Dytmarów

8

N

17 Czarnka

PLRW600017117789

Czarnka - Opole
- Groszowice

17

N

PLRW60002111799

Odra - Wróblin,
powyżej ujścia
Małej Panwi

21

T

Odra od Osobłogi do Małej
18
Panwi

19

Mała Panew od Lublinicy
do zb. Turawa

PLRW600019118399

Mała Panew
- Jedlice

19

T

20

Mała Panew od zb. Turawa
do Odry

PLRW60001911899

Mała Panew
- Czarnowąsy

19

T

PLRW60001711969

Prószkowski
Potok Niewodniki

17

N

PLRW6000412369

Kamienica
- Paczków

21 Prószkowski Potok

II

IV
II
Benzo(b)fluoranten, PSD2/
Benzo(k)fluoranten

II

nk1/

II

OWO

PSD

III
Benzo(b)fluoranten, PSD2/
Benzo(k)fluoranten
Benzo(b)fluoranten, PSD2/
Benzo(k)fluoranten
DOBRY

II

nk1/

II

OWO,
Azot
PSD
azotanowy

III
Benzo(b)fluoranten, PSD2/
Benzo(k)fluoranten

4

T

23 Śmieszka

PLRW600017133269 Śmieszka - Błota 17

T

III

24 Studnica

PLRW60001713629

Studnica Michalice

N

III

PLRW600019136199

Widawa
- powyżej zb.
Michalice

19

T

III

nk1/

Tlen
rozpuszczony,
III
Azot
PPD III
azotanowy,
Azot ogólny

PLRW60001718163689

Prąd - Kucoby

17

N

II

nk1/

II

25

Widawa od Czarnej Widawy
do zb. Michalice

26 Prąd

17

III

II

III

OWO

PPD III

OWO,
Azot
PSD
azotanowy

OWO

PSD

III

III

WODY

22 Kamienica

Azot
PSD
azotanowy

STAN CHEMICZNY

N

Wskaźniki chemiczne sklasyfikowane poniżej
stanu dobrego

Klasa elementów biologicznych

20

Nazwa punktu
pomiarowokontrolnego

STAN / POTENCJAŁ EKOLOGICZNY

Makrobezkręgowce bentosowe

Stradunia Stradunia

Kod JCWP

Klasa elementów fizykochemicznych

Makrofity (makrofitowy indeks rzeczny MIR)

Stradunia od Jakubowickiego
PLRW600020117499
Potoku do Odry

Nazwa JCWP

Wskaźniki fizykochemiczne sklasyfikowane
poniżej stanu/potencjału dobrego

Silnie zmieniona lub sztuczna JCWP (T/N)

14

Lp.

Fitobentos (wskaźnik okrzemkowy IO)

Typ abiotyczny wód*
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stan
ekologiczny

potencjał
ekologiczny

I
II
III
IV
V

I
II
III
IV
V

stan
ekologiczny

potencjał
ekologiczny

I
II
PSD

I
II
PPD

nk – nie klasyfikowano – metodyka oceny w trakcie badań
badania w zakresie wybranych wskaźników chemicznych
* 0-typ nieokreślony, 4-potok wyżynny krzemianowy z substratem gruboziarnistym, 5-potok wyżynny krzemianowy
z substratem drobnoziarnistym, 6-potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych,
8-mała rzeka wyżynna krzemianowa, 16-potok nizinny lessowo-gliniasty, 17-potok nizinny piaszczysty, 18-potok nizinny
żwirowy, 19-rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta, 20-rzeka nizinna żwirowa, 21-wielka rzeka nizinna, 23-potok lub strumień
na obszarze będącym pod wpływem procesów torfotwórczych
Objaśnienia:
JCWP – jednolita część wód powierzchniowych
PSD – poniżej stanu dobrego (dotyczy naturalnych JCWP)
PPD – poniżej potencjału dobrego (dotyczy JCWP sztucznych i silnie zmienionych)
1/
2/

stan chemiczny

DOBRY
PSD

WODY

Mapa 2.1. Ocena stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód powierzchniowych
w punktach pomiarowo-kontrolnych w 2010 roku; nr ppk zgodny z tabelą 2.3. (źródło: WIOŚ)
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Wyniki badań wód powierzchniowych z 2010 r. wskazują na
występujący w dalszym ciągu w województwie opolskim problem
zanieczyszczenia wód biogenami (związkami azotu i fosforu) oraz
substancjami organicznymi (wskaźnikiem jest ogólny węgiel organiczny). Charakterystyczne jest również wysokie zasolenie (oznaczane jako przewodność elektrolityczna) Kanału Gliwickiego, który jest jednym z odbiorników wód kopalnianych Górnego Śląska.
Źródłem biogenów są głównie nieoczyszczone lub niedostatecznie
oczyszczone ścieki związane z bytowaniem ludzi i zwierząt, na co
wskazują również wyniki oznaczeń wskaźników mikrobiologicznych. Zgodnie z RDW, przy ocenie stanu/potencjału ekologicznego wód nie bierze się pod uwagę stanu sanitarnego rzek. Jedynie
w odniesieniu do wód służących do zaopatrzenia ludności w wodę
do spożycia lub wód w kąpieliskach wskaźniki bakteriologiczne są
normowane (Dz. U. z 2002 r. Nr 204, poz. 1728 oraz Dz. U. z 2011 r.
Nr 86, poz. 478) i uwzględnia się je w ocenie stanu tych wód. Stąd
stan sanitarny opolskich rzek w 2010 r. został określony na podstawie zawartości bakterii grupy coli typu kałowego przyrównanej do wartości normatywnej rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania
stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji
stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284), które jeszcze do roku 2008
służyło do oceny monitorowanych wód. Wg obowiązującej w tym
rozporządzeniu pięciostopniowej klasyfikacji jakości wód, zawartość bakterii coli typu kałowego powyżej 20 000 NPL odpowiada
V klasie i jednocześnie oznacza przekroczenie wartości dopuszczalnej dla kategorii wód A3 wg rozporządzenia dotyczącego wód
służących do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Ocena
wykazała ponadnormatywną zawartość bakterii grupy coli typu
kałowego (i jednocześnie V klasę) przede wszystkim w małych
rzekach, które prowadzą swoje wody przez teren nieskanalizowany (Opawa w Wiechowicach, Ostra w Pilszczu, Psina w Rakowie,
Troja poniżej zb. Włodzienin i w Kozłówkach, Cisek w Landzmierzu,
Stradunia w Straduni). Najmniej zanieczyszczone bakteriologicznie
były w 2010 r. wody Kanału Gliwickiego, Kanału Psarski Potok oraz

rz. Prąd (III klasa, kategoria A2). Charakterystyczne jest okresowe
zanieczyszczenie wód w województwie opolskim wiosną, spowodowane roztopami oraz latem z powodu ulewnych deszczy (wzrost
zawartości zawiesin, biogenów, odtlenienie). Zagrożeniem dobrego
stanu jest przesiąkanie do wód zanieczyszczeń w obszarach o niewystarczająco rozwiniętym systemie zbierania, oczyszczania i odprowadzania ścieków komunalnych – dotyczy to przede wszystkim
obszarów wiejskich.

Ocena wyników monitoringu badawczego
W ramach monitoringu badawczego zaprojektowano w Programie
Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Opolskiego na
lata 2010-2012 przeprowadzenie badań w dwóch punktach pomiarowo-kontrolnych: jednym zlokalizowanym poniżej nowo wybudowanego zbiornika Włodzienin, oraz w drugim położonym na Widawie
poniżej Ligotki.
Zbiornik Włodzienin o powierzchni 86 ha powstał na rzece Troi,
która gwałtownie przybiera po większych opadach deszczu lub nagłych roztopach. Głównym zadaniem zbiornika jest ochrona przed powodzią terenów położonych w dolinie rzeki poniżej zbiornika. Zgodnie
z założeniami zbiornik ma zredukować falę powodziową o 25% oraz
przesunąć falę kulminacyjną o 16 godzin, a tym samym zwiększyć
bezpieczeństwo powodziowe gmin Branice i Kietrz.
Opolski odcinek Widawy pomiędzy zbiornikiem Michalice i granicą
województwa został wyznaczony do monitorowania poniżej Ligotki,
ze względu na brak informacji o jakości wód tej rzeki, na jej końcowym odcinku na terenie województwa opolskiego.

Ocena elementów fizykochemicznych wykazała, że wody
Widawy klasyfikowały się poniżej
stanu dobrego, a wody Troi poniżej potencjału dobrego. O takiej
klasyfikacji zadecydowały przede
wszystkim związki azotu (w obu
rzekach azot azotanowy) oraz zawiesina w ppk Troja – Włodzienin
i azot ogólny w ppk Widawa poniżej Ligotki.
Badania    mikrobiologiczne
wskazują na zły stan sanitarny wód Troi, dyskwalifikujący

Zbiornik Włodzienin
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Dla obydwu punktów badawczych ustalono minimalną częstotliwość badań (4/rok) oraz ograniczony zakres badań, pozwalający
przede wszystkim na ustalenie wpływu obszarów rolniczych oraz
obszarów nieskanalizowanych na jakość wód powierzchniowych.
Oprócz wskaźników charakteryzujących warunki biogenne i stan
sanitarny wód, badano wybrane wskaźniki charakteryzujące zakwaszenie, zasolenie oraz natlenienie. Do badań biologicznych
wytypowano makrobezkręgowce
bentosowe.
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wody do kąpieli (przekroczenie wartości dopuszczalnej bakterii
Escherichia coli normowanej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad ja-

z Nysy Kłodzkiej do Oławy. Wody Białej Głuchołaskiej służą do
zaopatrzenia 18,3 tys. mieszkańców Głuchołaz i okolicznych wsi
(12 % ludności powiatu nyskiego), oraz 54,1 tys. mieszkańców Nysy
i okolic (36,5 % ludności powiatu). Wody z Kanału Psarski Potok
służą obecnie jako rezerwa do zaopatrzenia w wodę miasta Brzeg.
W 2010 r. wody kanału stanowiły
1% ogólnej produkcji wody z SUW
w Gierszowicach służącej do zaopatrzenia 40,7 tys. mieszkańców
miasta Brzeg i siedmiu miejscowości w gminie Olszanka. Ponadto,
poprzez rzekę Oławę, Kanał Psarski
Potok jest również źródłem zaopatrzenia w wodę do spożycia dla
mieszkańców Wrocławia.
Punkty monitoringowe na obu
jednolitych częściach wód zostały
wyznaczone wewnątrz JCWP i jednocześnie powyżej istniejących ujęć
powierzchniowych (tabela 2.4.).

Biała Głuchołaska w Głuchołazach

Badania monitoringowe wykazały, że wody Białej Głuchołaskiej oraz Kanału Psarski Potok
nie spełniały norm pitnych zapisanych w rozporządzeniu Ministra
Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Powodem
takiej oceny było zanieczyszczenie bakteriologiczne wód Białej
Głuchołaskiej, oraz zanieczyszczenie związkami organicznymi wód
Kanału Psarski Potok (mierzone wskaźnikiem ChZTCr). Wody z obu
rzek przed podaniem do sieci były uzdatniane.

kością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli).
Wody Widawy odpowiadały kategorii A3 (wg rozporządzenia dla
wód powierzchniowych wykorzystywanych do spożycia) i klasie IV
(zgodnie z nieobowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 11 lutego 2004 r.).

WODY

Ocena jakości wód wykorzystywanych
do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną
do spożycia
Nadzór nad jakością wód wykorzystywanych do zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną
do spożycia sprawuje, z mocy
prawa, Państwowa Inspekcja
Sanitarna. Natomiast jakość wód
w jednolitych częściach wód kontrolowana jest przez WIOŚ w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska. Ponadto bieżącą
kontrolę jakości ujmowanych wód
sprawują zakłady zajmujące się
dostarczeniem wody do odbiorcy.
W 2010 r. WIOŚ w Opolu skontrolował jakość dwóch jednolitych
części wód: Biała Głuchołaska od
Oleśnice do zb. Nysa oraz Kanał
Psarski Potok - przerzut wody

Libawa w Dylakach
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Tabela 2.4. Ocena jakości wód powierzchniowych ujmowanych do zaopatrzenia ludności w 2010 r. (źródło: WIOŚ)
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody
powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, Dz. U. Nr 204, poz. 1728)

Jednostka

maksymalne

Km

średnioroczne

Rzeka

minimalne

Kod JCWP

Ocena ogólna

L.p.

Nazwa punktu

Stężenia:

Zapach (metoda rozcieńczeń)

krotność

2

3,8

5

Amoniak

mg NH4/l

Ekstrat eterowy

mg/l

0,1

0,1

0,1

Paciorkowce fekalne

n/100 ml

430

430

430

Wskaźniki decydujące o jakości

A2

1

Biała
nie spełnia
Biała
PLRW6000812589
21,0 Głuchołaska wymagań A1,
Głuchołaska
- Głuchołazy
A2, A3

0,025 0,155 0,850

A3
Fenole lotne

mg/l

0,003 0,006 0,008

Liczba bakterii coli fekalnych

n/100 ml

1500 6292 24000

nie spełnia wymagań A1, A2, A3
Ogólna liczba bakterii coli

n/100 ml

4300 30670 110000

A2

2 PLRW60000133469

Kanał
Psarski
Potok

Kanał Psarski nie spełnia
10,2
Potok - wymagań A1,
Krzyżowice
A2, A3

Zapach (metoda rozcieńczeń)

krotność

3

4,4

5

Barwa

mg Pt/l

10

15,8

25

Odczyn

-

7,3

8,1

8,9

Ogólny węgiel organiczny

mg C/l

Ekstrat eterowy

mg/l

0,1

0,1

0,1

Liczba bakterii coli fekalnych

n/100 ml

930

930

930

Paciorkowce fekalne

n/100 ml

40

40

40

BZT5

mg O2/l

0,8

2,4

5,2

Mangan

mg Mn/l

0,0181 0,0878 0,2740

Fenole lotne

mg/l

0,001 0,004 0,006

Ogólna liczba bakterii coli

n/100 ml

1500 12750 24000

6,24 6,68 7,12

A3

nie spełnia wymagań A1, A2, A3

Ocena jakości wód śródlądowych będących
środowiskiem życia ryb w warunkach
naturalnych

mg O2/l

8,49 17,27 48,50

umożliwiające migrację ryb. W sumie w okresie 2010-2012 tym
programem objęte zostaną 22 rzeki. Analogicznie jak w poprzednich latach, w 2010 r. jakość wód nie spełniała norm rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie
wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące
środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych – Dz. U. Nr 176,
poz. 1455 (tabela 2.5.). Przekroczenia dotyczyły w głównej mierze
azotynów (15 ppk) i fosforu ogólnego (13 ppk). Ponadto w 6. ppk
wody były odtlenione.

W 2010 r. program monitoringu operacyjnego jakości wód
powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb był realizowany przez WIOŚ w Opolu w 15. ppk, na wodach, które zostały
wyznaczone przez odpowiednie RZGW jako wody powierzchniowe
przeznaczone do bytowania ryb w warunkach naturalnych oraz
33
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Tabela 2.5. Ocena jakości wód w rzekach ze względu na przydatność do bytowania ryb w warunkach naturalnych w 2010 r. (źródło: WIOŚ)
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać
wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych, Dz. U. Nr 176, poz. 1455)
Kod JCWP

Rzeka

Km

Nazwa punktu

1.

PLRW6000811229

Opawica

4,4

Opawica-Chomiąża

NON

2.

PLRW60001911279

Opawa

41,4 Opawa-Wiechowice

NON

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

WODY

Ocena jakości Wskaźniki decydujące
wód*
o jakości

Lp.

12.

13.

PLRW600016112729

PLRW60001711729

PLRW60001611524

PLRW6000161152669

PLRW600016115929

PLRW600016115949

PLRW600018117489

PLRW600020117499

PLRW60001711969
PLRW600017133269

PLRW60001713629

Ostra

Łącka Woda

Psina

Troja

Dzielniczka

Cisek

Ligocki Potok

Stradunia

Prószkowski
Potok
Śmieszka

Studnica

6,9

2,0

25,9

12,4

0,2

0,4

7,2

3,1

1,0
0,9

1,4

Ostra-Pilszcz

Łącka Woda
-Januszkowice

Psina-Raków

Troja-Kozłówki

Dzielniczka-Cisek

Cisek-Landzmierz

Ligocki PotokPokrzywnica

NON

NON

NON

NON

NON

NON

NON

Stradunia-Stradunia,
ujście do Odry

NON

Prószkowski PotokNiewodniki

NON

Śmieszka-Błota

Studnia-Michalice

NON

NON
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Jednostka

Stężenia:
minimalne

średnioroczne

maksymalne

Azotyny

mg NO2/l

0,016

0,032

0,059

Azotyny

mg NO2/l

0,043

0,143

0,384

Fosfor ogólny

mg PO4/l

0,043

0,087

0,230

Tlen rozpuszczony

mg O2/l

6,3

10,9

12,8

Azotyny

mg NO2/l

0,072

0,171

0,332

Fosfor ogólny

mg PO4/l

0,077

0,131

0,220

Azotyny

mg NO2/l

0,076

0,110

0,164

Fosfor ogólny

mg PO4/l

0,052

0,100

0,260

Zawiesina ogólna

mg/l

10

49,2

120

BZT5

mg O2/l

2

5,9

26

Azot amonowy

mg N/l

0,155

0,658

2,90

Azotyny

mg NO2/l

0,128

0,285

0,533

Fosfor ogólny

mg PO4/l

0,19

0,37

0,86

Zawiesina ogólna

mg/l

7,2

47,0

160,0

Azotyny

mg NO2/l

0,102

0,206

0,519

Fosfor ogólny

mg PO4/l

0,091

0,207

0,390

Tlen rozpuszczony

mg O2/l

3,6

8,4

11,6

BZT5

mg O2/l

1,3

2,9

16,0

Azotyny

mg NO2/l

0,020

0,131

0,342

Fosfor ogólny

mg PO4/l

0,028

0,128

0,180

Tlen rozpuszczony

mg O2/l

4,6

8,5

11,6

BZT5

mg O2/l

1,2

11,3

104,0

Azot amonowy

mg N/l

0,05

0,97

4,90

Niezjoniz. amoniak

mg NH3/l

0,001

0,007

0,035

Azotyny

mg NO2/l

0,066

0,252

0,424

Fosfor ogólny

mg PO4/l

0,15

0,25

0,76

Tlen rozpuszczony

mg O2/l

3,5

7,3

9,5

Azot amonowy

mg N/l

0,069

0,814

2,600

Niezjoniz. amoniak

mg NH3/l

0,0004

0,1084

1,0900

Azotyny

mg NO2/l

0,148

0,496

1,410

Fosfor ogólny

mg PO4/l

0,17

0,36

0,68

Azot amonowy

mg N/l

0,025

0,281

0,800

Azotyny

mg NO2/l

0,062

0,163

0,319

Fosfor ogólny

mg PO4/l

0,089

0,159

0,280

Azotyny

mg NO2/l

0,020

0,094

0,306

Fosfor ogólny

mg PO4/l

0,018

0,068

0,160

Azotyny

mg NO2/l

0,020

0,042

0,066

Fosfor ogólny

mg PO4/l

0,028

0,071

0,140

Tlen rozpuszczony

mg O2/l

5,5

9,4

12,5

Niezjoniz. amoniak

mg NH3/l

0,0001

0,0069

0,0680

Azotyny

mg NO2/l

0,052

0,099

0,154

Fosfor ogólny

mg PO4/l

0,078

0,134

0,230
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14.

Kod JCWP

Rzeka

PLRW600019136199

Widawa

15. PLRW60001718163689

Prąd

Km

Nazwa punktu

Ocena jakości Wskaźniki decydujące
wód*
o jakości

Widawa-powyżej zb.
70,6
Michalice

NON

2,4

NON

Prąd-Kucoby

Jednostka

Stężenia:
minimalne

średnioroczne

maksymalne

Tlen rozpuszczony

mg O2/l

2,7

6,6

12,2

Azotyny

mg NO2/l

0,020

0,096

0,184

Fosfor ogólny

mg PO4/l

0,048

0,087

0,180

Azotyny

mg NO2/l

0,030

0,059

0,105

* NON – nie odpowiada normom

wyżej leżącej JCWP substancji z listy substancji priorytetowych, stan
takiej jednolitej części wód można ocenić jako co najmniej dobry.
Jeśli ocena eutrofizacji danej JCWP wskazuje na stan eutroficzny
lub zagrożenie eutrofizacją, stan takiej JCWP należy uznać za stan
umiarkowany lub gorszy. Stan umiarkowany wg RDW odpowiada
w przybliżeniu określeniu sytuacji „które mogą stać się eutroficzne
w bliskiej przyszłości”, szczególnie jeśli na wody wywierana jest
presja dopływu biogenów.
Presje powodujące występowanie eutrofizacji mogą pochodzić
z odległych obszarów w stosunku do części wód, której zmiany dotyczą.
Zgodnie z dyrektywą ściekową i azotanową działania przeciwdziałające
należy podjąć w tych obszarach, które stanowią odpowiednie obszary
zlewni części wód wrażliwych na zanieczyszczenie bądź zagrożonych.

Opawa w Bliszczycach

Ocena eutrofizacji wód powierzchniowych
Zgodnie z ustawą Prawo wodne, eutrofizacja to zjawisko wzbogacania wody biogenami, w szczególności związkami azotu i fosforu,
powodujących przyśpieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku, którego następują niepożądane zakłócenia
biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie
jakości tych wód.

Ocena stopnia eutrofizacji wód z sektora komunalnego, wykonana
za lata 2008-2010, sporządzona została analogicznie jak za okres
2007-2009 w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych
części wód powierzchniowych oraz zgodnie z wytycznymi GIOŚ.
Ocenę wykonano zarówno w punktach pomiarowo-kontrolnych jak
i dla jednolitych części wód powierzchniowych, wyłączając dane
uzyskane z ppk objętych jedynie monitoringiem pod kątem wód
wyznaczonych do bytowania ryb. Analogicznie jak poprzednio, jako
wartość graniczną, powyżej której występuje eutrofizacja przyjęto
stężenie dla dobrego stanu wód (II klasa), a dla fosforanów przyjęto
wartość graniczną równą 0,31 mg PO4/l. Ponadto w przypadku braku
wskaźników biologicznych decydujące o końcowej ocenie były wyniki
badań wskaźników fizykochemicznych, a przekroczenie jednego
wskaźnika decydowało o uznaniu wód za eutroficzne (zarówno
w punkcie, jednolitej części wód, jak i zbiorniku).

Eutrofizacja wód jest ważnym problemem, dotyczącym nie
tylko Polski, ale również pozostałych państw Wspólnoty Europejskiej.
W celu zapobieżenia niepożądanym skutkom eutrofizacji, Rada
Unii Europejskiej wydała odpowiednie akty prawne, w tym
dyrektywę ściekową (91/271/EWG), dotyczącą oczyszczania ścieków
komunalnych, dyrektywę azotanową (91/676/EWG), która dotyczy ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez
azotany pochodzenia rolniczego oraz Ramową Dyrektywę Wodną
(RDW - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE),
ujmującą kompleksowo zagadnienia związane z gospodarowaniem i ochroną wszystkich rodzajów wód (powierzchniowych oraz
podziemnych).
Celem RDW jest osiągnięcie do 2015 r. dobrego stanu wód,
również poprzez przeciwdziałanie eutrofizacji, a więc ograniczanie
dopływu do wód substancji biogennych, aby zapobiec wzmożonemu
rozwojowi fitoplanktonu oraz innych organizmów.

Przy wykonywaniu oceny dla jednolitych części wód powierzchniowych, wyniki uzyskane dla danego wskaźnika fizykochemicznego
we wszystkich ppk leżących w obrębie jednej jednolitej części wód
traktowano jako całościowy zbiór danych i w zależności od ilości

Jeśli ocena stopnia eutrofizacji jednolitej części wód
powierzchniowych wskazuje na brak zagrożenia eutrofizacją
i jednocześnie nie występuje prawdopodobieństwo zrzutu do tej lub
35
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Azot i fosfor mogą przenikać do środowiska wodnego
z naturalnych źródeł, np. w wyniku wietrzenia skał (fosfor zawarty
jest w wielu minerałach) czy przemian biochemicznych zachodzących
w organizmach wodnych. Jednak zdecydowanie najwięcej związków
fosforu trafia do wód wraz ze ściekami w wyniku działalności człowieka,
związanej z poprawą jakości życia. Natomiast wśród znaczących źródeł
związków azotu w wodach, poza nawożeniem ziemi pod uprawę,
należy wymienić emisję tlenków azotu do atmosfery, w wyniku której
wraz z opadami atmosferycznymi do wód przedostają się niepożądane
ładunki azotu.
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wyników obliczano percentyl (dla 12. i więcej wyników) lub przyjmowano maksymalne stężenie (dla 4-11 wyników). W przypadku elementów biologicznych decydujący był wynik uzyskany dla
ppk znajdującego się na zamknięciu jednolitej części wód, lub najbliżej
zamknięcia (w zależności od typu rzeki indeks okrzemkowy lub średnia wartość stężenia chlorofilu).

najczęściej decydującymi o eutrofizacji były: ogólny węgiel organiczny
(34 ppk), fosforany (29 ppk), azot azotanowy (20 ppk), azot Kjeldahla
i fosfor ogólny (po 16 ppk). Wody niezagrożone eutrofizacją prowadziły
w okresie 2008-2010 rzeki: Opawa, Osobłoga i Biała Głuchołaska - na
całej kontrolowanej długości oraz Nysa Kłodzka w Starym Paczkowie
(poniżej zbiornika Kozielno) i Stobrawa w Karłowicach.

Ocena stopnia eutrofizacji wód spowodowanej przez sektor
komunalny, wykonana za okres 2008-2010 (mapa 2.2.), wskazuje
na problem zanieczyszczenia biogenami zdecydowanej większości
ocenianych wód Opolszczyzny. Ocena została sporządzona w związku
z uznaniem obszaru całego kraju za obszar narażony na eutrofizację
wywołaną zanieczyszczeniami ze źródeł komunalnych. Analizie poddano
wyniki badań z 64. punktów pomiarowo-kontrolnych. Ocena wykazała
eutrofizację w 57. punktach (89%), przy czym w 22. ppk o wyniku
oceny zadecydowała wartość jednego wskaźnika. Wskaźnikami

W celu zmniejszenia procesu eutrofizacji wód należy zmniejszyć
dopływ do środowiska wodnego biogenów, poprzez uporządkowanie
gospodarki ściekowej, stosowanie wysokoefektywnych metod oczyszczania ścieków, prowadzenie gospodarki rolnej zgodnie z zasadami
dobrej praktyki rolniczej (m. in. poprzez stosowanie nawożenia w odpowiednich terminach, magazynowanie w gospodarstwach nawozów
naturalnych w sposób zabezpieczający wymywanie czy przesiąkanie
biogenów). Nie bez znaczenia jest również edukacja społeczeństwa
w zakresie stosowania środków piorących.

WODY

Mapa 2.2. Ocena eutrofizacji wód powierzchniowych w województwie opolskim
w latach 2008–2010 na tle oczyszczalni ścieków komunalnych (źródło: WIOŚ)
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Zestawienie A i B punktów pomiarowo-kontrolnych do mapy 2.2.
A - EUTROFIZACJA
Lp.

Okres objęty
oceną

1

2010

PL02S1201_1085

PLRW6000811229

Opawica-Chomiąża

Fitobentos

2

2008-2010

PL02S1201_1084

PLRW600016112729

Ostra-Pilszcz

BZT5, OWO, Azot amonowy, Azot Kjeldahla, Azot azotanowy, Fosfor ogólny,

3

2008-2010

PL02S1201_1104

PLRW6000161152669

Troja-Kozłówki

OWO, Azot azotanowy, Fosforany

4

2008-2010

PL02S1201_1103

PLRW60001611524

Psina-Raków

BZT5, OWO, Azot Kjeldahla, Fosfor ogólny, Fosforany

5

2008

PL02S1201_1053

PLRW600019117159

Odra-Przewóz

OWO, Fosforany

6

2008-2009

PL02S1201_1016

PLRW600019115899

Bierawka-ujście do Odry

OWO, Fosfor ogólny

7

2010

PL02S1201_1064

PLRW600016115929

Dzielniczka-ujście do Odry, Cisek

Azot azotanowy

8

2008-2010

PL02S1201_1061

PLRW600016115949

Cisek-Landzmierz

BZT5, OWO, Azot amonowy, Azot Kjeldahla, Fosfor ogólny, Fosforany

9

2008-2009

PL02S1201_1018

PLRW60000116999

Kłodnica-ujście do Odry

BZT5, OWO, Azot Kjeldahla, Fosfor ogólny, Fosforany

10

2008-2009

PL02S1201_1054

PLRW600019117159

Odra-poniżej ujścia Kłodnicy

OWO

11

2008;2010

PL02S1201_1017

PLRW60000117169

Kanał Gliwicki-Kłodnica

BZT5, Azot amonowy, Azot Kjeldahla, Fosforany

12

2010

PL02S1201_1072

PLRW60001711729

Łącka Woda-Januszkowice

Azot azotanowy

13

2008-2010

PL02S1201_1117

PLRW600018117449

Jakubowicki Potok-Kazimierz

OWO, Azot Kjeldahla, Azot azotanowy, Fosfor ogólny, Fosforany

14

2008-2010

PL02S1201_1118

PLRW600018117489

Ligocki Potok-Pokrzywnica

OWO, Azot amonowy, Azot Kjeldahla, Azot azotanowy, Azot ogólny, Fosfor
ogólny, Fosforany

15

2008-2010

PL02S1201_1059

PLRW600020117499

Stradunia-Stradunia

OWO, Azot azotanowy

16

2008-2009

PL02S1201_1055

PLRW60001911759

Odra-Obrowiec

Fosforany

17

2008-2010

PL02S1201_1091

PLRW600041176449

Złoty Potok-powyżej granicy RP

BZT5, Fosforany

18

2008-2009

PL02S1201_1095

PLRW600041176449

Prudnik-Prudnik

Fosforany

19

2008-2009

PL02S1201_1089

PLRW60008117649

Prudnik-Dytmarów

Fosforany

20

2008

PL02S1201_1093

PLRW60004117669

Lubrzanka-Dytmarów

BZT5, OWO, Azot amonowy, Azot Kjeldahla, Azot ogólny, Fosfor ogólny, Fosforany

21

2008-2009

PL02S1201_1094

PLRW6000171176889

Młynówka-Zielina

OWO, Azot amonowy, Azot Kjeldahla

22

2008-2009

PL02S1201_1086

PLRW6000191176899

Biała-Dobra

OWO

23

2008;2010

PL02S1201_1062

PLRW600017117789

Czarnka-Opole- Groszowice

BZT5, OWO, Azot amonowy, Azot Kjeldahla, Azot ogólny, Fosfor ogólny,
Fosforany

24

2008-2009

PL02S1201_1068

PLRW60000117929

Kanał Ulgi

Fosforany

25

2008

PL02S1201_1024

PLRW6000171181989

Kanał Hutniczy-Zawadzkie

BZT5, OWO, Azot amonowy, Azot Kjeldahla, Fosfor ogólny, Fosforany

26

2008-2009

PL02S1201_1025

PLRW60001711829

Lublinica-Zawadzkie

OWO, Azot Kjeldahla, Azot azotanowy, Fosfor ogólny, Fosforany

27

2008-2009

PL02S1201_1029

PLRW600019118399

Mała Panew-Jedlice

OWO

28

2008-2009

PL02S1201_1023

PLRW600017118889

Chrząstawa (Jemielnica)Chrząstowice

OWO, Azot azotanowy

29

2008-2009

PL02S1201_1056

PLRW60002111799

Odra-Wróblin

OWO, Fosforany

30

2008-2009

PL02S1201_1030

PLRW60001911899

Mała Panew-Czarnowąsy

OWO

31

2008-2010

PL02S1201_1058

PLRW60001711969

Prószkowski Potok-Niewodniki

OWO, Azot azotanowy

32

2008

PL02S1201_1034

PLRW6000412369

Kamienica-Paczków

Fitobentos, Fosforany

33

2008-2009

PL02S1201_1039

PLRW6000412549

Raczyna-Śliwice

Fitobentos, OWO, Azot Kjeldahla,

34

2008-2009

PL02S1201_1038

PLRW60001712596

Przedpolna-Wierzbno

BZT5, OWO, Azot amonowy, Azot Kjeldahla, Fosfor ogólny

35

2008-2009

PL02S1201_1045

PLRW60004125889

Mora-Morów

Azot azotanowy

36

2008-2009

PL02S1201_1037

PLRW6000012599

Nysa-Nysa

Fosforany

37

2008-2009

PL02S1201_1041

PLRW60001912749

Cielnica-Giełczyce

OWO, Azot azotanowy, Azot ogólny, Fosforany

38

2008-2009

PL02S1201_1049

PLRW600017127569

Skoroszycki Potok-Kopice

Azot azotanowy, Fosfor ogólny, Fosforany

39

2008-2009

PL02S1201_1050

PLRW60001712769

Stara Struga-Kopice

Azot azotanowy

40

2008-2009

PL02S1201_1043

PLRW60001712789

Grodkowska Struga-Głębocko

OWO, Azot azotanowy, Fosfor ogólny, Fosforany

Kod JCWP

Nazwa ppk
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Kod ppk
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A - EUTROFIZACJA
Lp.

Okres objęty
oceną

41

2008-2009

PL02S1201_1040

PLRW60001912899

Ścinawa NiemodlińskaOldrzyszowice

OWO

42

2008-2009

PL02S1201_1035

PLRW6000191299

Nysa Kłodzka-Skorogoszcz

OWO, Fosforany

43

2008-2009

PL02S1201_1107

PLRW60001713231

Stobrawa-Czaple Stare

OWO

44

2008-2009

PL02S1201_1114

PLRW600017132629

Wołczyński Strumień-Brynica

BZT5, OWO, Azot amonowy, Azot Kjeldahla, Fosfor ogólny, Fosforany

45

2009

PL02S1201_1817

PLRW600019132499

Bogacica-Domaradz

OWO, Azot Kjeldahla, Fosfor ogólny

46

2008-2009

PL02S1201_1110

PLRW600019132889

Brynica-poniżej Popielowa

OWO, Fosforany

47

2009

PL02S1201_1106

PLRW60001913289

Budkowiczanka-Stare Kolnie

OWO

48

2008-2009

PL02S1201_1108

PLRW6000191329

Stobrawa-Stobrawa

OWO

49

2008-2010

PL02S1201_1818

PLRW60000133469

Kanał Psarski Potok-Krzyżowice

Fosforany

50

2009-2010

PL02S1201_1819

PLRW600019136199

Widawa-powyżej zb.Michalice

OWO, Azot azotanowy, Azot ogólny

51

2010

PL02S1201_1121

PLRW60001713629

Studnica-Michalice

Fitobentos, OWO, Azot azotanowy

52

2010

PL02S1201_1021

PLRW60001718163689

Prąd-Kucoby

OWO

53

2008-2009

PL02S1201_1101

PLRW600017184129

Prosna-Praszka

Azot azotanowy

54

2010

PL02S1201_3191

PLRW6000161152669

Troja-Włodzienin

Azot azotanowy

55

2010

PL02S1201_3114

PLRW600017133269

Śmieszka-Błota

Fitobentos, OWO

56

2010

PL02S1201_3193

PLRW60001913659

Widawa-poniżej Ligotki

Azot azotanowy, Azot ogólny, Fosforany

57

2008-2009

PL02S1201_2258

PLRW600016184169

Pratwa-Siemianice

BZT5, OWO, Azot Kjeldahla, Azot azotanowy, Fosforany

Kod ppk

Kod JCWP

Nazwa ppk

Wskaźniki decydujące o eutrofizacji

B – BRAK EUTROFIZACJI
Lp.

Okres objęty oceną

Kod ppk

Kod JCWP

1

2008-2010

PL02S1201_1057

PLRW60001911279

Opawa-Wiechowice

2

2008-2009

PL02S1201_1088

PLRW600019117699

Osobłoga-Racławice Śl.

3

2008

PL02S1201_1087

PLRW600019117699

Osobłoga-Krapkowice

4

2008-2009

PL02S1201_1036

PLRW6000012599

Nysa Kłodzka-Stary Paczków

5

2008-2010

PL02S1201_1032

PLRW6000812589

Biała Głuchołaska-Głuchołazy

6

2008-2009

PL02S1201_1033

PLRW6000812589

Biała Głuchołaska-Biała Nyska

7

2007-2009

PL02S1201_1113

PLRW60001913271

Stobrawa-Karłowice

Klasyfikacja wód granicznych

WODY

Nazwa ppk

współpracy dotyczącymi ochrony jakości wybranych granicznych cieków wodnych” zatwierdzonymi przez Pełnomocników na 6. rokowaniach w roku 2004, które przewidują sześciostopniową klasyfikację:
− I klasa - wody bardzo czyste,
− II klasa - wody czyste,
− III klasa - wody mało zanieczyszczone,
− IV klasa - wody zanieczyszczone,
− V klasa - wody silnie zanieczyszczone,
− VI klasa - wody bardzo silnie zanieczyszczone.

W ramach międzynarodowej współpracy dwustronnej z Republiką
Czeską, WIOŚ w Opolu prowadzi badania jakości wód granicznych
w dwóch punktach pomiarowo-kontrolnych: rz. Biała Głuchołaska –
m. Głuchołazy oraz Złoty Potok – powyżej granicy Państwa. Obydwa
punkty zlokalizowane są poniżej czeskich miejskich oczyszczalni ścieków (odpowiednio w Mikulovicach i m. Zlaté Hory). Po stronie polskiej wody Białej Głuchołaskiej ujmowane są do zaopatrzenia ludności
w celach spożywczych (ujęcia w Głuchołazach i Białej Nyskiej), a wody
Złotego Potoku zasilają kąpielisko znajdujące się w Pokrzywnej. Wyniki
badań jakości wód obu cieków są raz na pół roku uzgadniane ze stroną
czeską i służą do sporządzania odpowiednich ocen, które omawiane
są na posiedzeniach polsko-czeskiej grupy roboczej do spraw ochrony
wód granicznych przed zanieczyszczeniem (Grupa OPZ).

Miarodajną wartością wskaźnika zanieczyszczenia jest wartość odpowiadająca 90% prawdopodobieństwu nie przekraczania
(dla tlenu rozpuszczonego i miana coli – 10%). Jest to sposób klasyfikacji odmienny niż stosowany w Polsce. Obecnie trwają prace mające
dostosować zarówno program badań jak i sposób oceny wód granicznych do wymogów stawianych przez Ramową Dyrektywę Wodną.

Oceny jakości wód w przekrojach granicznych dokonuje się przez
porównanie miarodajnych wartości poszczególnych wskaźników zanieczyszczenia z normatywami jakości wód, określonymi w „Zasadach

Według sześciostopniowej skali ocen, jakość wód Białej Głuchołaskiej
oraz Złotego Potoku odpowiadała w ostatnich latach normom klasy III
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lub IV. Większość klasyfikowanych wskaźników mieściła się w I lub II
klasie, a tylko 1-2 odpowiadały III lub IV klasie. O końcowej klasyfikacji
decydowała bakteriologia w Białej Głuchołaskiej oraz fenole w Złotym
Potoku. W 2010 roku poszczególne wskaźniki zanieczyszczenia sklasyfikowane zostały w następujący sposób (źródło: Grupa OPZ):

II klasa

III klasa

Złoty Potok

– temperatura, tlen
rozpuszczony, substancje rozpuszczone,
zawiesina
ogólna,
chlorki, siarczany, żelazo ogólne, ChZTMn,
detergenty anionowe

– temperatura, odczyn
pH, tlen rozpuszczony,
chlorki, miedź, chrom
ogólny, nikiel, cynk,
ołów

– odczyn pH, BZT5,
azot amonowy, azot
azotanowy, cyjanki

– zawiesina ogólna,
substancje rozpuszczone, siarczany, żelazo ogólne, ChZTMn

– miano coli

– azot amonowy, fenole lotne

IV klasa

Informacje w zakresie jakości wód podziemnych dostarcza
monitoring wód podziemnych, ustanowiony jako jeden z elementów Państwowego Monitoringu Środowiska (art. 26 ust. 1 punkt 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,
Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). Dane wytworzone
w ramach monitoringu wód podziemnych podlegają, analogiczne
jak pozostałe elementy systemu PMŚ, gromadzeniu, przetwarzaniu
i rozpowszechnianiu, jak również udostępnianiu dla wszystkich
zainteresowanych (zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko, Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).
Wyniki badań i ocen wykonywanych w ramach monitoringu
jakości wód podziemnych posłużą do optymalizacji działań związanych z ochroną i gospodarowaniem zasobami tych wód, w celu
utrzymania lub osiągnięcia dobrego stanu wód podziemnych.
Ponadto będą wykorzystywane na potrzeby wypełniania obowiązków sprawozdawczych wobec Komisji Europejskiej wynikających
z Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz innych uregulowań unijnych
dla wód podziemnych (w tym Dyrektywy 91/676/EWG dotyczącej
ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych i Dyrektywy 2006/118/WE
w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem
i pogorszeniem ich stanu).

– BZT5

Badania wód Białej Głuchołaskiej, prowadzone przez spółkę
„Wodociągi” w Głuchołazach, wykazały w poprzednich latach okresowe
skażenie bakteriologiczne wód cieku. Czeskie służby, po kolejnej interwencji ze strony polskiej, zobowiązały się do zwiększenia częstotliwości
kontroli i badań oczyszczalni ścieków Mikulovice oraz przekroju Biała
Głuchołaska-Głuchołazy. Wyniki tych prac zostaną przedstawione stronie
polskiej na kolejnej naradzie polsko-czeskiej grupy OPZ .

2.3.1. Sieć pomiarowa

Ramowa Dyrektywa Wodna ustanowiła ramy wspólnotowego działania w dziedzinie gospodarowania wodami w odniesieniu
do wszystkich rodzajów wód, w tym wód podziemnych. W polskim
prawie jej głównym odpowiednikiem jest ustawa z dnia 18 lipca 2001
– Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.).

W 2010 roku na terenie województwa opolskiego przeprowadzone zostały, w ramach monitoringu diagnostycznego wód
podziemnych, badania w 29. punktach pomiarowych (tabela
2.6.), zlokalizowanych w 6. jednolitych częściach wód podziemnych (JCWPd). Lokalizację punktów wraz z wynikiem klasyfikacji
elementów fizykochemicznych przedstawiono na mapie 2.3. Próby
do badań pobierano raz w roku, w czerwcu. W porównaniu z poprzednią siecią punktów z 2007 roku, nastąpiły zmiany – programem diagnostycznym objęto 27 punktów z 2007 oraz włączono
dwa do tej pory nie badane w ramach monitoringu – Wieszczyna
(1198) i Wiechowice (1197). Zakres badań obejmował oznaczenia
następujących elementów fizykochemicznych:
− elementy ogólne: przewodność elektrolityczna, odczyn, tlen
rozpuszczony, temperatura, ogólny węgiel organiczny;
− elementy nieorganiczne: amoniak, antymon, arsen, azotany,
azotyny, beryl, bor, chlorki, chrom, cyjanki wolne, cynk, fluorki,
fosforany, glin, kadm, kobalt, magnez, mangan, miedź, molibden, nikiel, ołów, potas, rtęć, selen, siarczany, sód, srebro,
tytan, wapń, wodorowęglany, żelazo;
− elementy organiczne: fenole.

W myśl art. 155a ust 5 w/w ustawy zadania w zakresie badania i oceny stanu wód podziemnych w zakresie elementów fizyko-

Badaniami objęto wody o zwierciadle napiętym (7 punktów),
zwierciadle swobodnym (21 punktów) oraz wody źródlane (1),

W ramach wspólnych badań nie prowadzono kontroli stanu sanitarnego wód Złotego Potoku. Badania wykonane przez WIOŚ oraz organy Inspekcji Sanitarnej w 2010 r. i poprzednich latach wykazały ciągłe
skażenie wód Złotego Potoku. Czeskie służby ochrony środowiska, po
interwencji ze strony polskiej informowały, że zły stan sanitarny Złotego
Potoku jest wynikiem przeciążenia starej oczyszczalni w m. Zlate Hory
(potwierdził to również monitoring badawczy przeprowadzony w 2010 r.
przez czeskie służby). Do końca 2010 r. oczyszczalnia miała być zmodernizowana. Na dzień dzisiejszy wydane zostało pozwolenie dotyczące
modernizacji starej oczyszczalni, jednak przetarg na prace budowlane
nie został zakończony. Planuje się, że jeszcze w 2011 r. spełnione zostaną
wymogi formalne i będzie można rozpocząć prace budowlane.

2.3. Wody podziemne
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WODY

I klasa

Biała Głuchołaska

chemicznych i ilościowych zostały powierzone państwowej służbie
hydrogeologicznej.
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pochodzące z różnych okresów: czwartorzędu (17 punktów), trzeciorzędu (3), kredy (3), triasu (4), permu (1) i dewonu (1). Wody te pobierane były do badań w terenie użytkowanym rolniczo (grunty orne
– 10 punktów, użytki zielone – 1) oraz w obszarach zabudowanych
(8 punktów), bądź w sąsiedztwie nieużytków naturalnych (5) i lasów
(5). Badane wody pochodziły z warstw porowych (w 20 punktach)
oraz szczelinowo-krasowych (6) i porowo-szczelinowych (3). Wyniki
klasyfikacji wskaźników fizykochemicznych wraz z pełną informacją
o punktach zamieszczono w tabeli 2.6.

Oprócz ocen stanu chemicznego w okresie planowania gospodarowania wodami, dokonuje się oceny stanu ilościowego
wód podziemnych występujących w jednolitych częściach wód
podziemnych. Oceny te sporządzane są dla każdej jednolitej części wód podziemnych. Końcowym wynikiem oceny stanu jednolitych części wód podziemnych jest gorszy ze stanów: ilościowy
lub chemiczny.
Kompleksowa ocena stanu (chemicznego i ilościowego) jednolitych części wód podziemnych za 2010 r. będzie opracowana
w 2011 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód
podziemnych, wydanym w oparciu o wytyczne RDW. Do jej sporządzenia będą wykorzystane badania stanu chemicznego jednolitych
części wód podziemnych prowadzone w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska (PMŚ) oraz informacje pozyskiwane poza
systemem PMŚ: dane o zasobach dostępnych i poborze wody oraz
wyniki badań położenia zwierciadła wód podziemnych w jednolitych częściach wód podziemnych, niezbędne do określenia stanu
ilościowego, wyniki szczegółowej charakterystyki jednolitych części
wód podziemnych i pogłębionej analizy presji.

2.3.2. Ocena stanu wód
Zakres dopuszczalnych wartości wskaźników jakości wody
określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r.
w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych
(Dz. U. Nr 143, poz. 896), zgodnie z którym, oceny jakości elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych oraz oceny stanu
chemicznego i stanu ilościowego wód podziemnych dokonuje się
dla każdego okresu, do którego stosuje się plan gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza.
Przy określaniu klasy jakości wód podziemnych (I–V) w punkcie
pomiarowym dopuszcza się przekroczenie elementów fizykochemicznych, gdy jest ono spowodowane przez naturalne procesy, z zastrzeżeniem, że to przekroczenie nie dotyczy elementów fizykochemicznych
oznaczonych w załączniku do w/w rozporządzenia, symbolem „H”
(substancje niebezpieczne) i mieści się w granicach przyjętych dla
kolejnej niższej klasy jakości wody.

Pierwsza ocena stanu wód podziemnych, wykonana w skali
kraju wg nowych zasad narzuconych przez Ramową Dyrektywę
Wodną, została opracowana na podstawie badań przeprowadzonych w 2007 r. (www.gios.gov.pl). Na obszarze 11 687 km2
stwierdzono słaby stan chemiczny wód podziemnych, z czego
10 463 km2 znajduje się w dorzeczu Odry (w tym opolska JCWPd
nr 128), a 1124 km2 znajduje się w dorzeczu Wisły. Słaby stan
ilościowy wód podziemnych rozpoznano na obszarze 9736 km2,
z czego 535 km2 znajduje się w dorzeczu Odry a 9201 km2 znajduje
się w dorzeczu Wisły. Na pozostałym obszarze dorzeczy Odry i Wisły
oraz na obszarze dorzeczy Dniestru, Dunaju, Jarf, Łaby, Niemna,
Pregoły, Świeżej i Ucker stwierdzono dobry stan ilościowy oraz dobry stan chemiczny wód podziemnych (rys. 2.6. i 2.7.).

Klasy jakości wód podziemnych I, II, III oznaczają dobry stan chemiczny, a klasy IV, V oznaczają słaby stan chemiczny.
Na podstawie badań wykonanych w 2010 została przeprowadzona klasyfikacja elementów fizykochemicznych wód podziemnych
w punktach pomiarowych.

WODY

Rys. 2.6. Ocena stanu chemicznego JCWPd dla dorzecza Odry oraz Dunaju, Jarft, Łaby, Ucher, Wisły,
Dniestru, Niemna, Pregoły i Świerzej, wg danych z monitoringu wód podziemnych (źródło: GIOŚ, PIG)
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Rys. 2.7. Ocena stanu ilościowego JCWPd dla dorzecza Odry oraz Dunaju, Jarft, Łaby, Ucher, Wisły, Dniestru,
Niemna, Pregoły i Świerzej, wg danych z monitoringu wód podziemnych (źródło: GIOŚ, PIG)

nięty na zachód obszar obejmuje część powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego i strzeleckiego. Zagrożenie nieosiągnięciem dobrego stanu ilościowego wód podziemnych w 2015 r. powodowane jest w głównej mierze
presją górnictwa podziemnego i odkrywkowego oraz skoncentrowanej
eksploatacji ujęć wód podziemnych (również dla JCWPd nr 129).

W „Ocenie aktualnego i prognozowanego stanu ilościowego wód
podziemnych w obszarach antropopresji”(http://geoportal.pgi.gov.pl)
autorzy wymieniają w skali kraju 18 JCWPd zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu ilościowego wód podziemnych w 2015 r.
(rys. 2.8.). Wśród zagrożonych jest JCWPd 129, w której najdalej wysu-

2.3.3. Jakość wód podziemnych w 2010

− wody odpowiadające klasie III (wody zadowalającej jakości) w 13. punktach (365-Stara Kuźnia-2, 1056-Stara Kuźnia-p, 2672-Dzierćmarów, 2700-Bliszczyce, 370-Wrzoski-1,
617-Opole, 639-Chróścice, 640-Radomierowice, 641-Karłowiczki, 2656-Gogolin, 2657-Krapkowice, 2659-Poręba, 2663Opole),
− wody odpowiadające IV klasie (wody niezadowalającej jakości) w 9. punktach (366-Stara Kuźnia-3, 1999-Krasne Pole,
2671-Langowo, 373-Wrzoski-4, 572-Rudziczka, 1867-Char-

Wody podziemne kontrolowane w 2010 r. na terenie województwa opolskiego charakteryzowały się:
a) zróżnicowanym poziom zanieczyszczenia:
− brak wód odpowiadających I klasie (wody bardzo dobrej
jakości),
− wody odpowiadające klasie II (wody dobrej jakości)
w 1. punkcie (1198-Wieszczyna),
41

WODY

Rys. 2.8. Prognostyczna ocena zagrożenia nieosiągnięciem dobrego stanu ilościowego wód podziemnych w 2015 r. (źródło: PIG)
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− węgiel organiczny (366-Stara Kuźnia-3),
− nikiel (1055-Wrzoski),
− żelazo (366-Stara Kuźnia-3, 370-Wrzoski-1, 617-OpoleZawada, 1055-Wrzoski),
− mangan (1999-Krasne Pole),
− pH (366-Stara Kuźnia-3, 1055-Wrzoski, 1056-Stara Kuźnia-p,
572-Rudziczka, 1867-Charbielin, 1976-Dziewiętlice),
− temperatura (372-Wrzoski-3).
Badania wód podziemnych wykazały, że większość z nich
(15 punktów) w 2010 r. posiadała słaby stan chemiczny (IV lub V
klasa), przy czym ocena taka dotyczyła zarówno wód w obrębie JCWPd
uznanych za potencjalnie zagrożone niespełnieniem określonych dla
nich celów środowiskowych (JCWPd nr 116 i 128), jak i poza nimi
(JCWPd 114, 115, 129).

bielin, 1976-Dziewiętlice, 2662-Dobrodzień, 2664-Tarnów
Opolski),
− wody odpowiadające V klasie (wody złej jakości) w 6. punktach (622-Boguchwałów, 1197-Wiechowice, 371-Wrzoski-2,
372-Wrzoski-3, 616-Opole-Groszowice, 1055-Wrzoski);
b) zawartością następujących substancji zanieczyszczających wody
podziemne (wskaźniki w klasie IV lub V):
− azotany (2671-Langowo, 1867-Charbielin, 2662-Dobrodzień,
2664-Tarnów Opolski),
− potas (622-Boguchwałów, 1197-Wiechowice, 371-Wrzoski-2,
616-Opole-Groszowice),
− fluorki (372-Wrzoski-3, 373-Wrzoski-4),
− siarczany (371-Wrzoski-2),
− wapń (371-Wrzoski-2),

WODY

Mapa 2.3. Sieć pomiarowa z wynikami klasyfikacji wód podziemnych w punktach monitoringu diagnostycznego
w województwie opolskim w 2010 r. (źródło: WIOŚ, GIOŚ)
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Stacja Uzdatniania Wody w Zawadzie

Ujęcie wód podziemnych w Zawadzie

Wrocław 19.05.2010

Q

3

Zwierciadło
swobodne

porowy

Lasy

2

640 Radomierowice Murów

Wrocław 20.05.2010

Q

2,5

Zwierciadło
swobodne

porowy

Lasy

3

641

Wrocław 02.07.2010

Q

4,4

Zwierciadło
swobodne

porowy

4 2657 Krapkowice Krapkowice Wrocław 16.06.2010 Pg+Ng

50

Zwierciadło
swobodne

5 1976 Dziewiętlice

Paczków

Wrocław 23.06.2010

Q

2,2

6

Rudziczka

Prudnik

Wrocław 22.06.2010

Q

7 1198 Wieszczyna

Prudnik

Wrocław 22.06.2010

D

Głuchołazy Wrocław 17.06.2010

572

Karłowiczki

Popielów

III

Tlen rozpuszczony (teren)

III

Mangan,
Żelazo, Tlen
rozpuszczony

Grunty orne
- gospodarka
wielkopolowa

III

Temperatura

porowy

Nieużytki
naturalne

III

Tlen rozpuszczony (teren)

Zwierciadło
swobodne

porowy

Nieużytki
naturalne

IV

Azotany,
Azotyny,
Temperatura

Odczyn

Źródło

porowy

Lasy

IV

Azotany

Odczyn

6,8

Zwierciadło
swobodne

porowoNieużytki
szczelinowy naturalne

Q

12

Zwierciadło
napięte

porowy

Grunty orne
- gospodarka
rozdrobniona

93

114

II
115

Odczyn,
Azotany

8 1867

Charbielin

9 2663

Opole

m. Opole

Wrocław 16.06.2010

K

50

Zwierciadło
swobodne

szczelinowo- Obszary
krasowy
zabudowane

III

Żelazo, Temperatura, Tlen
rozpuszczony

10 373

Wrzoski-4

Dąbrowa

Wrocław 27.05.2010

K2

169

Zwierciadło
napięte

Grunty orne
porowo- gospodarka
szczelinowy
rozdrobniona

IV

Potas, Temperatura, Tlen
rozpuszczony

11 371

Wrzoski-2

Dąbrowa

Wrocław 28.05.2010 P1+2 535

Zwierciadło
napięte

Grunty orne
porowo- gospodarka
szczelinowy
rozdrobniona

V

Azotyny, Tlen
rozpuszczony

12 617

Opole
(Zawada)

m. Opole

Wrocław 02.07.2012

Q

49

Zwierciadło
napięte

porowy

Nieużytki
naturalne

III

Mangan

Żelazo

13 370

Wrzoski-1

Dąbrowa

Wrocław 27.05.2010

Q

2

Zwierciadło
swobodne

porowy

Grunty orne
- gospodarka
rozdrobniona

III

Mangan

Żelazo
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IV

116

Fluorki
Potas,
Siarczany,
Wapń

WODY

Dobrzeń
Wielki

Chróścice

Wskaźniki
w granicach
stężeń III klasy
jakości

Wskaźniki w granicach stężeń V
klasy jakości

Głębokość do stropu warstwy
wodonośnej [m]

639

Charakter
Typ ośrodka Użytkowanie
punktu

Wskaźniki w granicach stężeń IV
klasy jakości

Stratygrafia

1

Miejscowość Gmina

Data
RZGW wykonania
pomiaru

JCWPd
Klasa jakości wody w punkcie wg
RMŚ 896 z dn. 23 lipca 2008 r.

Lp.

Numer otworu

Tabela 2.6. Klasyfikacja jakości wód podziemnych w punktach monitoringu diagnostycznego w województwie opolskim w 2010 r. (źródło: GIOŚ)
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych, Dz. U. Nr 143, poz. 896)

WODY

porowy

Nieużytki
naturalne

V

Azotany,
Azotyny, Kadm,
Wapń, Wodorowęglany,
Temperatura

Zwierciadło
swobodne

porowy

Grunty orne
- gospodarka
rozdrobniona

V

Arsen, Kobalt

9,3

Zwierciadło
swobodne

porowy

Obszary
zabudowane

IV

T1

27,5

Zwierciadło
swobodne

szczelinowo- Obszary
krasowy
zabudowane

Wrocław 16.06.2010

T1

50

Zwierciadło
swobodne

Dąbrowa

Wrocław 27.05.2010

T2

302

Tarnów
Opolski

Wrocław 16.06.2010

T2

21 622 Boguchwałów Baborów

Gliwice

22.06.2010

K2

22 2671

Baborów

23 1999 Krasne Pole

24 1197 Wiechowice

14 616

OpoleGroszowice

2,3

Zwierciadło
swobodne

m. Opole

Wrocław 02.07.2011

Q

15 1055

Wrzoski

Dąbrowa

Wrocław 27.05.2010

Q

1,7

16 2662 Dobrodzień Dobrodzień Wrocław 18.06.2010

Q

17 2656

Gogolin

Gogolin

Wrocław 16.06.2010

18 2659

Poręba

Leśnica

19 372

Wrzoski-3

20 2664

Tarnów
Opolski

116

Potas

Odczyn,
Żelazo

Tlen rozpuszczony (teren)

szczelinowo- Obszary
krasowy
zabudowane

III

Azotany

Zwierciadło
napięte

Grunty orne
szczelinowo- gospodarka
krasowy
rozdrobniona

V

Żelazo, Tlen
rozpuszczony

Temperatura

9,3

Zwierciadło
swobodne

Grunty orne
szczelinowo- gospodarka
krasowy
rozdrobniona

IV

Wapń

Azotany

6,5

Zwierciadło
swobodne

szczelinowo- Obszary
krasowy
zabudowane

V

Temperatura,
Azotany

Gliwice

07.06.2010 Pg+Ng 37

Zwierciadło
swobodne

porowy

Obszary
zabudowane

IV

Wapń

Głubczyce

Gliwice

07.06.2010

Q

26

Zwierciadło
napięte

porowy

Obszary
zabudowane

Branice

Gliwice

07.06.2010

Q

1,73

Zwierciadło
swobodne

porowy

25 2672 Dziećmarowy Baborów

Gliwice

07.06.2010

Q

56

Zwierciadło
swobodne

26 2700

Branice

Gliwice

17.06.2010

Q

10,5

27 365 Stara Kuźnia-2 Bierawa

Gliwice

16.06.2010 NgM

Bliszczyce

Nikiel

Azotany

III

Langowo

Wskaźniki w granicach stężeń V
klasy jakości

Wskaźniki
w granicach
stężeń III klasy
jakości

Wskaźniki w granicach stężeń IV
klasy jakości

Charakter
Typ ośrodka Użytkowanie
punktu

JCWPd
Klasa jakości wody w punkcie wg
RMŚ 896 z dn. 23 lipca 2008 r.

Głębokość do stropu warstwy
wodonośnej [m]

Miejscowość Gmina

Data
RZGW wykonania
pomiaru

Stratygrafia

Lp.

Numer otworu
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Fluorki

Potas
Azotany

IV

Mangan

Grunty orne
- gospodarka
rozdrobniona

V

Potas

porowy

Grunty orne
- gospodarka
rozdrobniona

III

Azotany, Kadm,
Nikiel

Zwierciadło
swobodne

porowy

Obszary
zabudowane

III

Azotany, Wapń

85,5

Zwierciadło
napięte

porowy

Lasy

III

Żelazo, Tlen
rozpuszczony

porowy

Lasy

porowy

Użytki zielone

28 366 Stara Kuźnia-3 Bierawa

Gliwice

16.06.2010

Q

2,4

Zwierciadło
swobodne

29 1056 Stara Kuźnia-p Bierawa

Gliwice

16.06.2010

Q

3

Zwierciadło
swobodne

128

128

129

IV

Mangan

Odczyn,
Ogólny
węgiel
organiczny

III

Mangan

Odczyn

Objaśnienia:
Nr - nr punktu w sieci krajowej; RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej; JCWPd - Jednolita Część Wód Podziemnych;
Stratygrafia: Q – Czwartorzęd; Ng+Pg – Trzeciorzęd (Ng – Neogen, Pg – Paleogen, NgM - Miocen) Kr – Kreda; T – Trias; P – Perm, D - Dewon
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3. Hałas

w punkcie zlokalizowanym przy drodze krajowej nr 41 przy ulicy
Piłsudskiego, zarówno dla pory dziennej i nocnej. Stwierdzona wartość
dla pory dnia wyniosła 69,3 dB, a dla pory nocy uzyskano wynik
61,6 dB. Średnie natężenie ruchu pojazdów ciężarowych dla badanych
odcinków w całkowitym strumieniu ruchu wyniosło 35 poj./h.
Natomiast w punkcie zlokalizowanym przy drodze krajowej nr 46, przy
ulicy Grodkowskiej, wykonano pomiary poziomów długookresowych
dźwięku. Stwierdzona wartość dla pory dnia wyniosła 73,9 dB, a dla
pory nocy uzyskano wynik 66,1 dB. Średnie natężenie ruchu pojazdów
ciężarowych dla badanego odcinka w całkowitym strumieniu ruchu
wyniosło 120 poj./h. Wskaźniki długookresowych poziomów dźwięku
LDWN i LN w ustalonym punkcie pomiarowym przy ulicy Grodkowskiej
również wykazały przekroczenia wartości normatywnych hałasu
komunikacyjnego drogowego w środowisku i były nieznacznie
wyższe od wyników pomiarów poziomów krótkookresowych
w punkcie zlokalizowanym przy ulicy Piłsudskiego. Wyniki pomiarów
krótkookresowych i długookresowych poziomów dźwięków
wraz z natężeniem ruchu pojazdów dla poszczególnych punktów
przedstawiono na rys. 3.1.-3.3.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późń. zm.), ochrona
przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu
akustycznego środowiska, w szczególności poprzez: utrzymanie
poziomu hałasu poniżej dopuszczalnych norm lub, co najmniej na ich
poziomie oraz zmniejszenie hałasu, co najmniej do dopuszczalnych
parametrów, gdy nie jest on dotrzymany. Oceny i obserwacji zmian
stanu akustycznego środowiska dokonuje się w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska (PMŚ).
W 2010 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
wykonał badania monitoringowe hałasu komunikacyjnego drogowego
w ramach PMŚ. Zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu
Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2010-2012”, kontynuowano pomiary przy drogach krajowych i wojewódzkich, oraz na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy związanej z działalnością gospodarczą. Stanowiskami pomiarowymi objęte zostały następujące miasta województwa: Nysa, Namysłów, Głogówek, Dobrodzień
i ponownie Opole. Monitoring obejmował drogi o łącznej długości
około 13 km. Wszystkie pomiary wykonano zgodnie z metodyką referencyjną, wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia
pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 192, poz. 1392). Jest to metoda stosowana głównie do
pomiaru hałasu dla dróg o natężeniu ruchu przekraczającym 300 pojazdów na godzinę. Podczas monitorowania poziomu dźwięku wykonane
zostały również pomiary ciągłej rejestracji warunków meteorologicznych. Ogółem w pięciu miastach wytypowano 13 punktów referencyjnych. Głównym celem pomiarów było wyznaczenie wartości poziomów
długookresowych LDWN i LN (w jednym punkcie) i krótkookresowych LAeq
(w pozostałych badanych punktach) w porze dnia i nocy oraz warunków
poza akustycznych, niezbędnych do interpretacji wyników. Lokalizację
w ustalonej sieci punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu drogowego
w 2010 roku w rozbiciu na poszczególne miasta i ogólną ocenę klimatu
akustycznego przedstawiono w dalszej części rozdziału.

Rys. 3.1. Wartości średnie poziomów krótkookresowych L Aeq
w badanych punktach w Nysie w porze dnia i nocy (źródło: WIOŚ)

Rys. 3.2. Wartości średnie poziomów długookresowych L DWN i L N
w badanym punkcie w Nysie w ciągu roku (źródło: WIOŚ)

3.1. Monitoring hałasu drogowego
w wybranych punktach
na terenie województwa

hałas

Badania klimatu akustycznego na terenie
miasta Nysa
Badania hałasu drogowego w Nysie przeprowadzono
w trzech punktach pomiarowo-kontrolnych, przy ulicach Krzywoustego
i Piłsudskiego (poziomy krótkookresowe) oraz przy ulicy Grodkowskiej
(poziomy długookresowe). Jako wartości dopuszczalne poziomu
hałasu przyjęto 60 dB dla pory dnia i 50 dB dla pory nocy. Łącznie
kilometraż dróg przy których prowadzono pomiary wynosi około
4 km. Najwyższy poziom krótkookresowy dźwięku zmierzono

Objaśnienia:
LDWN* – długookresowy średni poziom dźwięku A, wyrażony w dB, wyznaczony w ciągu
wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od 6.00
do 18.00), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18.00 do godz. 22.00),
oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00)
LN** – długookresowy średni poziom dźwięku A, wyrażony w dB, wyznaczony w ciągu
wszystkich pór nocy w roku (godz. 22.00-6.00)
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Rys. 3.3. Średnie natężenie ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych
w badanych punktach w Nysie (źródło: WIOŚ)

przy drodze wojewódzkiej nr 39 przy ulicy Jana Pawła II – 69,4 dB
dla pory dziennej, a odpowiednio dla pory nocnej otrzymano wynik
63,6 dB. Średnie natężenie ruchu pojazdów ciężarowych dla badanych
odcinków wyniosło 38 poj./h. Wyniki pomiarów krótkookresowych
poziomów dźwięków wraz z natężeniem ruchu pojazdów dla
poszczególnych punktów przedstawiono na rys. 3.4.-3.5.

Badania klimatu akustycznego na terenie
miasta Głogówek

Badania poziomu hałasu komunikacyjnego w Namysłowie
przeprowadzono w trzech punktach pomiarowo-kontrolnych, przy
ulicach Reymonta, Bohaterów Warszawy i Jana Pawła II. Jako wartości
dopuszczalne poziomu hałasu dla najbliższego terenu w badanych
punktach przyjęto 60 dB dla pory dnia i 50 dB dla pory nocy przy
punktach pomiarowych zlokalizowanych na ulicach Bohaterów Warszawy
i Reymonta, oraz 55 dB dla pory dnia i 50 dB dla pory nocy w punkcie
pomiarowym zlokalizowanym w przy ulicy Jana Pawła II. Łącznie
badany kilometraż dróg przy których prowadzono pomiary wynosi
2,5 km. Najwyższy poziom hałasu zmierzono w punkcie zlokalizowanym

Badania poziomu hałasu komunikacyjnego w Głogówku przeprowadzono w 2 punktach pomiarowo-kontrolnych, przy ulicach
Piastowskiej i Powstańców. Jako wartości dopuszczalne poziomu
hałasu dla najbliższego otoczenia w badanych punktach przyjęto
55 dB dla pory dnia i 50 dB dla pory nocy. Łącznie kilometraż dróg przy
których przeprowadzone zostały pomiary wyniósł 2 km. Najwyższy
poziom hałasu zmierzono w punkcie zlokalizowanym przy drodze
krajowej nr 40, przy ulicy Piastowskiej: 66,9 dB dla pory dziennej,
a odpowiednio w punkcie zlokalizowanym przy drodze wojewódzkiej
nr 416, przy ulicy Powstańców dla pory nocnej otrzymano wynik
60,6 dB. Średnie natężenie ruchu pojazdów ciężarowych dla badanych
odcinków w całkowitym strumieniu ruchu wyniosło 45 poj./h. Wyniki
pomiarów krótkookresowych poziomów dźwięków wraz z natężeniem
ruchu pojazdów dla poszczególnych punktów opracowano graficznie
i przedstawiono na rys. 3.6.-3.7.

Rys. 3.4. Wartości średnie poziomów krótkookresowych L Aeq
w badanych punktach w Namysłowie w porze dnia i nocy (źródło: WIOŚ)

Rys. 3.6. Wartości średnie poziomów krótkookresowych L Aeq
w badanych punktach w Głogówku w porze dnia i nocy (źródło: WIOŚ)

Rys. 3.5. Średnie natężenie ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych
w badanych punktach w Namysłowie (źródło: WIOŚ)

Rys. 3.7. Średnie natężenie ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych
w badanych punktach w Głogówku (źródło: WIOŚ)

ul. Krzywoustego

ul. Piłsudskiego

ul. Grodkowska

Badania klimatu akustycznego na terenie
miasta Namysłów

liczba pojazdów osobowych
liczba pojazdów ciężarowych

hałas

liczba pojazdów osobowych
liczba pojazdów ciężarowych
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Badania klimatu akustycznego na terenie
miasta Dobrodzień

ulicach Fabrycznej i Nysy Łużyckiej, przyjęto 60 dB dla pory dnia
i 50 dB dla pory nocy oraz w punkcie zlokalizowanym przy ulicy
Kołłątaja przyjęto 65 dB dla pory dnia i 55 dB dla pory nocy. Łącznie
badany kilometraż dróg przy których przeprowadzone zostały pomiary
wyniósł około 2 km. Najwyższy poziom hałasu zmierzono w punkcie
zlokalizowanym przy drodze krajowej nr 94, przy ulicy Nysy Łużyckiej,
zarówno w porze dziennej jak i w porze nocnej, gdzie LAeq D dla pory
dziennej wyniósł 73,5 dB, a dla pory nocnej LAeq N wyniósł 66,4 dB.
Średnie natężenie ruchu pojazdów ciężarowych dla badanych odcinków
w całkowitym strumieniu ruchu wyniosło 83 poj./h. Wyniki pomiarów krótkookresowych poziomów dźwięków wraz z natężeniem ruchu
pojazdów dla poszczególnych punktów przedstawiono na rys. 3.10.-3.11.

Badania poziomu hałasu komunikacyjnego w Dobrodzieniu
przeprowadzono w 2 punktach pomiarowo-kontrolnych, przy ulicach Piastowskiej i Lublinieckiej. Jako wartości dopuszczalne poziomu hałasu dla najbliższego otoczenia w punkcie pomiarowym przy
ulicy Piastowskiej, przyjęto dla pory dnia wartość 55 dB i 50 dB dla
pory nocy oraz przy ulicy Lublinieckiej przyjęto kryteria normatywne 60 dB dla pory dnia i 50 dB dla pory nocy. Łącznie kilometraż
dróg przy których przeprowadzone zostały pomiary wyniósł 2,5 km.
Najwyższy poziom dźwięku zmierzono w punkcie zlokalizowanym
przy drodze wojewódzkiej nr 901 przy ulicy Piastowskiej, zarówno
dla pory dziennej, jak i nocnej. Średnie natężenie ruchu pojazdów
ciężarowych dla badanych odcinków w całkowitym strumieniu ruchu
wyniosło 53 poj./h. Wyniki pomiarów krótkookresowych poziomów
dźwięków wraz z natężeniem ruchu pojazdów dla poszczególnych
punktów opracowano i przedstawiono na rys. 3.8.-3.9.

Rys. 3.10. Wartości średnie poziomów krótkookresowych L Aeq
w badanych punktach w Opolu w porze dnia i nocy (źródło: WIOŚ)

Rys. 3.8. Wartości średnie poziomów krótkookresowych L Aeq
w badanych punktach w Dobrodzieniu w porze dnia i nocy (źródło: WIOŚ)

Rys. 3.11. Średnie natężenie ruchu pojazdów osobowych
i ciężarowych w badanych punktach w Opolu (źródło: WIOŚ)

hałas

Rys. 3.9. Średnie natężenie ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych
w badanych punktach w Dobrodzieniu (źródło: WIOŚ)

Analiza badań monitoringowych, wykazała, że przeważająca część
terenów zabudowy mieszkaniowej sąsiadującej z głównymi ulicami
jest narażona na występowanie ponadnormatywnych poziomów
hałasu, zarówno w porze dziennej jak i nocnej. Głównym czynnikiem
uciążliwości na terenach zabudowy mieszkaniowej jest ruch pojazdów
ciężarowych, a jedynym sposobem ograniczenia dużych przekroczeń
jest eliminowanie go z obszarów gęstej zabudowy mieszkaniowej
i innych obszarów chronionych.

Badania klimatu akustycznego na terenie
miasta Opola
Badania poziomu hałasu komunikacyjnego w Opolu przeprowadzono w 3 punktach pomiarowo-kontrolnych, przy ulicach Fabrycznej,
Nysy Łużyckiej i Kołłątaja. Jako wartości dopuszczalne poziomu hałasu dla najbliższego otoczenia dwóch punktów zlokalizowanych przy
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największe przekroczenia w porze nocy występują w punkach
zlokalizowanych w Prószkowie i Zakrzowie: 75,7 dB. Interpretacja
wyników hałasu przy drogach wojewódzkich, wskazuje, że największy zmierzony poziom hałasu w porze dnia występuje w punkcie
referencyjnym zlokalizowanym w miejscowości Jemielnica: 71 dB,
a maksymalne przekroczenie w porze nocy odnotowano w punkcie
Zgodnie z art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. zlokalizowanym w miejscowości Dobrzeń Wielki: 69,6 dB. Wyniki
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późń. badań opracowane w sposób graficzny, przedstawiające wartozm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 stycz- ści średnie poziomów krótkookresowych L dla pory dnia i nocy
Aeq
nia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych oraz ocenę hałasu, przez porównanie z wartością dopuszczalną
w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, w badanych punktach pomiarowych przy drogach krajowych i wolotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym jewódzkich, przedstawiono na rys. 3.12.-3.13.
organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich preRealizując obowiązki wynikające z ustawy Prawo ochrony
zentacji (Dz. U. Nr 18, poz. 164), Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych środowiska, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych
i Autostrad Oddział w Opolu oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich, prze- w Opolu, przedłożyły Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony
kazały Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wyniki Środowiska wyniki przeprowadzonych okresowych pomiarów hapomiarów hałasu przy drogach krajowych i wojewódzkich, wyko- łasu kolejowego w 2010 roku. Pomiary hałasu kolejowego wykonane w 2010 roku w województwie opolskim. Analizując wyniki nano, przy zabudowie mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej oraz
przekazane z GDDKiA, można stwierdzić, że największy zmierzony przy zabudowie usługowej i zagrodowej. Ogółem badania hałapoziom hałasu w porze dnia występuje w punkcie pomiarowym su kolejowego wykonano na terenie sześciu powiatów: oleskiego,
zlokalizowanym w miejscowości Prószków: 78,1 dB. Natomiast strzeleckiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, prudnickiego, kluczborskiego
i namysłowskiego, w 21 punktach
Rys. 3.12. Wartości średnie poziomów krótkookresowych L Aeq w badanych punktach
pomiarowo - kontrolnych. Wyniki
przy drogach krajowych w województwie opolskim dla pory dnia i nocy (źródło: GDDKiA)
badań opracowane w sposób graficzny, przedstawiające wartości
średnie poziomów krótkookresowych LAeq w badanych punktach
pomiarowych w porze dnia i nocy
oraz ocenę hałasu, przez porównanie z wartością dopuszczalną,
przedstawiono na rys. 3.14.-3.19.
Analizując pomiary w granicach
powiatu oleskiego i strzeleckiego przy linii 61, stwierdzono, że
w porze dziennej i nocnej maksymalną
wartość średniego poziomu krótkookresowego LAeq uzyskano
w miejscowości Kolonowskie, przy
Rys. 3.13. Wartości średnie poziomów krótkookresowych L Aeq w badanych punktach
ulicy Leśnej w powiecie strzeleckim,
przy drogach wojewódzkich w województwie opolskim dla pory dnia i nocy (źródło: ZDW)
a minimalną wartość średniego
poziomu krótkookresowego LAeq dla
pory dziennej i nocnej otrzymano
również w miejscowości Kolonowskie,
ale w punkcie pomiarowym zlokalizowanym przy ulicy Opolskiej 20.
W punktach zlokalizowanych
w granicach powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego i prudnickiego
przy linii nr 137, najwyższy poziom dźwięku dla pory dziennej
odnotowano w punkcie pomiarowym
zlokalizowanym w miejscowości
Dzierżysławice w powiecie
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3.2. Monitoring hałasu drogowego
i kolejowego w wybranych
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województwa
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Rys. 3.17. Wartości średnie poziomów krótkookresowych L Aeq
w badanych punktach w powiecie prudnickim dla pory dnia i nocy
(źródło: PKP PLK)

prudnickim, a najniższy poziom dźwięku kolejowego
dla pory nocnej odczytano w miejscowości Lubrza, przy ulicy
Nowej Naprawy, również w powiecie prudnickim. Natomiast
w punktach zlokalizowanych przy linii 143, w granicach powiatu kluczborskiego i namysłowskiego, maksymalną wartość
dla pory dziennej odnotowano w miejscowości Wierzbica Górna,
w granicach powiatu kluczborskiego, a minimalny poziom dźwięku dla pory nocnej odczytano w Kluczborku przy ulicy Norwida.

Lubrza,
Lubrza,
ul. Nowej Naprawy
ul. Nowej Naprawy

Racławice Śląskie,
Racławice Śląskie,
ul. Prudnicka
ul. Prudnicka

Racławice Śląskie,
Racławice Śląskie,
ul. Batorego
ul. Batorego

DzierżysławiceDzierżysławice

Głogówek,
Głogówek,
ul. Niepodległości
ul. Niepodległości

Głogówek,
Głogówek,
ul. Bończyka ul. Bończyka

Twardawa,
ul. Nowa

Twardawa,
ul. Nowa

Rys. 3.14. Wartości średnie poziomów krótkookresowych LAeq w badanych
punktach w powiecie oleskim dla pory dnia i nocy (źródło: PKP PLK)

Rys. 3.18. Wartości średnie poziomów krótkookresowych L Aeq
w badanych punktach w powiecie kluczborskim dla pory dnia i nocy
(źródło: PKP PLK)

Rys. 3.15. Wartości średnie poziomów krótkookresowych L Aeq
w badanych punktach w powiecie strzeleckim dla pory dnia i nocy
(źródło: PKP PLK)

Wierzbica,
ul. Górna 73

Wierzbica,
ul. Górna 77

Wierzbica,
ul. Górna 73

Wierzbica,
ul. Górna 77

Kluczbork,
ul. Norwida

Kluczbork,
ul. Norwida

Gołkowice

Gołkowice

Kostów

Kostów

Rys. 3.19. Wartości średnie poziomów krótkookresowych L Aeq
w badanych punktach w powiecie namysłowskim dla pory dnia
i nocy (źródło: PKP PLK)

hałas

Rys. 3.16. Wartości średnie poziomów krótkookresowych LAeq w badanych
punktach w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim dla pory dnia i nocy
(źródło: PKP PLK)
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4. Pola
elektromagnetyczne

o przedziale częstotliwości, co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz.
Badania poziomów pól elektromagnetycznych wykonano przy
temperaturze powietrza nie niższej niż 0°C, przy wilgotności
względnej nie większej niż 75%, bez opadów atmosferycznych.

Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska,
zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). W rozumieniu
ustawy pola elektromagnetyczne (PEM) są to pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach z zakresu od 0 Hz
do 300 GHz, stanowiące źródło promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego.

Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości natężeń pól
elektromagnetycznych promieniowania elektromagnetycznego, dla
zakresu częstotliwości od co najmniej 3 MHz do 3000 MHz, uzyskana
w 2010 roku dla badanych punktów pomiarowych, nie przekroczyła
wartości dopuszczalnej składowej elektrycznej wynoszącej 7 V/m
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października
2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych
poziomów - Dz. U. Nr 192, poz. 1883). Najwyższy zmierzony poziom
składowej elektrycznej pola wyniósł 1,1 V/m (Kędzierzyn-Koźle,
ul. Kwiatowa).

Najczęściej występującymi sztucznymi źródłami PEM są: stacje
radiowe i telewizyjne, telefonia komórkowa, radary, linie i stacje
elektroenergetyczne oraz aparatura przemysłowa i medyczna.

Podsumowując, w otoczeniu badanych źródeł pól
elektromagnetycznych będących przedmiotem pomiarów
nie stwierdzono miejsc występowania poziomów pól
elektromagnetycznych o zakresach pomiarowych wyższych
od dopuszczalnych. W związku z tym spełnione są wymagania
dotyczące ochrony pól elektromagnetycznych w środowisku.
Lokalizację punktów pomiarowych pól elektromagnetycznych
wytypowanych do badań monitoringowych w 2010 roku
przedstawiono na mapie 4.1.
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Zasady ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi
określa ustawa Prawo ochrony środowiska – dział VI art. 121-124.
W rozumieniu ustawy ochrona przed polami elektromagnetycznymi
polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez:
• utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej
dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach,
• zmniejszenie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do
dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.
Szczegółowe zasady pomiarów pól elektromagnetycznych określa
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych
poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).

4.2. Monitoring pól
elektromagnetycznych
w latach 2008–2010
Realizując swój ustawowy obowiązek Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Opolu wykonał zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie
zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz.
1645), kontrolne badania poziomów pól elektromagnetycznych
w trzyletnim cyklu pomiarowym, tj. w latach: 2008, 2009, 2010.
Zgodnie z powyższym rozporządzeniem zrealizowano pomiary
w 135 punktach na terenie województwa opolskiego w tym
w 25 punktach na terenie miasta Opola. Na podstawie
przeprowadzonych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych
nie stwierdzono, w miejscach dostępnych dla ludności, przekroczeń poziomów dopuszczalnych.

4.1. Monitoring pól
elektromagnetycznych
w 2010 roku
Monitoring poziomów pól elektromagnetycznych na terenie
województwa opolskiego w roku 2010 został zrealizowany na
podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 listopada
2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221,
poz. 1645). Pomiary w wybranych punktach pomiarowych
są powtarzane po każdym pełnym, trwającym 3 lata cyklu pomiarowym.
W każdym roku wyznacza się po 45 punktów pomiarowych w miejscach
dostępnych dla ludności dla każdego z trzech obszarów:
• centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców
przekraczającej 50 tys.;
• pozostałe miasta;
• tereny wiejskie.

W ocenie wyników badań monitoringowych pól elektromagnetycznych stwierdzono, że najwyższe średnie arytmetyczne zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektromagnetycznych promieniowania elektromagnetycznego uzyskanych w trzyletnim cyklu
pomiarowym zarejestrowano w:
• Opolu, przy ulicy Sosnkowskiego - 1,66 V/m (w roku 2008)
• Kluczborku, przy ulicy Kołłątaja - 1,97 V/m (w roku 2009)
• Kędzierzynie-Koźlu, przy ulicy Kwiatowej – 1,1 V/m (w roku 2010).

Łącznie na terenie województwa wyznaczono 135 punktów
pomiarowych dla trzyletniego cyklu pomiarowego pól
elektromagnetycznych. Zakres prowadzenia badań obejmuje
pomiary natężeń składowej elektrycznej pola magnetycznego
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Numery 1–45 oznaczają lokalizację punktu pomiarowego
MIASTA O LICZBIE MIESZKAŃCÓW POWYŻEJ 50 TYS.
1 Opole
ul. Plebiscytowa
2 Opole
ul. Wróblewskiego
3 Opole
ul. Plac Kopernika
4 Opole
ul. Budziszyńska
5 Opole
ul. Witosa
6 Opole
ul. Wiejska
7 Opole
ul. Nowowiejska
8 Opole
ul. Domańskiego
9 Opole
ul. Wyczółkowskiego
10 Kędzierzyn-Koźle ul. Matejki
11 Kędzierzyn-Koźle ul. Przodowników Pracy
12 Kędzierzyn-Koźle ul. Kwiatowa
13 Kędzierzyn-Koźle ul. 1 Maja
14 Kędzierzyn-Koźle ul. Wojska Polskiego
15 Kędzierzyn-Koźle ul. Benisza

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

POZOSTAŁE MIASTA
Brzeg
ul. Łokietka
Byczyna
ul. Polanowicka
Głogówek
ul. 3 Maja
Głuchołazy
ul. Rynek
Gogolin
ul. Konopnickiej
Grodków
ul. Wrocławska
Korfantów
ul. Reymonta
Krapkowice
ul. Żeromskiego
Niemodlin
ul. Drzymały
Nysa
ul. Chopina
Ozimek
ul. Powstańców Śląskich
Praszka
ul. 3 Maja
Strzelce Opolskie
ul. Krakowska
Zawadzkie
ul. Paderewskiego
Zdzieszowice
ul. Kościuszki
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

OBSZARY WIEJSKIE
Skarbimierz
powiat brzeski
Skorogoszcz
powiat brzeski
Branice
powiat głubczycki
powiat kędzierzyńskoCiężkowice
-kozielski
powiat kędzierzyńskoPawłowiczki
-kozielski
Górażdże
powiat krapkowicki
Kamień Śląski
powiat krapkowicki
Krasowice
powiat namysłowski
Konradów
powiat nyski
Czarnowąsy
powiat opolski
Dobrzeń Wielki
powiat opolski
Komprachcice
powiat opolski
Kup
powiat opolski
Turawa
powiat opolski
Twardawa
powiat prudnicki
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Mapa 4.1. Lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych w województwie opolskim w 2010 roku (źródło: WIOŚ)
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Na podstawie pomiarów wykonanych na obszarze województwa,
stwierdzono, że średnie arytmetyczne z uśrednionych wartości natężeń
pól elektromagnetycznych w latach 2008–2010, uzyskanych łącznie
w 90 punktach dla miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.
i terenów wiejskich, oscylowały poniżej progu zakresu pomiarowego
sondy, natomiast dla terenów pozostałych miast w 45 punktach pomiarowych mieściły się w dolnej granicy zakresu pomiarowego sondy.

ła poniżej progu czułości sondy pomiarowej. Lokalizację punktów
pomiarowych pól elektromagnetycznych wytypowanych do badań monitoringowych w latach 2008, 2009, 2010 przedstawiono
na mapie 4.2.
Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska,
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, corocznie
powinien aktualizować rejestr zawierający informacje o terenach,
na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych, jednak dotychczasowe badania monitoringowe prowadzone w ramach PEM, nie wykazały przekroczenia
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych na wytypowanych terenach.

Podsumowując, należy stwierdzić, że wszystkie wyniki
w trzyletnim cyklu pomiarowym utrzymywały się na niskich poziomach, a większość zmierzonych wartości dla każdego z trzech
obszarów typowanych w ramach programu ochrony przed polami elektromagnetycznymi w województwie opolskim, oscylowa-
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Mapa 4.2. Lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych
w województwie opolskim w latach 2008–2010 (źródło: WIOŚ)
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5. Odpady

w stosunku do roku 2008), a procent ludności objętej zbiórką odpadów komunalnych wyniósł 83 (spadek w stosunku do 2008 r. o 2%)
Ilości odpadów komunalnych zebranych z terenu województwa
opolskiego w latach 2001–2009 przedstawiono na rysunku 5.1.

odpady

5.1. Odpady komunalne i selektywna
zbiórka odpadów

Rys. 5.1. Odpady komunalne zebrane w województwie opolskim
w latach 2001–2009 (źródło: GUS)

Zasady gospodarowania odpadami, czyli zbieranie, transport,
odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym nadzór nad tymi działaniami i miejscami unieszkodliwiania odpadów, określone zostały
ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.)
oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r.
Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.).
Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach
domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji,
lub odpady, nie zawierające odpadów niebezpiecznych, o podobnym
składzie i charakterze, pochodzące od innych wytwórców.
Utrzymanie czystości i porządku jest zadaniem własnym gminy,
prowadzonym w ramach gospodarki komunalnej, która określa zadania samorządów lokalnych oraz obowiązki właścicieli nieruchomości
dotyczące utrzymania czystości i porządku, warunki wykonywania
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania, a także warunki udzielania zezwoleń podmiotom
świadczącym usługi w tym zakresie.
Podstawowe zadania gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na administrowanym terenie to w szczególności:
• tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy;
• zapewnienie budowy, eksploatacji i utrzymania instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (własnych lub wspólnych z innymi gminami);
• objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
• nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi;
• ustanowienie selektywnego zbierania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych;
• tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych i wskazanie miejsc zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego;
• zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu oraz
ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;
• prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności selektywnej zbiórki;
• udostępnianie na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o gospodarowaniu odpadami
komunalnymi;
• dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.
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W obserwowanej od 2002 r. tendencji spadkowej w ilości zebranych w sposób zorganizowany odpadów komunalnych nastąpił wzrost
w roku 2007 i 2009. Tendencja spadkowa związana jest z ograniczeniem wytwarzania odpadów komunalnych oraz wdrażaniem selektywnej zbiórki, ale także z niewłaściwymi sposobami pozbywania się
odpadów (głównie tworzenie „dzikich” wysypisk odpadów). Wzrost
ilości zebranych odpadów komunalnych może być skutkiem uszczelnienia systemu sprawozdawczości w zakresie odbierania odpadów od
właścicieli nieruchomości.
W strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych wyróżnić
można następujące ich rodzaje: odpady ulegające biodegradacji,
w tym odpady opakowaniowe, papier i tektura, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, szkło, metale, odzież, tekstylia,
drewno, odpady wielkogabarytowe, odpady z pielęgnacji terenów
zielonych, odpady z czyszczenia ulic i placów oraz odpady z targowisk.
Ponadto w strumieniu odpadów komunalnych występują także odpady niebezpieczne, w tym przeterminowane leki oraz zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, a także odpady remontowo-budowlane.
Selektywna zbiórka odpadów jest jednym z podstawowych działań mających na celu zmniejszenie strumienia odpadów trafiających
na składowisko i skierowanie pozyskanego w ten sposób surowca do
wtórnego wykorzystania.
Wdrożenie selektywnej zbiórki odpadów zależy od: typu zabudowy (jednorodzinna, wielorodzinna), rodzaju selektywnie zbieranych
odpadów, uwarunkowań logistycznych i technicznych (zastosowanie
specjalistycznych pojemników, opracowanie planu ich rozmieszczenia,
zapewnienie swobodnego dojazdu w celu ich opróżniania, dysponowanie pojazdami do obsługi konkretnych typów pojemników), a także
możliwości finansowych danej jednostki samorządowej.
Ze względu na lokalizację punktów gromadzenia odpadów w sposób selektywny, wyróżnia się dwa, najpowszechniejsze systemy zbiórki:
• „systemem donoszenia”, który polega na ustawieniu w wybranych punktach miasta, osiedla mieszkaniowego, terenach
wiejskich, na parkingach, stacjach benzynowych, w przedsiębiorstwach, placówkach oświatowych, przy cmentarzach, centrach

W roku 2009 w województwie opolskim, według danych GUS,
wytworzono 315 tys. Mg odpadów komunalnych (wzrost o 10%
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handlowych odpowiednio oznakowanych pojemników do selektywnej zbiórki; inaczej system gniazd recyklingowych lub
w sąsiedztwie;

Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Opolu, w wyniku corocznie przeprowadzanej ankietyzacji gmin województwa opolskiego,
pozyskuje dane o gospodarowaniu odpadami komunalnymi i selektywnej zbiórce odpadów.
Rysunek 5.2. przedstawia ilość zebranych odpadów komunalnych,
w tym w sposób selektywny, w powiatach województwa opolskiego
w latach 2008–2010.
Z uzyskanych danych wynika, że w 2010 r. z terenu województwa
zebrano prawie 279,5 tys. Mg odpadów komunalnych (o 2% więcej niż
w roku 2009). Odpady zebrane selektywnie stanowiły prawie 10% odpadów zebranych. Udział poszczególnych grup odpadów zebranych w ramach selektywnej zbiórki przedstawiono na rysunku 5.3. oraz na rysunku
5.4. gdzie zaprezentowano typ zbiórki i rodzaje zbieranych odpadów.
Rys. 5.3. Rodzaje odpadów komunalnych zebranych selektywnie
w województwie opolskim w 2010 r. (źródło: WIOŚ)

Gniazdo recyklingowe

• „systemem u źródła”, czyli indywidualna zbiórka na każdej
posesji, na obszarach wiejskich, terenach o zabudowie jednorodzinnej; polega na zbieraniu poszczególnych frakcji do osobnych
worków, rzadziej pojemników, dzięki czemu pozyskuje się czyste
frakcje poszczególnych odpadów; potocznie system workowy.

40%

11%
2%

12%

13%

22%
papier i makulatura

szkło białe i kolorowe

tworzywa sztuczne

odpady biodegradowalne

odpady wielkogabarytowe

odpady niebezpieczne

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Szczegółowe informacje za rok 2010 o ilości zebranych odpadów
komunalnych, w tym o rodzajach odpadów zebranych w sposób selektywny, przedstawiono w tabeli 5.1.
Segregacja odpadów „u źródła”

odpady

Rys. 5.2. Odpady komunalne zebrane w powiatach województwa opolskiego w latach 2008–2010 (źródło: WIOŚ)
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Tabela 5.1. Gospodarka odpadami komunalnymi i selektywna zbiórka odpadów w województwie opolskim w 2010 r. (źródło: WIOŚ)

Lp.

Ilość odpadów
komunalnych zebranych
z terenu powiatu

Powiat

1

Brzeski

2

Głubczycki

3

Kędzierzyńsko-kozielski

4

Kluczborski

5

Krapkowicki

6

Namysłowski

7

Nyski

8

Oleski

9

Opolski

10

Prudnicki

11

Strzelecki

12

M. Opole
Województwo Opolskie

19 607,3 Mg ↑
213 kg/miesz./r.
10 760,8 Mg ↓
219 kg/miesz./r.
27 594,9 Mg ↓
276 kg/miesz./r.
13 162,0 Mg ↓
192 kg/miesz./r.
22 614,5 Mg ↑
340 kg/miesz./r.
5 735,6 Mg ↓
131 kg/miesz./r.
31 602,4 Mg ↓
221 kg/miesz./r.
14 764,9 Mg ↑
220 kg/miesz./r.
30 377,7 Mg ↓
224 kg/miesz./r.
14 217,2 Mg ↓
243 kg/miesz./r.
17 859,8 Mg ↑
226 kg/miesz./r.
71 169,5 Mg ↑
566 kg/miesz./r.
279 466,6 Mg ↑
272 kg/miesz./r.

P
149,4
↓
204,6
↑
301,8
↑
105,9
↓
63,3
↓
151,4
↓
276,0
↓
75,4
↓
379,3
↑
60,1
↓
93,8
↑
1503,5
↑
3364,5
↑

Ilość odpadów komunalnych
zebranych w ramach selektywnej zbiórki (Mg)
SZ
TW
Bio
N
ZSEiE
570,3
↑
192,0
↓
605,5
↑
287,1
↑
432,2
↑
448,0
↑
1055,1
↑
198,2
↓
449,4
↓
307,0
↑
416,1
↓
1103,6
↓
6064,5
↑

↑↓ oznacza wzrost / spadek ilości zebranych odpadów, w stosunku do roku 2009

424,5
↑
192,7
↑
338,8
↑
232,2
↓
154,3
↓
103,5
↓
362,4
↓
116,0
↑
332,0
↑
80,5
↓
224,0
↑
883,1
↑
3444,0
↑

568,5
↑
225,7
↑
444,9
↑
13,0
↑
540,8
↑
74,3
↑
213,9
↑
1193,4
↑
1325,0
↑
15,7
↓
206,8
↑
6171,6
↓
10993,6
↑

4,5
↓
4,8
↓
3,9
↓
1,5
↑
4,8
↑
1,1
↑
4,7
↓
0,7
↓
1,8
↓
0,1
↑
1,2
↓
4,9
↑
33,9
↓

1,8
↓
12,2
↑
170,0
↑
7,4
↑
13,4
↓
7,9
↓
34,5
↑
29,9
↑
50,4
↓
6,9
↓
33,1
↑
31,8
↓
399,3
↑

W
262,0
↓
57,5
↑
968,3
↓
13,0
↓
128,8
↓
30,0
↓
110,5
↓
188,3
↓
619,1
↓
22,5
↑
280,5
↓
406,2
↓
3086,7
↓

Ilość odpadów
segregowanych
zebranych
1 981,0 Mg ↑
21,5 kg/miesz./r.
889,5 ↑
18,1 kg/miesz./r.
2 833,2 ↑
28,4 kg/miesz./r.
660,0 ↑
19,6 kg/miesz./r.
1 337,6 ↑
20,1 kg/miesz./r.
816,2 ↑
18,6 kg/miesz./r.
2 057,1 ↑
14,4 kg/miesz./r.
1 801,9 ↑
26,9 kg/miesz./r.
3 157,0 ↑
23,3 kg/miesz./r.
492,8 ↓
8,4 kg/miesz./r.
1 255,5 ↑
15,9 kg/miesz./r.
10 104,7 ↑
80,4 kg/miesz./r.
27 386,6 ↑
26,6 kg/miesz./r.

Bio – Odpady biodegradowalne
N – Odpady niebezpieczne
ZSEiE – Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
W – Odpady wielkogabarytowe

P – Papier i makulatura
SZ – Szkło białe i kolorowe
TW – Tworzywa sztuczne

odpady

Rys. 5.4. Selektywna zbiórka odpadów w gminach województwa opolskiego w 2010 r. (źródło: WIOŚ)
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5.2. Gospodarka odpadami
z sektora przemysłowego,
w tym odpadami
niebezpiecznymi

Systemu Odpadowego (WSO) – systemu administracyjnego do zbierania danych o odpadach, działającego w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Opolskiego.
Udział poszczególnych powiatów województwa opolskiego
w masie wytworzonych odpadów, a także gospodarowaniu odpadami
w roku 2010 przedstawiono w tabeli 5.2.

Informacje na temat ilości odpadów wytworzonych w 2010 r.
oraz o sposobach gospodarowania nimi uzyskano z Wojewódzkiego

Tabela 5.2. Ilość odpadów, wg rodzaju prowadzonej działalności, w powiatach województwa opolskiego w 2010 r. (źródło: WSO)
Lp.

POWIAT

1 Brzeski
2 Głubczycki
3 K.-kozielski
4 Kluczborski
5 Krapkowicki
6 Namysłowski
7 Nyski
8 Oleski
9 Opolski
10 Prudnicki
11 Strzelecki
12 M. Opole
Razem województwo

Wytwarzanie1) (Mg)
w tym
ogółem
niebezpieczne
130 997,6
462,7
65 975,2
358,1
295 677,5
9 087,9
43 052,3
928,7
136 083,6
830,1
32 146,4
638,9
81 780,4
2 688,6
32 262,9
1 611,1
436 931,5
4 488,7
11 399,7
325,7
37 459,9
330,1
184 346,9
3 588,6
1 488 113,9
25 339,2

Zbieranie 2)
(Mg)

Przekazanie osobom
fizycznym3) (Mg)

89 666,5
7 431,8
101 978,7
85 338,1
13 189,7
11 451,2
85 475,0
9 931,4
882 586,3
11 033,3
18 006,2
174 880,9
1 490 969,1

7 217,9
79,1
18 089,5
5 290,1
540,7
1 808,2
10 814,9
1 598,7
1 811,0
18,3
1 460,2
11 816,8
60 545,4

Odzysk 4)
(Mg)
56 859,9
30 947,4
224 790,3
80 926,2
537 585,4
14 784,0
120 246,4
59 326,7
286 489,7
10 039,1
36767,9
228905,8
1 687 668,8

Unieszkodliwianie 4)
(Mg)
33,0
8 471,8
48 407,7
8 361,3
20 955,5
6 356,8
42 591,4
16 305,1
5 175,0
10 420,1
24 589,5
68 919,4
260 586,6

1) z wyłączeniem odpadów komunalnych odbieranych przez przedsiębiorców lub gminne jednostki organizacyjne, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
2) z wyłączeniem odpadów komunalnych;
3) przekazanie określonych rodzajów odpadów w celu ich wykorzystania osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, nie będącymi przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby;
4) w instalacji i poza instalacjami.

Rys. 5.5.–5.7. przedstawiają kolejno udział procentowy poszczególnych powiatów w ogólnej ilości wytworzonych odpadów

w województwie opolskim w 2010 r., udział odpadów niebezpiecznych
oraz udziały poszczególnych sposobów gospodarowania odpadami.

Rys. 5.5. Odpady wytworzone ogółem w powiatach województwa opolskiego w 2010 r. (źródło: WSO)
brzeski

1%

12%

3%

głubczycki

4%

9%

k.-kozielski
kluczborski
krapkowicki

20%

namysłowski

30%

nyski
oleski

9%

5%

opolski
3%

2%

prudnicki
strzelecki

2%

m. Opole

Rys. 5.6. Udział procentowy powiatów województwa opolskiego w ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych w latach 2005–2010*
2010

2009

2008

2007

2006

2005

krapkowicki
nyski
opolski
m. Opole
kędzierzyńsko-kozielski
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

udział %

* źródła danych: lata 2005–2006 – SIGOP – W (WIOŚ Opole), 2007–2010 – WSO (Urząd Marszałkowski w Opolu).
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Rys. 5.7. Udział procentowy sposobów gospodarowania odpadami w powiatach województwa opolskiego w 2010 r. (źródło: WSO)
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k. – kozielski

kluczborski

krapkowicki

namysłowski

nyski

oleski

opolski

prudnicki

strzelecki

m. Opole
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Rys. 5.9. Udział procentowy sposobów gospodarowania
odpadami w poszczególnych grupach1) odpadów w 2010 r. (źródło: WSO)

Wśród wytworzonych odpadów dominują odpady z procesów
termicznych (grupa 10), odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania
wody pitnej i wody do celów przemysłowych (grupa 19) oraz odpady
z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych (grupa 17),
natomiast wśród odpadów niebezpiecznych - odpady nieujęte w innych
grupach – m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (grupa 16),
odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych
(grupa 17), odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu
odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody
do celów przemysłowych (grupa 19), oleje odpadowe i odpady ciekłych
paliw (grupa 13), oraz odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania
gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla (grupa 5).
Procentowy udział grup odpadów wytworzonych w największych
ilościach przedstawia rysunek 5.8. i 5.10.

grupa 04 – odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego;
grupa 05 – odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla;
grupa 06 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu
chemii nieorganicznej;
grupa 07 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu
chemii organicznej;
grupa 08 – odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych
(farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich;
grupa 09 – odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych;
grupa 10 – odpady z procesów termicznych;
grupa 11 – odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych
materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych;
grupa 12 – odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni
metali i tworzyw sztucznych;
grupa 13 – oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw;
grupa 14 – odpady z rozpuszczalników org., chłodziw i propelentów;
grupa 15 – odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne
i ubrania ochronne;
grupa 16 – odpady nieujęte w innych grupach;
grupa 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej;
grupa 18 – odpady medyczne i weterynaryjne;
grupa 19 – odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych;
grupa 20 – odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie.

Na rysunkach 5.9. i 5.11. natomiast zaprezentowano sposoby gospodarowania poszczególnymi grupami) odpadów w 2010 r. w województwie opolskim.

odpady

Rys. 5.8. Udział wybranych grup1) odpadów w ogólnej masie odpadów
wytworzonych w województwie opolskim w 2010 r. (źródło: WSO)

1)

grupa 01 – odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej
przeróbce rud oraz innych kopalin;
grupa 02 – odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa,
leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności;
grupa 03 – odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej,
papieru i tektury;
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Rys. 5.10. Udział wybranych grup 1) odpadów w ogólnej masie
odpadów niebezpiecznych wytworzonych w województwie opolskim
w 2010 r. (źródło: WSO)

Tabela 5.4. Rodzaje 2) odpadów niebezpiecznych wytworzonych
w największych ilościach w 2010 r. (źródło: WSO)
Kod odpadu
17 05 03*
19 08 11*
16 07 08*

Rys. 5.11. Udział procentowy sposobów gospodarowania
odpadami niebezpiecznymi w poszczególnych grupach 1) odpadów
w 2010 r. (źródło: WSO)

16 03 03*
19 02 11*
09 01 02*
13 05 08*
05 06 80*

Nazwa odpadu

Ilość
wytworzona
(Mg)

Gleba i ziemia zawierające
substancje niebezpieczne
Szlamy z biologicznego
oczyszczania ścieków
przemysłowych
Odpady zawierające ropę naftową
lub jej produkty
Nieorganiczne odpady zawierające
substancje niebezpieczne
Inne odpady zawierające substancje
niebezpieczne
Wodne roztwory wywoływaczy do
płyt offsetowych
Mieszanina odpadów
z piaskowników
Odpady z przeróbki ropy naftowej
– inne smoły

10 01 80
10 01 02
17 05 04
19 12 12
19 08 05
17 01 01
19 12 09
17 04 05
19 09 02

Żużle, popioły paleniskowe i pyły
z kotłów
Mieszanki popiołowo-żużlowe
Popioły lotne z węgla
Gleba i ziemia, w tym kamienie
Inne odpady z mechanicznej
obróbki odpadów
Ustabilizowane komunalne osady
ściekowe
Odpady betonu oraz gruz betonowy
z rozbiórek i remontów
Minerały (np. piasek i kamienie)
Żelazo i stal
Osady z klarowania wody
Odpady wytworzone ogółem

)

Ilość
wytworzona
(Mg)

2 220,2

8,8

2 086,7

8,2

1 847,8

7,3

1 547,3

6,1

1 353,5

5,3

1 346,2

5,3

914,0

3,6

Kwasy trawiące

812,8

3,2

18 01 03*

Inne odpady medyczne zawierające
żywe drobnoustroje

749,1

3,0

16 637,9

65,7

25 339,2

100,0

5.3.1. Instalacje do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów,
z wyłączeniem składowisk odpadów

%

268 373,9

18,0

161 829,7
127 524,1
88 794,0

10,9
8,6
6,0

71 788,9

4,8

50 696,5

3,4

49 586,7

3,3

47 019,1
46 623,9
42 232,4

3,2
3,1
2,8

954 468,9

64,1

1 488 113,9

100,0

Według informacji zgromadzonych w Wojewódzkim Systemie
Odpadowym, w roku 2010 r. na terenie województwa opolskiego,
przetworzonych zostało ponad 2,0 mln Mg odpadów.
W tabeli 5.5. zestawiono ilości odpadów poddane procesom odzysku lub unieszkodliwienia z podziałem na rodzaj procesu i z wyróżnieniem odpadów niebezpiecznych. Na rysunku 5.12. przedstawiono
udział procentowy poszczególnych rodzajów działalności związanej
z gospodarowaniem odpadami w procesach odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Według stanu na dzień 31.12.2010 r. w województwie opolskim,
funkcjonowały 192 instalacje i urządzenia służące odzyskowi i unieszkodliwianiu odpadów, z wyłączeniem składowisk oraz spalarni i współspalarni
odpadów. Instalacje służące procesom R14 i R15 stanowiły 65% wszystkich instalacji służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
W funkcjonujących instalacjach do termicznego przekształcania odpadów (tabela 5.6.), w 2010 r. unieszkodliwiono ponad
223 tys. Mg odpadów.

XX YY ZZ (XX – grupa odpadów, XX YY – podgrupa odpadów, XX YY ZZ – rodzaj odpadów); „*” oznacza odpad niebezpieczny
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10 01 01

Nazwa odpadu

14,8

5.3. Infrastruktura
gospodarki odpadami

Tabela 5.3. Rodzaje ) odpadów, z wyłączeniem odpadów
niebezpiecznych, wytworzonych w największych ilościach
w 2010 r. (źródło: WSO)
Kod
odpadu

3 760,3

11 01 05*

Odpady niebezpieczne wytworzone ogółem

W tabelach 5.3. i 5.4. zaprezentowano rodzaje odpadów z sektora przemysłowego wytworzone w 2010 r. na terenie województwa
opolskiego w największych ilościach.

%
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Tabela 5.5. Ilość odpadów poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu w województwie opolskim w 2010 r. (źródło: WSO)

Łączna ilość
odpadów**
poddanych odzyskowi
/unieszkodliwieniu
(Mg)

Ilość odpadów**
niebezpiecznych
poddanych odzyskowi
/unieszkodliwieniu
(Mg)

%

23 4651,5 13,4

0,0

0,0

82,5

0,0

82,5

0,6

R3 – przekształcanie metodami fizyko-chemicznymi substancji organicznych, w tym
kompostowanie

73 083,8

4,2

9127,2

65,9

R4 – regeneracja lub odzysk metali i związków metali

15 635,6

0,9

1,9

0,0

R5 – regeneracja lub odzysk materiałów nieorganicznych

69 427,9

4,0

0,0

0,0

R10 – rozprowadzanie na pow. ziemi w celu nawożenia lub ulepszania gleby

11 408,3

0,7

0,0

0,0

R13 – magazynowanie odpadów, które mają być poddane któremukolwiek z procesów
R1–R12

789,9

0,0

0,0

0,0

R14 – inne metody odzysku, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części

1 173 033,0 67,1

1984,2

14,3

2648,5

19,1

Proces
odzysku/unieszkodliwiania
odpadów*
R1 – wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii
R2 – regeneracja lub odzysk rozpuszczalników

R15 – przetwarzanie odpadów, w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu
Suma
D1 – składowanie na składowiskach odpadów obojętnych
D5 – składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub innych niż
niebezpieczne
D9 – obróbka metodami fiz.-chem. w procesach D1–D12

170 102,5

Suma

9,7

1 748 214,5 100,0
116,2

D10 – termiczne przekształcanie odpadów w instalacjach, spalanie bez odzysku energii

%

13 844,3 100,0

0,0

0,0

0,0

258 915,0 99,4

0,0

0,0

43,0

0,0

10,0

0,9

1 512,4

0,6

1 082,0

99,1

260 586,6 100,0

1 092,0 100,0

* Procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów określono w Załączniku nr 5 i 6 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.)
** odpady podane odzyskowi/unieszkodliwieniu w instalacjach i poza instalacjami (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami – Dz. U. Nr 49, poz. 356), oraz przekazane osobom fizycznym do wykorzystania (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym nie będącymi przedsiębiorcami, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku – Dz. U. Nr 75, poz. 527, z późn. zm.)

odpady

Rys. 5.12. Udział rodzajów działalności w procesach odzysku/unieszkodliwiania odpadów w województwie opolskim w 2010 r. (źródło: WSO)

62

Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2010

Tabela 5.6. Ilość odpadów poddanych termicznemu przekształceniu w województwie opolskim w 2010 r. (źródło: WIOŚ)

1
2
3

Zarządzający instalacją
Zakład Energetyki Blachownia
Sp. z o.o.
FH-U ECO-TOP Sp. z o.o.
GÓRAŻDŻE CEMENT SA

Ilość odpadów
dopuszczona do
przekształcenia
(Mg/rok)

Ilość odpadów
przetworzona
w 2010 r. (Mg)

Wykorzystana
moc przerobowa
w 2010 r. (%)

Kędzierzyn-Koźle
Opole
Chorula

spalarnia

183 750,0

2 450,0

1 295,0

1,0

spalarnia
współspalarnia

6 132,0
2 617 500,0

690,0
363 800,0

248,0
221 608,0

4,0
8,0

Typ
instalacji

5.3.2. Składowiska odpadów

przeznaczonych do składowania surowce wtórne stanowiły 1,5%
ogólnej masy składowanych odpadów.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu prowadzi ewidencję składowisk odpadów, także tych o nieuregulowanym stanie formalno-prawnym. Dane gromadzone są w bazie
Karta Składowiska.

Zarządzający składowiskiem odpadów zobowiązany jest również
monitorować składowisko w trakcie jego eksploatacji, jak i po jej zakończeniu, a uzyskane wyniki przesyłać do WIOŚ. W roku 2010 z obowiązku tego wywiązali się wszyscy zarządzający, którzy prowadzili
badania monitoringowe na administrowanych przez siebie składowiskach odpadów.

W wojewódzkiej bazie o składowiskach odpadów znajdują się 82
obiekty przeznaczone do składowania odpadów, w tym składowisk:
• odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – 76 obiektów,
• odpadów niebezpiecznych – 5 obiektów,
• odpadów obojętnych – 1 obiekt.
•
•
•
•

Liczba czynnych składowisk odpadów, które obecnie zajmują
powierzchnię poniżej 200 ha, z biegiem lat systematycznie maleje, co
ma związek z brakiem dostosowania tych obiektów pod względem
technicznym do wymagań ochrony środowiska lub ich wypełnieniem.
Równocześnie, ilość odpadów komunalnych deponowanych na składowiskach w latach 2003–2010 utrzymuje tendencję spadkową,
z wyjątkiem roku 2006 i 2007, kiedy nastąpił intensywny wzrost ilości zeskładowanych odpadów. Rysunek 5.14. przedstawia zależność
pomiędzy ilością składowisk a masą zdeponowanych odpadów.

Na dzień 31.12.2010 r. w bazie zarejestrowano:
36 składowisk eksploatowanych,
46 składowisk nieeksploatowanych,
62 składowiska przyjmujących odpady komunalne,
20 składowisk gromadzących „odpady przemysłowe”.

Na podstawie informacji uzyskanych od zarządzających składowiskami ustalono, że w 2010 r. na składowiskach odpadów, zdeponowano łącznie 290,5 tys. Mg odpadów, z tego 275 tys. Mg to odpady
złożone na 28 eksploatowanych składowiskach przyjmujących odpady
komunalne.

Rys. 5.14. Liczba składowisk i ilość odpadów komunalnych
złożonych na składowiskach odpadów w latach 2003–2010
w województwie opolskim (źródło: WIOŚ)
ilość zdeponowanych odpadów komunalnych

Zestawienie ilości odpadów komunalnych zdeponowanych na składowiskach (w układzie powiatowym) przedstawiono na rysunku 5.13.

liczba czynnych składowisk odpadów komunalnych

330
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310
ilość odpadów
tys. Mg

Rys. 5.13. Odpady komunalne zdeponowane na składowiskach odpadów
w województwie opolskim w latach 2005–2010 (źródło: WIOŚ)
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Na Składowiskach Odpadów Komunalnych prowadzona jest także
segregacja odpadów. W 2010 r. wydzielone ze strumienia odpadów

Składowisko odpadów komunalnych w gminie wiejskiej
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Rys. 5.15. Odpady „przemysłowe” zdeponowane na składowiskach
odpadów w województwie opolskim w latach 2005–2010 (źródło: WIOŚ)
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5.4. Postęp prac w usuwaniu azbestu
z terenu województwa
opolskiego

5.4.2. Inwentaryzacja i postęp prac w usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu województwa opolskiego

5.4.1. Ilość wytworzonych odpadów
zawierających azbest

Na podstawie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski oraz Planu Gospodarki
Odpadami w Województwie Opolskim wraz z jego Aktualizacją oszacowano, że w województwie opolskim istnieje łącznie 325 710,0 Mg
wyrobów zawierających azbest.

W ustawie o odpadach azbest zaliczony został do kategorii
odpadów niebezpiecznych. Odpady azbestowe zostały umieszczone
w następujących grupach zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206):
• 06 07 01 Odpady azbestowe z elektrolizy
• 06 13 04 Odpady z przetwarzania azbestu
• 10 11 81 Odpady zawierające azbest
• 10 13 09 Odpady zawierające azbest z produkcji elementów
cementowo-azbestowych
• 15 01 11 Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate
elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie
z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi
• 16 01 11 Okładziny hamulcowe zawierające azbest
• 16 02 12 Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest
• 17 06 01 Materiały izolacyjne zawierające azbest
• 17 06 05 Materiały konstrukcyjne zawierające azbest.
Według danych z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego
w województwie opolskim w 2010 r. wytworzono następujące rodzaje
i ilości odpadów zawierających azbest:
− kod odpadu: 15 01 11 w ilości 1,763 Mg
− kod odpadu: 16 01 11 w ilości 5,864 Mg,
− kod odpadu: 17 06 01 w ilości 81,102 Mg,
− kod odpadu: 17 06 05 w ilości 654,268 Mg.

Do dnia 31 grudnia 2032 r. instalacje lub urządzenia zawierające
azbest powinny zostać oczyszczone z wyrobów azbestowych, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.
Obowiązek inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających
azbest spoczywa na właścicielu nieruchomości. Usuwanie tych wyrobów następuje sukcesywnie, najczęściej przy pracach remontowych
bądź rozbiórkowych. Przyśpieszenie tego działania jest możliwe przy
zwiększeniu pomocy finansowej dla inwestorów oraz uproszczeniu
procedury jej uzyskania.

W związku z tym, że na terenie województwa opolskiego nie
funkcjonują składowiska odpadów niebezpiecznych lub składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne z wydzieloną dodatkową kwaterą,
na której można unieszkodliwiać odpady zawierające azbest, w 2010 r.
tego rodzaju odpady były składowane poza terenem województwa
opolskiego.

Z informacji przesłanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Opolu wynika, że:
• na terenie województwa znajduje się 56,6 tys. Mg wyrobów
zawierających azbest,
• do końca roku 2010 z terenu województwa usunięto 1677,3 Mg
takich wyrobów,
• w przeważającej części wyroby zawierające azbest to płyty
azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie, o średnim
stanie jakości ( z nielicznymi ubytkami),
• 65% gmin korzysta z wojewódzkiej bazy wyrobów i odpadów
zawierających azbest,
• 40% gmin posiada uchwalony Program usuwania wyrobów
zawierających azbest.

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Opolskiego uchwalona przez Sejmik Województwa Opolskiego
w 2008 r. zakłada wybudowanie nowego składowiska lub budowę
wydzielonej kwatery przy składowisku już istniejącym, która
zapewni wystarczającą pojemność składowiska umożliwiającą
unieszkodliwianie powstających w województwie opolskim odpadów
zawierających azbest.
Na dzień dzisiejszy żadna gmina, zarządzający składowiskiem,
ani żaden przedsiębiorca prywatny nie poinformował Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego o możliwości wybudowania takiego składowiska lub kwatery.
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Z ankietyzacji przeprowadzonej przez Wydział Monitoringu
Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Opolu wynika, że w gminach województwa opolskiego prowadzone są wykazy obiektów, w których występują wyroby zawierające
azbest. Nie zawierają one jednak wszystkich danych niezbędnych do
sporządzenia rzetelnych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest, które wójt (burmistrz,
prezydent miasta) powinien, do dnia 31 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy, przekazywać Marszałkowi Województwa,
który prowadzi rejestr rodzaju, ilości i miejsc występowania azbestu,.
Może być to spowodowane nie wypełnianiem przez podmioty wykorzystujące azbest – osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami
obowiązku składania, do dnia 31 stycznia za rok poprzedni, informacji
wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta o wynikach inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (wykorzystywanych i których
wykorzystywanie zostało zakończone), znajdujących się w obiektach,
których są właścicielami, zarządcami, użytkownikami.
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Na rysunku 5.17. przedstawiono ilości zgromadzonego azbestu
i ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest w powiatach

województwa opolskiego, według stanu na dzień 31.12.2010 r.

odpady

ilość usuniętego azbestu
Mg

Rys. 5.17. Ilość azbestu w powiatach województwa opolskiego (źródło: WIOŚ)
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6. Działania na rzecz
ochrony środowiska

d z iała n ia n a r z ec z o chr o n y śr o d o w is k a

6.1. Działalność Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu

3)
4)
5)
6)
7)
8)

ochrony powierzchni ziemi;
ochrony przyrody;
zapobiegania i likwidacji skutków poważnych awarii;
edukacji ekologicznej;
monitoringu środowiska;
ochrony przed hałasem.

Beneficjenci Funduszu
Ze środków Funduszu korzystają następujące podmioty:
jednostki samorządu terytorialnego;
spółki prawa handlowego, w tym MŚP;
instytucje i urzędy;
szkoły wyższe i uczelnie;
jednostki organizacyjne ochrony zdrowia;
organizacje pozarządowe;
państwowe jednostki budżetowe;
osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,
m.in. na usuwanie azbestu;
9)
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym
ochrony osoby
przed hałasem.
mikroprzedsiębiorstwa.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Główne kierunki działań Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska Gospodarki Wodnej w Opolu wynikają z ustawowo określonych celów działania wojewódzkich funduszy, polityki ekologicznej państwa, regionalnej polityki ekologicznej określonej w „Strategii rozwoju
województwa opolskiego na lata 2000–2015”, „Programie ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2007–2010 z perspektywą do
roku 2014” i „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
Opolskiego”. Podstawowe zadania Funduszu na rok 2010 określał jego
plan działalności, plan finansowy, lista przedsięwzięć prioryteto8)
wych oraz Porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego
„Infrastruktura i Środowisko” dla osi priorytetowych: I – GospodarkaBeneficjenci Funduszu
Ze środków Funduszu korzystają następujące podmioty:
wodno-ściekowa i II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni1) jednostki
Realizowane
programy
samorządu terytorialnego;
ziemi (projekty o wartości poniżej 25 mln euro) zawarte 25 czerwca2) spółki prawa handlowego, w tym MŚP;
Wi urzędy;
roku 2010 Fundusz realizował lub udzielając dofinansowania
3) instytucje
2007 r. z Ministrem Środowiska oraz zawarte z Narodowym Funduszem4)
szkoły
wyższe
i uczelnie;
uczestniczył
w realizacji następujących programów:
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Porozumienie w sprawie przy-5) jednostki organizacyjne ochrony zdrowia;
1)
Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – jako Instytucja
organizacje pozarządowe;
gotowania przedsięwzięć przewidywanych do finansowania z Funduszu6)
7) państwowe jednostki budżetowe;
Wdrażająca;
Spójności. Działalność Funduszu była także podporządkowana uchwa-8) osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, m.in. na usuwanie azbestu;
2) fizyczne
Krajowy
Programdziałalność
Oczyszczania
ŚciekówwKomunalnych;
prowadzące
gospodarczą,
tym mikroprzedsiębiorstwa.
lonej 26 września 2008 r. „Strategii działania Wojewódzkiego Funduszu9) osoby
3)
Krajowy
program
usuwania
azbestu
i
wyrobów
zawierających azbest;
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na lata 2009–2012”.Realizowane programy
W roku
2010 Fundusz
realizował
lub udzielając
dofinansowania
uczestniczył
Regionalny
Program
Operacyjny
Województwa
Opolskiego
– jako w
W 2010 roku Fundusz działał do dnia 22 lutego w oparciu o statut nadanyrealizacji4)
następujących programów:
dysponujący funduszem pożyczkowym dla MŚP;
przez Ministra Środowiska w dniu 31 marca 2006 r., a następnie w opar-1) Programbeneficjent
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - jako Instytucja Wdrażająca;
2) Krajowy
Program Oczyszczania
Ścieków
Komunalnych;
5)
Likwidacja
niskiej
emisji,
w tym
wykorzystanie odnawialnych źróciu o statut nadany Uchwałą Nr XLII/421/2010 Sejmiku Województwa3) Krajowy program usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest;
deł energii.
Opolskiego z dnia 23 lutego 2010 r.
4) Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego – jako beneficjent

Misja i prawny obowiązek Funduszu

dysponujący funduszem pożyczkowym dla MŚP;

Fundusz własny w latach 1994-2010 (mln zł)

Misją Funduszu jest finansowe wspieranie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego wartości w oparciu
o konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu
bezpieczeństwa ekologicznego kraju i realizacji programów ekologicznych państwa i województwa w celu wypełnienia zobowiązań
wynikających z Traktatu Akcesyjnego.
Misja Funduszu koresponduje z art. 400q ust. 2 ustawy Prawo
ochrony środowiska, mówiącym, że „Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze prowadzą gospodarkę finansową w sposób zapewniający pełne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej
niepodlegających zwrotowi przeznaczonych na ochronę środowiska
i gospodarkę wodną”.
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Wykres prezentuje kształtowanie się funduszu własnego od roku
1994, poprzez kolejne 17 lat, tj. do roku 2010, gdzie łatwo zauważalny
jest ciągły i systematyczny wzrost poziomu wartości. Różnica pomiędzy najniższą, a najwyższą wartością przedstawioną na wykresie jest
około trzynastokrotna. Na koniec 2010 r. wartość funduszu własnego
wynosiła 324,1 mln zł.

Dziedziny finansowania
Fundusz finansuje działania z zakresu:
1) ochrony wód i gospodarki wodnej;
2) ochrony powietrza;
68
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Wpųywy z opųat i kar

Dotacje dla administracji publicznej

30

W początkowym okresie podstawowym źródłem przychodów
Struktura przychodów (%)
Struktura
Funduszu były wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie
ze śro-przychodów (%)
Lp.przychodów
dowiska
kar administracyjnych.
Poziom tych Ĩródłem
przychodów
determi-Funduszu były Przychody
W i początkowym
okresie podstawowym
Lp.
Przychody
wpływy
z opłat za pożyczkowe
gospodarcze i korzystanie
ze Ğrodowiska
i kar
administracyjnych.
nował możliwości
dotacyjne Funduszu.
Od 1998
roku,
1.
Opłaty
ekologiczne
Poziom
przychodów
moĪliwoĞci
poĪyczkowe
i dotacyjne Funduszu.
1. Opłaty ekologiczne
w coraztych
większej
skali, determinował
w przychodach
dominują
spłaty
pożyczek
2.
Kary ekologiczne
Od 1998 roku, w coraz wiĊkszej skali, w przychodach dominują
spłaty
poĪyczek oraz w
oraz w niewielkim stopniu przychody uzyskiwane z odsetek i pozoekologiczne
niewielkim
stopniu okresie
przychodypodstawowym
uzyskiwane z Ĩródłem
odsetek3. przychodów
i pozostałych
przychodów.
Wpływy zFunduszu
tytułu2.spłatKary
poĪyczek
W
początkowym
były
stałych
przychodów.
Zgromadzony
kapitał
pozwala
Funduszowi
na
pozwala korzystanie
Funduszowi nazeudzielanie
koniecznego,
coraz wyĪszego
wpływyZgromadzony
z opłat za kapitał
gospodarcze
Ğrodowiska
i Inne
kar wpływy
administracyjnych.
3. Wpływy z tytułu spłat pożyczek
4.
udzielanie
koniecznego,
coraz wyższego
jednostkowego
wsparcia
finansowego
zadaĔ, zarówno
w formiewsparcia
poĪyczek
jak i Funduszu.
dotacji,
Poziomjednostkowego
tych przychodów
determinował
moĪliwoĞci
poĪyczkowe
i dotacyjne
5.
od komunalne,
poĪyczek
i kredytów
realizowanych
głównie
przez skali,
jednostki
samorządu
terytorialnego
ich
spółki
finansowego
zadań,
zarówno
w formie
pożyczek
jak
i dotacji,iOdsetki
realiOd 1998
roku, w coraz
wiĊkszej
w przychodach
dominują
spłaty
poĪyczek
wwpływy
4. oraz
Inne
zzowanych
udziałem
Ğrodków
Unii
Europejskiej.
niewielkim
stopniu
przychody
uzyskiwane
z odsetek
i
pozostałych
przychodów.
głównie
przez
jednostki
samorządu
terytorialnego
i
ich
6.
Oprocentowanie udziałów – dywidendy
Odsetki od pożyczek i kredytów
Zgromadzony kapitał pozwala Funduszowi na udzielanie koniecznego, coraz 5.
wyĪszego
spółki
komunalne,
z
udziałem
środków
Unii
Europejskiej.
jednostkowego wsparcia finansowego zadaĔ, zarówno w 7.
formie Oprocentowanie
poĪyczek jak i wolnych
dotacji, Ğrodków pieniĊĪnych
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Przychody z tytułu opłat i kar oraz wypłacone poĪyczki i dotacje (mln zł)

6. Oprocentowanie udziałów – dywidendy
realizowanych 1głównie
przez jednostki samorządu terytorialnego i ich spółki komunalne,
000
8.
Dofinansowanie PT POIiĝ
Przychody
z
tytułu
opłat
i
kar
z udziałem Ğrodków Unii Europejskiej.
900
Oprocentowanie wolnych środków
Dofinansowanie7.ze Ğrodków RPO
oraz wypłacone pożyczki i dotacje (mln950zł)9.
800
pieniężnych
Przychody z tytułu opłat i kar oraz wypłacone poĪyczki i dotacje (mln zł)
10.
Inne przychody
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Dofinansowanie PT POIiŚ

2009 r.

2010 r.

22,48%

27,77%

2009 r.

2010 r.

22,48% 27,77%
0,01%

0,01%
44,92%0,01%
44,92%
0,14%60,86%
4,73%0,15%
0,14%
0,09%

4,73%

5,76%

0,09%

0,15%

3,60%
0,87%

23,16%3,73%
3,60%

0,87%

-

0,81%

Wypųacone poǏyczki i dotacje

życzek. Drugim w kolejności źródłem były wpływy z opłat ekologicz-

W osiemnastoletniej historii Funduszu, tj. w latach 1993-2010, łączna wartoĞü
nych, kształtujące się na poziomie 27,77 %. Przychody z pozostałych
0
przychodów
z tytułu
opłat i kar wyniosła 379 650
099 zł. Suma wypłaconych poĪyczek i
Wpųywy z opųat i kar
Wypųacone poǏyczki i dotacje
stanowiły 11,37 %.
dotacji w tym okresie osiągnĊła 950 284 706 zł. JednoczeĞnie w tych latachźródeł
Fundusz
W osiemnastoletniej historii Funduszu, tj. w latach 1993-2010, łączna wartoĞü
udzielił dofinansowania w formie dotacji i czĊĞciowego umorzenia poĪyczek na kwotĊ
przychodówWz tytułu
opłat i kar wyniosła
379 650tj.099
zł. Suma
wypłaconych poĪyczek i
Funduszu,
w latach
1993-2010,
Struktura rozchodów (%)
189
537 osiemnastoletniej
425 zł, co oznacza,historii
Īe z przychodów
uzyskiwanych
przez Fundusz w sposób
dotacji w tym okresie osiągnĊła 950 284 706 zł. JednoczeĞnie w tych latach Fundusz

wartość przychodów
opłat
i kar wyniosłaumorzenia
379 650 099poĪyczek
zł.
udzielił łączna
dofinansowania
w formiez tytułu
dotacji
i czĊĞciowego
na kwotĊ
wypłaconych
i dotacji wuzyskiwanych
tym okresie osiągnęła
189 537Suma
425 zł,
co oznacza,pożyczek
Īe z przychodów
przez Fundusz Lp.
w sposób
3

Wyszczególnienie

950 284 706 zł. Jednocześnie w tych latach Fundusz udzielił dofiI. Pomoc finansowa
3
nansowania w formie dotacji i częściowego umorzenia pożyczek na
1.
Finansowanie
pożyczkowe
kwotę 189 537 425 zł, co oznacza, że z przychodów uzyskiwanych
przez Fundusz w sposób niezależny od działania jego organów,
2.
Finansowanie dotacyjne
iezaleĪny od 49,92%
działania
jego organów,
49,92 bezzwrotną.
% przeznaczone zostało na pomoc
przeznaczone
zostało na pomoc

ezzwrotną.

II.
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94,88% 87,71%
87,20% 90,40%
7,68%

9,96%

-

4,60%

5,12%

7,68%

W strukturze rozchodów w 2010 r. dominowało finansowanie
pożyczkowe – 90,4 %. Na dotacje przeznaczono prawie 10 % wydatków. W 2010 roku Fundusz rozpoczął wypłaty z utworzonego ze
środków RPO WO funduszu pożyczkowego. Stanowiły one 4,6 % rozchodów. Pozostałe rozchody, w tym częściowe umorzenia pożyczek
stanowiły 7,68 %.
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400

Finansowanie pożyczkowe w ramach
Funduszu pożyczkowego RPO

III. Pozostałe rozchody

300

200

0,01%

60,86%
0,15%
5,76%
0,15%
3,73%
0,81%
-

0,77%

9. Dofinansowanie ze środków RPO
23,16%
W ujĊciu procentowym w roku 2010 najwiĊkszy odsetek w strukturz
10. Inne przychody
0,77%
przychodów, tj. 60,86 %, stanowiły wpływy z tytułu spłat poĪyczek. Drugim w kolejnoĞ
Ĩródłem były wpływy
z opłat
ekologicznych,
siĊ na
poziomie 27,77 %
W ujęciu
procentowym
w roku 2010kształtujące
największy odsetek
w strukPrzychody z pozostałych
Ĩródeł tj.
stanowiły
%. wpływy z tytułu spłat poturze przychodów,
60,86 %, 11,37
stanowiły
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400
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1.

Finansowanie poĪyczkowe

87,20%

90,40%

2.

Finansowanie dotacyjne

7,68%

9,96%

-

4,60%

5,12%

7,68%

II.
III.

Finansowanie
poĪyczkowe
w ramach Funduszu poĪyczkowego
Stan
środowiska
w województwie
opolskim RPO
w roku 2010
Pozostałe rozchody

W roku 2010 dominowało finansowanie zadaĔ z zakresu ochrony wód. Była to
oraz ochrona
przedmln
hałasem, nie przekraczał 5 mln zł. Zróżnicowanie
WnioskiWo strukturze
dofinansowanie
złożone
i
rozpatrzone
w
2010
r.
kwota
siĊgająca
prawie–42
rozchodów w 2010 r. dominowało finansowanie poĪyczkowe
90,4 zł. Drugą w kolejnoĞci dziedziną, na którą przeznaczono
finansowania
poszczególnych
kierunków
wynika
z charakteru
znaczne
Ğrodki
pieniĊĪne
atmosfery.
Poziom
wsparcia realipozostałych
%. Na dotacje przeznaczono prawie 10 % wydatków. W 2010 roku Fundusz rozpocząłbyła ochrona
kierunków
działalnoĞci
Funduszu,
tj.
gospodarka
wodna,
ochrona
powierzchni
ziemi oraz
Ilośćwypłaty
wniosków
do
rozpatrzenia
295
zowanych
w regionie
z utworzonego ze Ğrodków RPO WO funduszu poĪyczkowego.
Stanowiły
one inwestycji proekologicznych i składanych wnioochrona przed hałasem, nie przekraczał 5 mln zł. ZróĪnicowanie finansowania
4,6 % rozchodów. Pozostałe rozchody, w tym czĊĞciowe umorzeniasków
poĪyczek
stanowiły
o udzielenie
kierunkówpożyczek
wynika zi dotacji.
charakteru realizowanych w regionie inwestycji
Ilość7,68
wniosków
rozpatrzonych
268 poszczególnych
%.
proekologicznych i składanych wniosków o udzielenie poĪyczek i dotacji.
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negatywnie
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XI. Wnioski o dofinansowanie złoĪone i rozpatrzone w 2010NaleĪnoĞci
r.
z tytułu poĪyczek w latach 1994-2010 (mln zł)
IloĞü wniosków do rozpatrzenia

IlośćIloĞü
zawartych
umów
wniosków
rozpatrzonych
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pozytywnie

150

295
268
235

Do Funduszu złożono w sumie
295 wniosków, z czego
negatywnie
33
100
zawartych
umów
229
268 IloĞü
zostało
rozpatrzonych.
Zdecydowana większość, bo aż 235
została rozpatrzona pozytywnie, co w rezultacie skutkowało zawar50
Do Funduszu złoĪono w sumie 295 wniosków, z czego 268 zostało rozpatrzonych.
ciem Zdecydowana
229 umów. PowiĊkszoĞü,
analizie 33bowniosków,
Zarząd podjął uchwały
aĪ 235 została rozpatrzona pozytywnie,0 co w rezultacie
2000
o odmowie
dofinansowania.
W
większości
były
to wnioski
niespeł-Zarząd podjął1994uchwały
skutkowało zawarciem 229 umów. Po analizie
33 wniosków,
o
odmowie
dofinansowania.
W
wiĊkszoĞci
były
to
wnioski
niespełniające
wymogów
niające wymogów formalnych.
formalnych.
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Należności z tytułu pożyczek
Pomoc finansowa udzielona w latach 2003–2010 (mln zł)
wyniosły na koniec 2010 roku ponad
Pomoc finansowa udzielona w latach 2003-2010 (mln zł)
232 mln zł, co daje najwyższą
160
140
wartość w tym zakresie od początku
120
działalności Funduszu. Systematycznie
100
wzrasta zapotrzebowanie na środki
80
60
Funduszu, a wrażliwa społecznie
40
sfera gospodarki komunalnej
20
kumuluje coraz większe kwoty
0
2003
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2005
2006
2007
2008
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2010
w coraz dłuższym okresie czasu.
zobowiČzania
udzielone poǏyczki i dotacje
wypųacone kwoty
Jest to bezspornie związane jest
z kapitałochłonnymi inwestycjami
W 2010 roku Fundusz zawarł 229 umów pożyczek i dotacji na proekologicznymi realizowanymi z udziałem bezzwrotnych środków
5
łączną kwotę 140 232 784 zł. (była to najwyższa kwota w historii Unii Europejskiej.
Funduszu). Tylko w roku 2004 udzielono dofinansowania na podobnym poziomie (o około 1 mln zł mniej). Łączne zobowiązania Funduszu Główni beneficjenci roku 2010
z tytułu zawartych umów pożyczek i dotacji, przypadające do wypłaty (wg zawartych umów)
po dniu 31.12.2010 r. wyniosły 110 788 733 zł. W roku 2010 z tytuPożyczek o najwyższych kwotach udzielono:
łu udzielonych pożyczek i dotacji wypłacono łącznie 69 389 995 zł,
1. „WODOCIĄGOM” Głuchołazy Sp. z o.o. w Głuchołazach na
a pozostała kwota przypada do wypłaty głównie w roku 2011.
zadanie „System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze
Pożyczki wypłacone w latach 2009-2010
gminy Głuchołazy – zadanie 1 e – kanalizacja sanitarna oraz
wg dziedzin finansowania (mln zł)
przebudowa i rozbudowa wodociągu w miejscowościach
Jarnołtówek i Pokrzywna w gminie Głuchołazy w ramach
projektu pn.: „Rozwój i modernizacja gospodarki wodno50
45
-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy” – na kwotę
40
35
18 mln zł. Spółka złożyła kolejny wniosek o udzielenie po30
25
życzki w wysokości 20,0 mln zł.
20
15
2.
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
10
5
Spółka z o.o. w Antoniowie k/Ozimka na zadanie „Poprawa
0
Ochrona
Ochrona Gospodarka Ochrona
Ochrona
jakości wody pitnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej
atmosfery
wód
wodna
powierzchni
przed
ziemi
hałasem
w Gminie Ozimek – Trias Opolski” – na kwotę 12,0 mln zł.
2010
2009
Spółka zapowiada ubieganie się o pożyczkę uzupełniającą po
zakończeniu wszystkich procedur przetargowych. Planowana
W roku 2010 dominowało finansowanie zadań z zakresu ochrołączna kwota pożyczki z Funduszu 22,0 mln zł.
ny wód. Była to kwota sięgająca prawie 42 mln zł. Drugą w kolej3. Zakładowi Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD
ności dziedziną, na którą przeznaczono znaczne środki pieniężne była
Sp. z o.o. w Namysłowie na zadanie „Rozwiązanie problemów
ochrona atmosfery. Poziom wsparcia pozostałych kierunków działalgospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim – kontrakty
ności Funduszu, tj. gospodarka wodna, ochrona powierzchni ziemi
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nr II, III – I etap oraz kontrakt VII” – na kwotę 7 998 600 zł.,
a w roku 2011 Spółka uzyskała kolejną pożyczkę w wysokości 2 138 600 zł i sygnalizuje złożenie kolejnego wniosku.
Planowana łączna kwota pożyczki z Funduszu 30,6 mln zł.
4. „Wodociągom i Kanalizacji” Spółce z o.o. w Zdzieszowicach na
zadanie „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice” – na kwotę 6,0 mln zł.

4. Oddziałowi Wojewódzkiemu Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP Województwa Opolskiego na zadanie
„Zakup sprzętu i środków łączności w 2010 roku” na kwotę
380 650 zł.
Suma udzielonych pożyczek wg umów zawartych w 2010 r. wyniosła 129 561 735 zł, a łącznie z linią kredytową – pomoc zwrotna
wyniosła 131 213 891 zł.

Podmiotami o najwyższym poziomie zobowiązań na rzecz
Funduszu z tytułu zaciągniętych pożyczek na koniec 2010 r. były:
Beneficjent

Przedsiębiorstwo
1. Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Brzegu
2. Gmina Opole
Wodociągi i Kanalizacja
3.
AKWA Sp. z o.o. w Nysie
4. Gmina Kluczbork

Stan
zł)
StanĞrodków
Ğrodkówiizobowiązania
zobowiązania zz tytułu
tytułu umów
umów poĪyczek i dotacji (mln zł)

Zobowiązanie
na
31.12.2010 r.
Kwota [zł]

120
120

111

100
100

82
82

80
80
60
60

2 47 899 454,25 45 534 048,98

40
40

2 46 992 424,67 26 448 664,34

20
20

2 29 287 864,40 23 561 725,23

00
StanƑrodków
Ƒrodkówna
nakoniec
koniec roku
roku 2010
2010
Stan

3 11 550 000,00 9 241 000,00
3 11 217 245,76 7 820 676,99

120
120

4 10 347 971,65 7 516 244,06

100
100

Zakład Wodociągów i Usług
7. Komunalnych EKOWOD
5 11 323 800,00 5 312 937,17
Sp. z o.o. w Namysłowie
Przedsiębiorstwo Gospodarki
8. Komunalnej EKOM Sp. z o.o. 1 7 213 328,76 5 213 328,76
w Nysie

80
80

5. Gmina Dabrowa
6. Gmina Chrząstowice

9. Gmina Komprachcice

1

9 676 399,02 4 636 399,02

10. Gmina Krapkowice

2

7 803 228,43 3 960 493,31

Ilość zawartych umów pożyczek i dotacji
w latach 2003–2010

ZobowiČzania z tytuųu poǏyczek
poǏyczek ii
dotacji na lata 2011-2013
2011-2013

104
83
83

60
60
40
40
20
20

00

StanƑrodków
Ƒrodkówna
nadzieŷ
dzieŷ 31.07.2011
31.07.2011 r.r.
Stan

ZobowiČzania zz tytuųu
ZobowiČzania
tytuųu poǏyczek
poǏyczek ii
dotacji 2011-2013
dotacji
2011-2013
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Lp.

Umowy

Udzielone pożyczki

Stan środków i zobowiązania
z tytułu umów pożyczek i dotacji (mln zł)

Wojewódzki Fundusz
Fundusz zgromadził
zgromadził na
na koniec
koniec 2010
2010 roku
Wojewódzki
roku na
na rachunkach
rachunkach kwotĊ
kwotĊ
81,9mln
mlnzł,
zł,aWojewódzki
azobowiązania
zobowiązania zFundusz
z tytułu
tytułu umów
umów
poĪyczek iina
dotacji
na
2011-2013
81,9
poĪyczek
dotacji
na lata
lata2010
2011-2013
wyniosły
zgromadził
koniec
rokuwyniosły
110,8 mln
mln zł.
zł. Na
Na koniec
koniec lipca
lipca br.
br. było
było to
to analogicznie 82,9
82,9 mln
ii 104,0
mln
110,8
mlnz zł
zł
104,0
mln zł,
zł, przy
przy
na rachunkach
kwotę
81,9
mln analogicznie
zł, a zobowiązania
tytułu
umów
czym
suma
zrealizowanych
wypłat
z
tytułu
poĪyczek
i
dotacji
wyniosła
42,2
mln
zł.
czym suma zrealizowanych wypłat z tytułu poĪyczek i dotacji wyniosła 42,2 mln zł.

pożyczek i dotacji na lata 2011-2013 wyniosły 110,8 mln zł.

XVIII. Umorzenia
poĪyczek.
Na koniec lipca
br. było to analogicznie 82,9 mln zł i 104,0 mln zł,
XVIII.
Umorzenia
poĪyczek.
W 2010 roku wpłynĊło do Funduszu 56 wniosków o czĊĞciowe umorzenie
W
2010
roku
wpłynĊło
do Funduszu
56 zwniosków
o czĊĞciowe
umorzenie
przy czym suma zrealizowanych
wypłat
tytułu pożyczek
i dotacji
W 2010 roku zawarto łącznie 154 umowy dotacji na kwotę
poĪyczek i kredytów, w tym:
poĪyczek i kredytów, w tym:
wyniosłazostało
42,2 rozpatrzonych
mln zł.
- 50 wniosków
pozytywnie (w tym 20 z linii kredytowej BOĝ), w
7 586 957 zł. Dotacji o najwyższych kwotach udzielono:
- 50 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie (w tym 20 z linii kredytowej BOĝ), w
wyniku
czego
podjĊto
decyzje
o
czĊĞciowym
umorzeniu 50 poĪyczek i kredytów w
1. Województwu Opolskiemu na zadanie „Zbiornik retencyj-wyniku czego podjĊto decyzje o czĊĞciowym umorzeniu
50 poĪyczek i kredytów w
łącznej kwocie 1 564 313,06 zł. Umorzenie stanowiło Ğrednio 11,05 %.
łącznej
kwocie
1
564
313,06
zł.
Umorzenie
stanowiło
Ğrednio
11,05 %.
ny Kluczbork na rzece Stobrawie w km 61+500” na kwotę
- 11 wniosków z linii kredytowej BOĝ rozpatrzono negatywnie. Przyczyną negatywnego
- 11 wniosków z linii kredytowej BOĝ rozpatrzono negatywnie. Przyczyną negatywnego
2 308 700 zł. W sumie Województwo Opolskie otrzymałorozpatrzenia była m.in. nieterminowa realizacja zadania, złoĪenie wniosku
rozpatrzeniaW 2010
była roku
m.in.wpłynęło
nieterminowa
realizacja
zadania, o złoĪenie
do Funduszu
56 wniosków
częściowewniosku
umorzenie po całkowitej spłacie kredytu, nieterminowe osiągniecie efektów
w 2010 roku 5 dotacji na łączną kwotę 3 550 700 zł, a w 2011 or.o umorzenie
po pożyczek
całkowitej
spłacie w
kredytu,
nieterminowe osiągniecie efektów
umorzenie
i
kredytów,
tym:
ekologicznych.
na budowę zbiornika w Kluczborku Fundusz zwiększył dofi-ekologicznych.
UmorzeĔ
o najwyĪszych
kwotach
udzielono:
− o50
wnioskówkwotach
zostało udzielono:
rozpatrzonych pozytywnie (w tym
UmorzeĔ
najwyĪszych
nansowanie do łącznej kwoty 4 514 600 zł.

Umorzenia pożyczek

20 z linii kredytowej BOŚ), w wyniku czego podjęto decyzje
o częściowym umorzeniu 50 pożyczek i kredytów w łącznej
kwocie 1 564 313,06 zł. Umorzenie stanowiło średnio
11,05%.
− 11 wniosków z linii kredytowej BOŚ rozpatrzono negatywnie. Przyczyną negatywnego rozpatrzenia była m.in. nieterminowa realizacja zadania, złożenie wniosku o umorzenie
po całkowitej spłacie kredytu, nieterminowe osiągniecie efektów ekologicznych.

2. Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
na zadanie „Remont ubezpieczeń brzegowych, zabudowa
wyrw brzegowych oraz przywrócenie przekroju normalnego
koryta rzeki Białej Głuchołaskiej w km 11+230 – 11+920
w miejscowości Polski Świętów” na kwotę 1,5 mln zł;
3. Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Opolu na zadanie „Zakup sprzętu do usuwania skutków
awarii przemysłowych i katastrof naturalnych” na kwotę
800 tys. zł;
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Umorzeń o najwyższych kwotach udzielono:
Dofinansowanie zadań realizowanych
1. Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Zespołowi
z udziałem środków UE
Neuropsychiatrycznemu im. św. Jadwigi
w Opolu na zadanie: „Termomodernizacja obiek20,8
tów Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu
21
Neuropsychiatrycznego w Opolu” na kwotę
ISPA/FS
210 871 zł.
PO Ii_
2. Gminie Grodków za zadanie: „Wykonanie kanaliza50,2
RPO
145,6
cji sanitarnej z przyłączami wraz z przepompowZPORR
nią ścieków sanitarnych w rejonie ul. Warszawskiej
PROW
w Grodkowie” na kwotę 137 280 zł.
52,1
3. Gminie Olszanka na zadanie: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Ptakowicach oraz
Łącznie 299,7 mln zł
budowa sieci kanalizacyjnej Michałów-Ptakowice”
na kwotę 122 637 zł.
4. Gminie Grodków na zadanie: „Rekultywacja skłaDo końca 2010Ğrodki
roku największe
środki przeznaczono
na reali-zadaĔ w
Do koĔca 2010 roku najwiĊksze
przeznaczono
na realizacjĊ
dowiska śmieci w Przylesiu Dolnym” na kwotę 111 105 zł.
zację zadań
w ramach programów
Przedakcesyjnej
ramach programów Instrumentu
Przedakcesyjnej
PolitykiInstrumentu
Strukturalnej
(ISPA), póĨniej
Kwota umorzeń stanowiła 78,2 %Fundusz
założonegoSpójnoĞci
planu.
PolitykitaStrukturalnej
(ISPA),145
później
Fundusz
Spójności (FS).
Kwota
(FS). Kwota
przekroczyła
mln
zł. Kolejnym
programem,
na
ta
przekroczyła
145
mln
zł.
Kolejnym
programem,
na
którego
Wg danych na koniec lipca 2011 którego
r. Fundusz realizacjĊ
umorzył 2 378Fundusz
020 zł, przeznaczył powaĪną czĊĞü zasobów finansowych – około 52
realizacjęInfrastruktura
Fundusz przeznaczył
poważną część
zasobów
mln
zł,
jest
Program
Operacyjny
i ĝrodowisko
(PO
Iiĝ). finansoPorównywalną
a wśród beneficjentów, którzy uzyskali największe umorzenia w roku
wych
–
około
52
mln
zł,
jest
Program
Operacyjny
Infrastruktura
kwotą, tj. ponad 50 mln zł, wsparto zadania realizowane w ramach Regionalnego
obecnym znajdują się m.in.:
i Środowisko (PO IiŚ). Porównywalną kwotą, tj. ponad 50 mln zł,
Operacyjnego
1. Gmina Opole w związku zeProgramu
zrealizowanym
zadaniem pn.: Województwa Opolskiego. Na wsparcie zadaĔ realizowanych w
wsparto zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu
ramachskładowiska
Zintegrowanego
„Budowa II kwatery miejskiego
odpadów Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) oraz
Operacyjnego
Województwa
Opolskiego.
Na wsparcie
zadań
Program
Wiejskich (PROW)
Fundusz
przeznaczył
odpowiednio
21,0
w Opolu – 1 etap”, którego łączna
wartośćRozwoju
umorzenia Obszarów
wynosi
realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
mln
zł
i
20,8
mln
zł.
1 000 000 zł.
Rozwoju Regionalnego (ZPORR) oraz Program Rozwoju Obszarów
2. Usługi Komunalne Sp. z o.o. Głubczyce w związku z zada(PROW)Operacyjnego
Fundusz przeznaczył
odpowiednio 21,0i ĝrodowisko
mln zł
XX. Dofinansowanie zadaĔWiejskich
z Programu
Infrastruktura
niem pn.: „Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych
i 20,8
mln zł.
Łączna wartoĞü projektów
współfinansowanych
w ramach PO Iiĝ w latach 2008-2013
w Głubczycach”, gdzie umorzona kwota osiągnęła wartość
kształtuje siĊ na poziomie 414 361 202 zł, z czego kwota 161 180 090 zł stanowi
305 120 zł.
zadań z Programu
dofinansowanie ze ĞrodkówDofinansowanie
UE. ZałoĪonym efektem
rzeczowym i ekologicznym tych
3. Energetyka Cieplna Opolszczyzny na zadania pn.: „Zmiana Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
przedsiĊwziĊü ma byü wybudowanie 342 km sieci kanalizacyjnej, a takĪe modernizacja
zasilania odbiorców na Osiedlu Ossowskiego w Kluczborku”
oczyszczalni Ğcieków, w wyniku czego, liczba mieszkaĔców korzystających z systemów
Łączna wartość projektów współfinansowanych w ramach
oraz „Modernizacja źródła ciepła K-173 przy ul. Harcerskiej 15
kanalizacji sanitarnej wzroĞnie o 21 270 osób. Łączne dofinansowanie projektów
PO IiŚ w latach 2008–2013 kształtuje się na poziomie 414 361 202 zł,
w Opolu”. Suma umorzenia wyniosła 274 500 zł.
realizowanych w ramach PO Iiĝ ze Ğrodków Funduszu wyniesie około 108,0 mln zł.
z czego kwota 161 180 090 zł stanowi dofinansowanie ze środZmieniający się corocznie plan umorzeń jest pochodną harków UE. Założonym efektem rzeczowym i ekologicznym tych
monogramów spłaty udzielonych XXI.
pożyczek.
Jednostkowy
po- współfinansowane przez Fundusz
NajwiĊksze
zadania
przedsięwzięć ma być wybudowanie 342 km sieci kanalizacyjnej,
ziom umorzenia określa Rada NadzorczaWwramach
„ZasadachProgramu
udzielania Operacyjnego Infrastruktura i ĝrodowisko Fundusz, pełniący
a także modernizacja oczyszczalni ścieków, w wyniku czego,
i umarzania pożyczek oraz trybu irównieĪ
zasad udzielania
i rozliczania
funkcjĊ
Instytucji WdraĪającej dla tego programu, dofinansowuje zadania
liczba mieszkańców korzystających z systemów kanalizacji
dotacji ze środkówWojewódzkiego realizowane
Funduszu Ochrony
Środowiska
w gminach:
sanitarnej wzrośnie o 21 270 osób. Łączne dofinansowanie projeki Gospodarki Wodnej w Opolu”. Zgodnie
z zasadami od
stycznia wartoĞü projektu wynosi 94,1 mln zł, z czego 12 mln zł
1. Grodków
– 1całkowita
tów realizowanych w ramach PO IiŚ ze środków Funduszu wyniesie
2011 r. poziom umorzeń został podwyższony
i wynosizewĞrodków
zależności Funduszu;
pochodzi
około 108,0 mln zł.
od statusu prawnego beneficjenta, 2.
dla zadań
z listy–przedsięwzięć
Ozimek
całkowita wartoĞü projektu wynosi 102,5 mln zł, z czego 12 mln zł
priorytetowych, od 10% (podmioty ze sfery
produkcyjnej)
do 25% Funduszu;
pochodzi
ze Ğrodków
Największe zadania współfinansowane
(dla jednostek ochrony zdrowia). Gminy korzystają z 20% umorzeń. przez Fundusz
Nie podlegają umorzeniom pożyczki płatnicze i pożyczki inwestyW ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
cyjne udzielone na zadania realizowane z udziałem bezzwrotnych
11
Fundusz, pełniący również funkcję Instytucji Wdrażającej dla tego
środków Unii Europejskiej.
programu, dofinansowuje zadania realizowane w gminach:
1. Grodków – całkowita wartość projektu wynosi 94,1 mln zł,
z czego 12 mln zł pochodzi ze środków Funduszu;
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2. Ozimek – całkowita wartość projektu wynosi 102,5 mln zł,
z czego 12 mln zł pochodzi ze środków Funduszu;
3. Turawa – całkowita wartość projektu wynosi ponad 70,7 mln zł,
z czego 10,2 mln zł pochodzi ze środków Funduszu;
4. Walce – całkowita wartość projektu wynosi ponad 18,2 mln zł,
z czego ponad 4,1 mln zł pochodzi ze środków Funduszu;
5. Zdzieszowice – całkowita wartość projektu wynosi 30,9 mln zł,
z czego 6 mln zł pochodzi ze środków Funduszu;
6. Głuchołazy – całkowita wartość projektu wynosi 97,4 mln zł,
z czego 33 mln zł będzie pochodzić ze środków Funduszu;
7. Namysłów (projekt z listy rezerwowej) – całkowita wartość
projektu wynosi 98,0 mln zł, z czego 30,6 mln zł będzie
pochodzić ze środków Funduszu.

W 2010 roku zakończono i przekazano do użytkowania 190 zadań
zrealizowanych przy udziale środków finansowych Funduszu. Zadania
te miały na celu, m.in.:
− racjonalizację wytwarzania i zużycia ciepła;
− ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza;
− opracowanie programu ochrony powietrza;
− rozbudowę sieci kanalizacyjnych;
− zmniejszenie ładunków zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do odbiorników.
W efekcie zrealizowanych zadań termomodernizacyjnych m.in.:
− docieplono 51 836 m2 ścian;
− docieplono 36 588 m2 stropów i stropodachów;
− wymieniono 3451 okien o powierzchni 8012 m2;
− wymieniono 227 drzwi zewnętrznych o łącznej powierzchni
997 m2;
− zamontowano 3287 grzejników z zaworami termostatycznymi;
zainstalowano 567 kolektorów słonecznych.

zakończonych w 2010 roku
Lp.

Dziedzina

Efekt ekologiczny/rzeczowy Jedn.
zmniejszenie emisji SO2

Mg/rok

zmniejszenie emisji NOx

Mg/rok

zmniejszenie emisji CO

Mg/rok

1. Ochrona atmosfery zmniejszenie emisji CO2

Mg/rok

zmniejszenie emisji pyłu Mg/rok

2. Ochrona wód

ograniczenie sezonowego
zapotrzebowania na
GJ/rok
ciepło
wykonanie sieci
km
kanalizacyjnych
przykanaliki (ilość)
szt.

ilość ścieków
odprowadzanych do
kanalizacji
udrożnienie i odbudowa
urządzeń melioracji
3. Gospodarka wodna podstawowej
zwiększenie wydajności
stacji uzdatniania wody

m3/d

- zamontowano 3 287 grzejników z zaworami termostatycznymi;
- zainstalowano
567 kolektorów
W roku
ubiegłym słonecznych.
zakończono budowę ponad 207 km kanałów
Efektem ekologicznym zakoĔczonych w roku 2010 inwestycji jest ograniczenie
grawitacyjnych, ciśnieniowych i przewodów tłocznych, a także poWielkość
emisji zanieczyszczeĔ pyłowych do atmosfery o 44,1 Mg/r i zanieczyszczeĔ gazowych
nad 3350 szt. przykanalików, co umożliwi odprowadzenie do kana33,467(SO2, CO2, CO i NOx) o 4 837 Mg/r. Inwestycje ochrony atmosfery zrealizowane z
udziałemlizacji
Ğrodków
Funduszu
w latach
2005 ok.
– 2010
sanitarnej
ścieków
w iloúci
2138pozwoliły
mł/d. na ograniczenie zuĪycia
5,022 wĊgla o ok. 22 tys. ton, tj. ok. 3,7 tys. ton/r. Dla przykładu jedna kotłownia w Grodkowie
Ponadto
2010 roku,
udziale
o mocy 11 MW
roczniewzuĪywa
ok. 4 przy
tys. ton
wĊgla.środków Funduszu, zrealizo101,143
Wwano
roku106
ubiegłym
zakoĔczono
budowĊ
ponad 207
km kanałów
grawitacyjnych,
zadań z zakresu unieszkodliwiania
odpadów
niebezpieczciĞnieniowych i przewodów tłocznych, a takĪe ponad 3 350 szt. przykanalików, co
nych zawierających azbest. Usunięto i unieszkodliwiono 324,48 Mg
4 697,390
umoĪliwi odprowadzenie do kanalizacji sanitarnej Ğcieków w iloĞci ok. 2 138 m³/d.
wyrobów
azbestowych.
Ponadto
w 2010
roku, przy udziale Ğrodków Funduszu, zrealizowano 106 zadaĔ z
44,067zakresu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. UsuniĊto i
Długość
sieci kanalizacyjnych w latach
unieszkodliwiono
324,48wybudowanych
Mg wyrobów azbestowych.
2006–2010
przedstawia
(km). w latach 2006-2010 przedstawia
wybudowanych
sieciwykres
kanalizacyjnych
40 270,629 DługoĞü
poniĪszy wykres (km).

207,51

2010

3 350

2009
2008

2 138,73

2007

km

2006

11,23

0

m3/d
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W ramach ISPA/FS Fundusz dofinansował zadania w gminach:
1. Nysa – całkowita wartość projektu wyniosła 94,5 mln zł,
z czego ponad 26,4 mln zł pochodzi ze środków Funduszu;
2. Opole (w ramach projektu również gminy: Chrząstowice,
Dąbrowa, Komprachcice, Łubniany, Tarnów Opolski) – całkowita wartość projektu wyniosła 281,5 mln zł, z czego 73 mln zł
Efektem ekologicznym zakończonych w roku 2010 inwestycji
pochodzi ze środków Funduszu;
- ograniczenie
emisji zanieczyszczeĔ
do powietrza; pyłowych do atmosfery
jest ograniczenie
emisji zanieczyszczeń
- opracowanie programu ochrony powietrza;
3. Brzeg (w ramach projektu również gminy: Skarbimierz,
o 44,1
i zanieczyszczeń gazowych (SO2, CO2, CO i NOx)
- rozbudowĊ
sieciMg/r
kanalizacyjnych;
Olszanka, Lubsza i Lewin Brzeski oraz Oława z woj. dolnośląo 4837ładunków
Mg/r. Inwestycje
ochronyw atmosfery
zrealizowane zdo
udziałem
- zmniejszenie
zanieczyszczeĔ
Ğciekach odprowadzanych
odbiorników.
skiego) – całkowita wartość projektu wyniosła 121,7 mln zł, Wśrodków
efekcie zrealizowanych
zadaĔ2005–2010
termomodernizacyjnych
Funduszu w latach
pozwoliły nam.in.:
ograniczenie
- docieplono 51 836 m² Ğcian;
z czego 46,2 mln zł pochodzi ze środków Funduszu.
zużycia węgla o ok. 22 tys. ton, tj. ok. 3,7 tys. ton/r. Dla przykładu
- docieplono 36 588 m² stropów i stropodachów;
jedna3 kotłownia
Grodkowie8 012
o mocy
- wymieniono
451 okien owpowierzchni
m²; 11 MW rocznie zużywa
Efekty ekologiczne i rzeczowe zadań
- wymieniono
zewnĊtrznych o łącznej powierzchni 997 m²;
ok. 4 227
tys. drzwi
ton węgla.

143,3
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6.2. Działalność kontrolna
Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Opolu

oraz art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r.
o bateriach i akumulatorach;
2) podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną
środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze
środowiska;

Działalność kontrolna Inspekcji Ochrony Środowiska prowadzona
jest na terenie województwa opolskiego, w oparciu o ustawę z dnia
20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r.
Nr 44, poz. 287, z późn. zm.) oraz ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447,
z późn. zm.).

3) przeciwdziałanie poważnym awariom oraz sprawowanie
nadzoru nad usuwaniem ich skutków;
4) wykonywanie zadań związanych ze zbieraniem danych do
Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń
oraz prowadzeniem Krajowego Rejestru Uwalniania
i Transferu Zanieczyszczeń;
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Do zadań inspekcji należy w szczególności:
1) kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)
w zakresie:

5) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;

a) przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
b) przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania
ze środowiska oraz przestrzegania zakresu, częstotliwości
i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji i jej
wpływu na stan środowiska,
c) przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki
w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach
energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników
statków żeglugi śródlądowej,
d) eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko
przed zanieczyszczeniem,
e) przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych,
f) przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o opłacie produktowej,
g) postępowania z substancjami zubożającymi warstwę
ozonową, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia
2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową,
oraz z produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje,
h) przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń, z wyłączeniem kontroli laboratoryjnej,
w zakresie postępowania z organizmami genetycznie
zmodyfikowanymi,
i) przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
j) przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, z wyjątkiem przepisów art. 41 pkt
2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym,
k) przestrzegania przepisów o bateriach i akumulatorach,
z wyjątkiem przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców hurtowych przepisów art. 8, art. 9,
art. 10 ust. 1, art. 11, art. 31 ust. 3, art. 48–50, art. 53

6) udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub
instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko;
7) wykonywanie zadań w zakresie zapobiegania szkodom
w środowisku i ich naprawy;
8) wykonywanie zadań określonych w przepisach o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów;
9) wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 10 lipca
2008 r. o odpadach wydobywczych;
10) kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu lub oddanych
do użytku, podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących ochrony środowiska;
11) wykonywanie zadań z zakresu:
a) ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
b) rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i tworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliów,
c) rozporządzenia (WE) nr 648/2004 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
detergentów,
d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów,
e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin
– w zakresie zagrożeń dla środowiska;
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12) przeprowadzanie kontroli, o której mowa w art. 63 ust. 1
ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych;

12. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202,
z późn. zm.),

13) współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi
organami kontroli, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, innymi organami administracji państwowej i organami samorządu terytorialnego oraz obrony cywilnej, a także
organizacjami społecznymi;

13. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1222,
z późn. zm.),
14. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
(Dz. U. Nr 130, poz. 1070, z późn. zm.),

14) wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi
przepisami.
Kontrola przestrzegania przez podmioty korzystające ze środowiska dotyczy głównie przestrzegania przepisów zawartych w ustawach środowiskowych i przepisach wykonawczych oraz wymogów
zawartych w decyzjach administracyjnych ustalających warunki
emisyjne.

16. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717, z późn. zm.).
Realizacja zadań kontrolnych dokonywana jest w oparciu o roczne plany kontroli, opracowywane zgodnie z wytycznymi Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska oraz plany kwartalne (zawierające
szczegółowy wykaz kontrolowanych podmiotów). Roczny plan sporządza się głównie w oparciu o wykazy podmiotów, które znajdują
się w prowadzonej przez WIOŚ corocznie aktualizowanej ewidencji
podmiotów.

Główne ustawy związane z ochroną środowiska, wraz z przepisami wykonawczymi, to:
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.)

Plany obejmują kontrole:

3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.),

1. kompleksowe (mające charakter zintegrowany tj. obejmujące wszystkie aspekty środowiska),

4. Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu
(Dz. U. Nr 147, poz.1033, z późn. zm.),

2. problemowe (wybrane komponenty środowiska),

5. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008,
z późn. zm.),

3. kontrole w zakresie nadzoru rynku,

6. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.),

5. kontrole na wniosek posłów i senatorów, organów rządowych i samorządowych oraz obywateli,

4. kontrole w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom
przemysłowym,

6. kontrole zakładów przeprowadzone w oparciu o dokumenty.

7. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263,
z późn. zm.),

Inspektorzy przeprowadzają również kontrole pozaplanowe o charakterze interwencyjnym, na wniosek np. Wojewody, GIOŚ, organów
rządowych i samorządowych, posłów, senatorów, radnych i obywateli
oraz kontrole związane z zamiarem oddania do użytkowania nowo
zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu
obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące
znacząco oddziaływać na środowisko. Ponadto, na zlecenie GIOŚ, realizowane są również kontrole w ramach cykli kontrolnych o zasięgu
krajowym i wojewódzkim.

8. Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 233,
z późn. zm.),
9. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.),
10. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej
(Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.),

W roku 2010 inspekcja realizowała 4 cykle kontrolnych o zasięgu
krajowym :
• przestrzeganie przepisów ochrony środowiska przez podmioty
prowadzące gospodarkę odpadami opakowań szklanych,
• kontrole podmiotów prowadzących odzysk i unieszkodliwianie
odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem instalacji
do zagospodarowywania odpadów ulegających biodegradacji,

11. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495,
z późn. zm.),
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15. Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124 poz. 859,
z późn. zm.),
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− decyzje wstrzymujące działalność, która powoduje pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagraża
życiu lub zdrowiu ludzi oraz w przypadkach nie dotrzymania
terminów usunięcia naruszenia, wyznaczonych uprzednią
decyzją WIOŚ,
− decyzje wstrzymujące użytkowanie instalacji eksploatowanej
bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego,
− decyzje wstrzymujące oddanie do użytkowania nowo
zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji realizowanych jako
przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko,
jeśli nie spełniają wymagań ochrony środowiska,
− decyzje wstrzymujące użytkowanie instalacji w sytuacji
wprowadzania przez podmiot korzystający ze środowiska
substancji lub energii do środowiska bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem jego warunków,
• wszcząć egzekucję, jeśli obowiązek wynika z mocy prawa lub
decyzji administracyjnej,
• skierować zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przeciwko
środowisku, do organu powołanego do ścigania przestępstw,
w sytuacji stwierdzenia, że działanie lub zaniechanie osoby
odpowiedzialnej za określone użytkowanie instalacji oraz
przestrzeganie wymagań ochrony środowiska, wyczerpuje znamiona przestępstwa przeciwko środowisku,
• nałożyć karę grzywny w drodze mandatu, za wykroczenia przeciw
środowisku określone w przepisach szczegółowych.

• kontrole przestrzegania pozwoleń wodnoprawnych oraz wymagań
Dyrektywy Rady 91/271/EWG w zakładach przemysłu rolnospożywczego,
• kontrole w wybranych branżach IPPC instalacji do przetwórstwa
produktów spożywczych z surowych produktów roślinnych
o zdolności produkcyjnej ponad 300 t/d.
W ramach powyższych cykli przeprowadzono 15 kontroli.
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Liczba zakładów kontrolowanych przez WIOŚ w roku 2010

Rok

Liczba zakładów
w ewidencji WIOŚ

Liczba wszystkich zakładów
objętych kontrolą

2010

1 400

452

Ewidencję tworzą podmioty zlokalizowane na terenie województwa opolskiego. Są to jednostki istniejące, nowo utworzone oraz powstałe na bazie zakładów działających dotychczas.
Liczba kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ w 2010 roku:

Liczba kontroli

Ilość kontroli w 2010 r.
ogółem

w tym:

planowych

361

pozaplanowych

198

interwencyjnych
o charakterze instruktażowym

718

25
3

w zakresie nadzoru rynku

21

przeprowadzonych w oparciu o dokumenty

104

W roku 2010 do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Opolu wpłynęły ogółem 33 wnioski o interwencję oraz 3 skargi
(bezzasadne); z tego 25 wniosków załatwiono we własnym zakresie,
a 8 przekazano do załatwienia wg właściwości.

Kontrole przeprowadzane są zgodnie z zaleconą przez GIOŚ
do stosowania „Instrukcją przeprowadzania kontroli oraz podejmowania działań pokontrolnych przez służby Inspekcji Ochrony
Środowiska”.
W 2010 roku rozpoczęto wdrażanie Nowego Systemu Kontroli.
Na podstawie ustaleń kontroli, stosownie do stwierdzonych naruszeń wymagań ochrony środowiska oraz zgodnie z obowiązującymi
przepisami w zakresie ochrony środowiska, Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska może:
• wydać zarządzenie pokontrolne do kierownika kontrolowanej
jednostki organizacyjnej lub osoby fizycznej. Natomiast kierownik
kontrolowanej jednostki lub kontrolowana osoba fizyczna, ma
obowiązek w wyznaczonym w zarządzeniu pokontrolnym terminie,
poinformowania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska,
o zakresie podjętych i zrealizowanych działań służących wyeliminowaniu wskazanych naruszeń,
• nałożyć obowiązki w drodze decyzji administracyjnych, m.in. :
− decyzje o charakterze pieniężnym, za naruszenie (przekroczenie) wymagań ochrony środowiska określonych w pozwoleniach emisyjnych,

Kontrole podejmowane w ramach wniosków o interwencję wskazują, że przyczyną interwencji są głównie uciążliwości lokalne związane z ochroną powietrza, ochroną przed hałasem, ochroną przed
odpadami oraz ochroną czystości wód i gospodarki ściekowej.
W trakcie kontroli stwierdzano głównie brak uregulowań formalno-prawnych w zakresie ochrony środowiska, niewłaściwą eksploatację urządzeń, przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu
oraz emisję substancji złowonnych, jak również nie przestrzeganie
wymogów zawartych w decyzjach określających warunki korzystania ze środowiska oraz wynikających z przepisów prawa w zakresie
ochrony środowiska.
W wyniku prowadzonych działań pokontrolnych w roku 2010,
w związku z wnioskami o interwencję, wystosowano do skontrolowanych podmiotów 17 zarządzeń pokontrolnych, skierowano 32
wystąpienia do organów administracji rządowej i samorządowej oraz
nałożono 7 grzywien w postaci mandatów karnych, na przedstawicieli
kontrolowanych jednostek.
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Na stronie internetowej WIOŚ Opole www.opole.pios.gov.pl
udostępniona jest, aktualizowana co pół roku, lista instalacji IPPC
zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie
rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055).

Realizacja zadań w 2010 r.

1.

Zadania i ich realizacja

2010 r.

Ilość zakładów w ewidencji WIOŚ

1400

w tym: skontrolowanych

452

2. Ilość kontroli

718

3. Ilość zarządzeń pokontrolnych

272

4. Ilość wniosków do Sądów Grodzkich

4

5. Ilość wniosków do prokuratury
Ilość wniosków i wystąpień do organów administracji:
6. a) rządowej
b) samorządowej
Ilość postępowań egzekucyjnych wynikających z decyzji
7.
WIOŚ

2
199
316

6.2.2. Działalność kontrolna dotycząca
przepisów o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji

5

Ilość decyzji dot.:
8. a/ kar godzinowych i dobowych
b/ kar za okres trwania naruszenia

Od 2005 r., zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202,
z późn. zm.), demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji może być
prowadzony wyłącznie w stacjach demontażu. Natomiast zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji przewidziane jest w tylko w punktach zbierania pojazdów lub bezpośrednio przez stacje demontażu.
Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji zobowiązuje
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska do kontroli każdej stacji demontażu, co najmniej raz w roku, a także na wniosek marszałka
województwa dokonuje on oceny stanu technicznego instalacji stacji
demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, w oparciu o rozporządzenie z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań
dla stacji demontażu oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych
z eksploatacji (Dz. U. Nr 143, poz. 1206, z późn. zm.).

4
11

Kwota kar za okres trwania naruszenia (zł), w tym:

193 864,87

9. Kary łączne
Kary za nielegalne lub niezgodne z warunkami
międzynarodowe przemieszczanie odpadów
Kary pieniężne na podstawie art. 80 ustawy o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Kary za nieprzestrzeganie przepisów ustawy
9.
o odpadach – art. 79 ust. b
Kary pieniężne na podst. art.236d ustawy Poś

58 864,87

10. Kwota kar odroczonych (zł)

52 100,30

50 000,00
75 000,00
5 000,00
5 000,00

13. Kwota kar rozłożonych na raty (zł)
Mandaty karne:
14. a/ ilość
b/ kwota
Koszty poboru:
15. a/ ilość decyzji
b/ kwota

Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. na terenie województwa opolskiego 165 instalacji objętych jest obowiązkiem uzyskania
pozwolenia zintegrowanego, z czego 161 instalacji takie pozwolenie
uzyskało.

-

W 2010 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Opolu przeprowadził kontrolę 20 stacji demontażu, wymienionych w wykazie Marszałka Województwa Opolskiego (stan na dzień
31.12.2009 r.) oraz jednego przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.

131
32 600,00
1
1424,39

W porównaniu z rokiem 2009 stwierdzono zwiększenie ilości
odzyskiwanych odpadów na terenie kontrolowanych instalacji, chociaż nadal w województwie opolskim dominują stacje demontażu
prowadzące przetwarzanie przy użyciu prostych narzędzi ręcznych,
nie wyposażone w linie technologiczne ani strzępiarki. Tylko jedna ze
stacji demontażu posiada i wykorzystuje na potrzeby własne prasę do
złomu. Najczęściej wykazywane w kontrolach nieprawidłowości to:
− brak uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie
odprowadzania ścieków przemysłowych powstałych w sektorach przyjmowania i magazynowania przyjętych pojazdów
oraz brak aktualnych pomiarów w zakresie jakości odprowadzanych ścieków;
− naruszenia warunków posiadanych decyzji dotyczących gospodarki odpadami w zakresie miejsc magazynowania oraz
ilości wytwarzanych odpadów;
− niekompletna i nie na bieżąco prowadzona ewidencja odpadów;

6.2.1. Zintegrowane Zapobieganie
i Ograniczanie Zanieczyszczeń
(IPPC – ang. Integrated Pollution
Prevention and Control)
Instalacje, których funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w nich działalności mogą powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako
całości, podlegają wymogowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
Inspekcja realizuje zadania w zakresie kontroli instalacji
wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego oraz kontroli przestrzegania warunków i obowiązków nałożonych w pozwoleniach
zintegrowanych.
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− nierzetelność i nieterminowość lub brak wykonania zbiorczych
zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach
służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
− nierzetelność sporządzonych sprawozdań rocznych o pojazdach wycofanych z eksploatacji;
− nieprawidłowości w zakresie formy wydanych zaświadczeń
o demontażu pojazdów i zaświadczeń o przyjęciu niekompletnego pojazdu;
− przekazywanie zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych przedsiębiorcom niespełniającym wymagań określonych dla zakładów przetwarzania.
Podczas kontroli w 2010 r. potwierdzono efekty działań pokontrolnych w zakresie dostosowania terenu stacji demontażu do minimalnych wymagań. Działania te polegały między innymi na:
− powiększeniu sektora magazynowania poprzez uszczelnienie,
utwardzenie terenu, doprowadzenie systemu odprowadzania
ścieków przemysłowych kierowanych na separator, zamontowanie wiaty z wyznaczonymi regałami na części do ponownego użycia oraz boksami do selektywnego magazynowania
wytworzonych odpadów;
− wyznaczeniu, zgodnie z przepisami szczegółowymi, miejsca
do magazynowania zbiorników na gaz skroplony;
Dzięki tym zmianom przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu pojazdów uzyskali określone w przepisach poziomy odzysku i recyklingu, co skutkowało otrzymaniem przez nich dopłat do demontażu
pojazdów udzielonych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. W analizowanym okresie Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Opolu zweryfikował i przekazał ankiety do
NFOŚiGW siedemnastu wskazanych sprawozdań rocznych o pojazdach
wycofanych z eksploatacji, które były podstawą udzielenia dopłaty.

wydania decyzji w sprawie wstrzymania przedmiotowej działalności
na podstawie art. 13 ust. 6,7 i 9 w związku z art. 13 ust. 1 ustawy
o odpadach oraz art. 367 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska,
a także równolegle w sprawie wymierzenia kary pieniężnej w wysokości 20.000,00 zł na podstawie art. 53a ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

W 2010 r. istotnie zwiększyła się liczba kontroli podjętych w celu
likwidacji„szarej strefy”. Skontrolowano 6 przedsiębiorców oraz 3 osoby
fizyczne podejrzane o nielegalny demontaż pojazdów na podstawie:
− informacji sporządzonej przez Wojewódzką Komendę Policji
przekazanej w związku z prowadzoną współpracą „walki z
szarą strefą”;
− wniosków osób fizycznych przekazanych przez starostę i burmistrza;
− wniosków Komisariatów Powiatowych Policji;
− wniosków marszałka województwa, przekazujących wnioski
legalnie działających stacji demontażu;
− wniosków osób fizycznych.

Na istotny problem magazynowania pojazdów uszkodzonych
wskazały ustalenia kontroli przedsiębiorców świadczących usługi
w zakresie pomocy drogowej oraz holowania i przechowywania na
parkingu strzeżonym pojazdów zatrzymanych, zabezpieczonych do
celów procesowych i innych na podstawie zleceń Sądów Okręgowych,
Izb Celnych, Komendy Wojewódzkiej Policji jak również starostów. Jako
miejsca magazynowania uszkodzonych pojazdów, parkingi strzeżone
prowadzone przez analizowaną grupę przedsiębiorców, są miejscami
niejednokrotnie bardziej obciążonymi i narażonymi na zanieczyszczenia substancjami niebezpiecznymi niż sektory przyjmowania w stacjach demontażu. Parkingi te nie spełniają minimalnych wymagań,
natomiast nieskuteczna windykacja opłat za usunięcie i parkowanie
pojazdu, a także brak podstaw, kwalifikowania pojazdów nienadających się do naprawy do pojazdów wycofanych z eksploatacji i przekazywania ich na bieżąco do stacji demontażu, powoduje zagrożenie dla
środowiska podobne jak w przypadku nielegalnej działalności.

Kontrole prowadzone przy udziale Komend Powiatowych Policji,
które na miejscu wykluczyły fakt pochodzenia zgromadzonych pojazdów z czynów zabronionych, potwierdziły w jednym przypadku
nielegalnie prowadzony demontaż, na terenie nie spełniającym minimalnych wymagań.

Kontrole osób fizycznych nie prowadzących zarejestrowanej działalności, potwierdziły zbieranie na ich posesjach uszkodzonych pojazdów. Na podstawie przedłożonych dowodów rejestracyjnych, potwierdzono własność magazynowanych pojazdów i skierowano wnioski do

Ustalenia poczynione podczas kontroli przy dużej skali nielegalnego przedsięwzięcia były podstawą wszczęcia postępowania oraz
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Na terenie w/w instalacji sprzęt elektryczny i elektroniczny przetwarzany jest głównie w sposób ręczny za pomocą prostych narzędzi
(szlifierka kątowa, odsysarka do olejów itp.). Odzysk freonów metodą
R15 prowadzony jest na terenie tylko jednego zakładu przetwarzania tj.
P.P.H.U. FABISZ w Chróścicach, który wyposażony jest w stację odzysku
freonów SKYE EP10x. Natomiast demontaż urządzeń grupy 3 (m.in.
lampy elektroprotonowe w monitorach CRT, kineskopach) prowadzony jest głownie przez Alba Ekoplus Sp. z o.o. Zakład w Kochłowicach,
który wyposażony jest w:
− urządzenie do cięcia szkła kineskopowego,
− odkurzacz przemysłowy do usuwania luminoforu,
− wyznaczone miejsca magazynowania osobno szkła
ołowiowego (kod odpadu 19 12 11) i szkła ekranowego
(kod odpadu 16 02 15).

Na podstawie kontroli przeprowadzonych w 2010 r. w zakresie
walki z „szarą strefą”, które nie potwierdziły nielegalnego demontażu
nałożono mandaty karne zgodnie z art. 47 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz art. 75a ustawy o odpadach,
udzielono pouczenia, wydano zarządzenia pokontrolne oraz skierowano wnioski do:
− Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego,
− Urzędu Skarbowego,
− Policji,
− Państwowej Straży Pożarnej,
− Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
− Marszałka Województwa Opolskiego.

W pozostałych przypadkach tj. 3 zakładach przetwarzania posiadających uzgodnione warunki przetwarzania sprzętu grupy 3, a nie
posiadających urządzeń przetwarzania kineskopów CRT, kontrole potwierdziły jedynie zbieranie w/w urządzeń.
W porównaniu z rokiem 2009 r. w analizowanym okresie
2010 r. powiększono zakres kontroli prowadzonych u przedsiębiorców wprowadzających sprzęt o zagadnienia wynikające
z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach
(Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.). Podstawą podejmowanych
działań był art. 72 ustawy o bateriach i akumulatorach i dane
z rejestru prowadzonego przez GIOŚ łącznie z rejestrem zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Podczas kontroli dwunastu wprowadzających, a zarazem zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory, zarejestrowano
szereg nieprawidłowości m.in.:
− brak realizacji obowiązków wynikających z art. 22 ustawy
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w zakresie
dołączania informacji o sposobie postępowania ze zużytym
sprzętem;
− brak bieżącej sprawozdawczości w zakresie zbierania oraz
przekazywania wykazów zakładów przetwarzania zgodnie
z art. 33 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym;
− niekompletna i nie na bieżąco prowadzona ewidencja odpadów;
− nierzetelność przekazanych marszałkowi województwa sprawozdań OŚ-OP 1 o opakowaniach lub produktach, osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu oraz należnej opłacie
produktowej tj. brak informacji o wprowadzonych w 2009 r.
bateriach;
− brak realizacji obowiązku w zakresie sporządzania i przekazywania do GIOŚ sprawozdań w zakresie wprowadzanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
− brak obowiązkowej rejestracji jako zbierający sprzęt elektryczny i elektroniczny;
− brak zgłoszenia zmiany do rejestru wprowadzających sprzęt;
− nierzetelność i nieterminowość lub brak wykonania zbiorczych
zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów, o spo-

6.2.3. Działalność kontrolna dotycząca
przepisów o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.)
obowiązującą od 2005 r., wojewódzki inspektor ochrony środowiska co
najmniej raz w roku kontroluje każdy zakład przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także na wniosek marszałka województwa
dokonuje oceny stanu technicznego instalacji do przetwarzania sprzętu.
W porównaniu z rokiem ubiegłym w województwie opolskim
zwiększyła się, o dwie instalacje, liczba zakładów przetwarzania.
W 2010 r. kontrolą objęto 5 zakładów przetwarzania zarejestrowanych
w rejestrze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie
udostępnionym na stronie www.gios.gov.pl tj.:
• INDAVER Polska Sp. z o.o. ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej 4, 46-828 Opole;
• P.P.H.U. FABISZ ul. Młyńska 2, 46-080 Chróścice;
• P.P.U.H. Surowce Wtórne Dariusz Kowalski Aleksander Masicki
„KO-MA” Sp.j. ul. Oleska117, 45-233 Opole, Zakład Przetwarzania
w Osowcu k/Opola ul. Dworcowa 2;
• MET-KOL Skup-Sprzedaż Surowców Wtórnych Mariusz Niemirowski
ul. Oświęcimska 11, 48-100 Głubczyce;
• Alba Ekoplus Sp. z o.o. ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa
Górnicza, Zakład Przetwarzania w Kochłowicach 6A, 46-220
Byczyna.
Wymieniona spółka INDAVER Polska Sp. z o.o. jest jednocześnie
recyklerem sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
79

d z iała n ia n a r z ec z o chr o n y śr o d o w is k a

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie w związku z brakiem aktualnych umów OC. W zakresie pojazdów, dla których
nie uzyskano informacji o właścicielu, zwrócono się do policji o ustalenie ostatniego właściciela w oparciu o numery rejestracyjne oraz dane
identyfikacyjne ustalone w trakcie oględzin. Zgodnie z przekazanymi
przez policję informacjami, pojazdy „niewiadomego pochodzenia” zostały odebrane przez osoby, które je przekazały i uprzątnięto teren,
co potwierdzono również w trakcie oględzin. Natomiast nielegalnie
prowadzony warsztat tj. bez aktualnego zgłoszenia działalności, był
podstawą do skierowania wniosku do Urzędu Skarbowego.
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• nałożył 4 mandaty karne na podstawie art. 71 ustawy o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 2 mandaty karne na
podstawie art. 72 w/w ustawy oraz 1 na podstawie art. 37 ustawy
z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;
• udzielił 2 pouczeń w zakresie art. 72 ustawy o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym;
• wydał 9 zarządzeń pokontrolnych;
• a także skierował wystąpienia do marszałka województwa,
właściwych terenowo starostów, Głównego Inspektoratu
Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkich Inspektoratów
Inspekcji Handlowej (WIIH).
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sobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach
służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
− brak zgłoszenia do rejestru starosty działalności zwolnionej
z uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów w zakresie
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z zapisem
art. 33 ust 5 ustawy o odpadach;
− brak uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie
gospodarowania wytwarzanymi odpadami.
W związku z tym w 2010 r. WIOŚ w Opolu:
• wydał 2 decyzje pieniężne – na podstawie art. 79b ust. 1 pkt
2 ustawy o odpadach za wytwarzanie odpadów bez wymaganego
złożenia informacji o wytworzonych odpadach;
• wydał 4 decyzje karne pieniężne na podstawie ustawy o zużytym
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w tym:
− trzy decyzje na podstawie art. 80 ust. 1 za wprowadzenie
sprzętu bez wcześniejszej rejestracji w GIOŚ;
− jedną decyzję na podstawie art. 80 ust. 2 za brak wniesienia
zabezpieczenia finansowego na 2009 r. na sfinansowanie zbierania, przetwarzania, odzysku w tym recyklingu
i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

W 2010 r. nie stwierdzono na terenie województwa opolskiego
nielegalnego demontażu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Podczas podejmowanych kontroli w sprawie nielegalnego
demontażu pojazdów zanotowano natomiast, w dwóch przypadkach,
zbieranie sprzętu oraz części pochodzących ze sprzętu elektrycznego
tj. silników elektrycznych, bez uzgodnienia z właściwym organem
samorządowym warunków w zakresie zbierania sprzętu oraz bez
wpisu do rejestru GIOŚ.
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