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1. Wykaz skrótów
Tabela 1. Wykaz skrótów

Nazwa skrótu
ARiMR
Analiza SWOT
GDDKiA
GIOŚ
GUGiK
GUS
GZWP
IMGW-PIB
IUNG-PIB
JCWP
JCWPd
JST
KPOŚK
KSRG
MEW
NFOŚiGW
OCHK
OUG
OSP
OZE
PEM
PGL LP
PGW WP
PIG-PIB
PMŚ
POP
POŚ
PSH
PSP
PSSE
RDOŚ
RLM
UE
WFOŚiGW
WIOŚ
WPGO
WWA
ZDR
ZZR
ZMŚP

Wyjaśnienie
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Narzędzie służące do analizy strategicznej. Opiera się ona na
określeniu silnych oraz słabych stron, a także wynikających z nich
szans oraz zagrożeń.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Główny Urząd Statystyczny
Główny Zbiornik Wód Podziemnych
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut
Badawczy
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut
Badawczy
Jednolita część wód powierzchniowych
Jednolita część wód podziemnych
Jednostka samorządu terytorialnego
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
Małą Elektrownia Wodna
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Obszar Chronionego Krajobrazu
Okręgowy Urząd Górniczy
Ochotnicza Straż Pożarna
Odnawialne Źródła Energii
Promieniowanie elektromagnetyczne
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Państwowy Monitoring Środowiska
Program Ochrony Powietrza
Program Ochrony Środowiska
Państwowa Służba Hydrogeologiczna
Państwowa Straż Pożarna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
Równoważna liczba mieszkańców
Unia Europejska
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami
Węglowodory aromatyczne
Zakłady Dużego Ryzyka
Zakłady Zwiększonego Ryzyka
Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego
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2. Wstęp
2.1.

Podstawa prawna opracowania

Podstawą prawną opracowania Programu ochrony środowiska dla Gminy Branice jest art.
17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U.
z 2020 r. poz. 1219 ze zmianami).

2.2.

Cel opracowania

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Branice na lata 2021-2024 z perspektywą na lata
2025-2028 roku jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ochrony środowiska
na

terenie

gminy.

Według

założeń

przedstawionych

w

niniejszym

opracowaniu,

sporządzenie programu doprowadzi do poprawy stanu środowiska przyrodniczego,
efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewni skuteczne mechanizmy chroniące
środowisko przed degradacją, a także stworzy warunki dla wdrożenia wymagań
obowiązującego w tym zakresie prawa.
Opracowanie określa politykę środowiskową a także wyznacza cele i zadania, które odnoszą
się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów. Podczas
tworzenia dokumentu przyjęto założenie, że powinien on spełniać rolę narzędzia pracy
przyszłych

użytkowników,

ułatwiającego

i

przyśpieszającego

rozwiązywanie

poszczególnych zagadnień. Niniejsze opracowanie zawiera m.in. rozpoznanie aktualnego
stanu środowiska w gminie oraz przedstawia propozycje i opisy zadań, które niezbędne są
do kompleksowego rozwiązania problemów związanych z ochroną środowiska.
Przedmiotowy dokument wspomaga dążenie do uzyskania w gminie sukcesywnego
ograniczenia degradacji środowiska, ochronę i rozwój jego walorów oraz racjonalne
gospodarowanie zasobami środowiska z uwzględnieniem konieczności jego ochrony. Stan
docelowy w tym zakresie nakreśla niniejszy Program, a ocenę efektów jego realizacji,
zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, dokonuje się okresowo co 2 lata.
Struktura opracowania obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w gminie
w odniesieniu m.in. do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony
powierzchni ziemi i gleb, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed
promieniowaniem

elektromagnetycznym,

ochrony

przyrody,

edukacji

ekologicznej.

W opracowaniu zamieszczono ich charakterystykę, ocena stanu aktualnego oraz określenie
stanu

docelowego. Identyfikacja potrzeb gminy

w

zakresie ochrony

środowiska,

w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych, polega na sformułowaniu celów
nadrzędnych oraz strategii ich realizacji. Na tej podstawie opracowywany jest plan
operacyjny, przedstawiający planowane przedsięwzięcia na terenie gminy do roku 2028.
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3. Wykorzystane materiały
Na potrzeby niniejszego opracowania wykorzystano:
1. Aktualnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące problematyki ochrony środowiska
i planowania przestrzennego, w szczególności:
a) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zmianami],
b) ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko [tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247
ze zmianami],
c) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

zagospodarowaniu

przestrzennym [tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 741 ze zmianami],
d) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody [tekst jednolity Dz.U.
z 2021 r., poz. 1098 ze zmianami],
e) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [tekst jednolity Dz.U. z 2014 r.,
poz. 112].
2. Badora K., Lokalizacja farm wiatrowych w południowej części województwa
opolskiego a uwarunkowania przyrodniczo-krajobrazowe, Inżynieria Ekologiczna nr
23, 2010.
3. Badora K., Ocena wpływu farm wiatrowych na krajobraz – aspekty metodyczne
i praktyczne, Problemy Ekologii Krajobrazu, T.XXXI, Katedra Ochrony Powierzchni
Ziemi, Uniwersytet Opolski, Opole 2011.
4. Badora K., Rosik-Dulewska Cz., Korytarze ekologiczne województwa opolskiego i ich
rola w optymalizacji struktury wielkoprzestrzennego systemu obszarów chronionych
tego województwa, Prace Studialne i Geograficzne, t. 44, ss.193-208, Katedra
Ochrony Powierzchni Ziemi, Uniwersytet Opolski, Opole 2010.
5. Cichocki Z., Metodyka prognoz oddziaływania na środowisko do projektów strategii
i planów zagospodarowania przestrzennego. Monografia. IOŚ Warszawa 2004.
6. Gacka-Grzesikiewicz

E.,

Prognozowanie

zmian

środowiska

przyrodniczego

w planowaniu przestrzennym, TUP, z. 99, Warszawa 1979.
7. Gumiński R., Próba wydzielenia dzielnic rolniczo-klimatycznych w Polsce. Przegląd
Meteorologiczny i Hydrograficzny, Warszawa 1948.
8. Kondracki J., Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa 1967.
9. Kondracki J: Geografia Polski - Mezoregiony fizyczno-geograficzne. PWN, Warszawa
1994.
10. Kondracki J. „Geografia regionalna Polski”. PWN, Warszawa 2003 r.
11. Kowalczyk R., Szulczewska B., Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko do
planów
zagospodarowania
przestrzennego.
Biblioteka
Problemów
Ocen
Środowiskowych. Ekokonsult, Gdańsk 2002.
12. Mapa oceny warunków fizjograficznych gminy Branice.
13. Ocena wpływu budowy zbiornika Nove Herminovy wraz z propozycją rozwiązań
zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terytorium RP, Środowisko, Bielsko-Biała
2013.
14. Opracowanie ekofizjograficzne dla Gminy Branice. Wektor, Tychy 2018.
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15. Opracowanie

ekofizjograficzne

województwa

opolskiego,

Urząd

Marszałkowski

Województwa Opolskiego, Opole 2008.
16. Opracowanie fizjograficzne dla planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Branice, 1994.
17. Ośródka L., Warunki klimatyczne Branic.
18. Plan

zagospodarowania

przestrzennego

województwa

opolskiego,

Urząd

Marszałkowski Województwa Opolskiego, Opole 2018.
19. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Branice 2016-2020, Załącznik nr 1 do
Uchwały nr XXIII/224/16 Rady Gminy Branice z dnia 21 listopada 2016 r. oraz
aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Branice 2016-2020,
Załącznik do uchwały nr IX/92/19 Rady Gminy Branice z dnia 20 maja 2019 r.
20. Program ochrony zlewni rzeki Troi, Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2002.
21. Publikacje Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu:
a) Ocena stanu akustycznego środowiska na podstawie wyników pomiarów
monitoringowych hałasu,
b) Monitoring diagnostyczny wód podziemnych,
c) Monitoring operacyjny wód podziemnych,
d) Ocena wód powierzchniowych w województwie opolskim,
e) Ocena jakości powietrza,
f) Wyniki pomiarów jakości powietrza,
g) Ocena stanu jednolitych części wód,
h) Pobór wód w województwie opolskim,
i)

Stan środowiska w województwie opolskim,

j)

Wyniki badań wód powierzchniowych w punktach pomiarowo-kontrolnych
w województwie opolskim,

k) Charakterystyka

punktowych

źródeł

zrzutów

ścieków

komunalnych

i przemysłowych w województwie opolskim.
22. Stan istniejący i program produkcji rolnej w gminie Branice. Wojewódzkie Biuro
Geodezji i Terenów Rolnych, Opole 1994.
23. Stan sanitarny powiatu głubczyckiego w 2020 r. PPIS w Głubczycach, 2021.
24. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Branice
przyjęte uchwałą nr III/219/18 Rady Gminy Branice z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie

uchwalenia

studium

uwarunkowań

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego Gminy Branice, zmienione uchwałą nr XXVII/274/21 Rady Gminy
Branice z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Branice.
25. Usprawnienie rolniczej przestrzeni produkcyjnej zlewni rzeki Psiny, Troi i Opawy.
Studium programistyczne, Bipromel, Warszawa 1981.
26. Woś A., Klimat Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
27. Wyciąg

ze

Studium

programistycznego

usprawnienia

rolniczej

przestrzeni

produkcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony gleb przed erozją w zleci rzeki
Troi i Psiny na terenie gminy Branice, Opole 1987.
Ponadto, wykorzystano dane i materiały:
•

Urzędu Gminy Branice,

•

Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

•

dotyczące budowy zbiornika „Nove Herminovy” na Opawie w Republice Czeskiej,
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•

zawarte na stronie internetowej http://mapy.opolskie.pl/,

•

zawarte na stronie internetowej http://mapy.geoportal.gov.pl/imap/,

•

zawarte na stronie internetowej https://www.google.pl/maps/,

•

zawarte na stronie internetowej http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/,

•

zawarte na stronie internetowej https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/,

•

zawarte na stronie internetowej http://natura2000.eea.europa.eu/#,

•

zawarte na stronie internetowej http://natura2000.gdos.gov.pl/,

•

zawarte na stronie internetowej https://geolog.pgi.gov.pl/,

•

zawarte na stronie internetowej http://opole.rdos.gov.pl/dane-i-metadane,

•

zawarte na stronie internetowej https://www.gdos.gov.pl/dane-i-metadane,

•

zawarte na stronie internetowej http://dm.pgi.gov.pl/,

•
•

zawarte na stronie internetowej https://cbdgportal.pgi.gov.pl/karto_geo/,
zawarte na stronie internetowej http://www.zopzl-opole.pl/organizacja/kolalowieckie-i-obwody/.
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4. Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Cel opracowania
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Branice na lata 2021-2024 z perspektywą na lata
2025-2028 jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej na terenie
gminy. Opracowanie i późniejsza realizacja programu doprowadzi do poprawy stanu
środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewni skuteczne
mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzy warunki dla
wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. Opracowanie jakim jest
Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, a także wyznacza cele
i zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania środowiskowego, które
odnoszą się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów.
Podczas tworzenia Programu, przyjęto założenie, że powinien on spełniać rolę narzędzia
pracy

przyszłych

użytkowników,

ułatwiającego

i

przyśpieszającego

rozwiązywanie

zagadnień, będących zagadnieniami technicznoekonomicznymi, związanymi z przyszłymi
projektami.

Zakres opracowania
Program zawiera między innymi rozpoznanie aktualnego stanu środowiska w gminie, źródła
jego zanieczyszczeń, analizę SWOT, propozycje oraz opis celów i zadań, które niezbędne
są do kompleksowego rozwiązania problemów związanych z ochroną środowiska. Program
wspomaga dążenie do uzyskania w gminie sukcesywnego ograniczenia negatywnego
wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój walorów środowiska oraz
racjonalne gospodarowanie z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska. Stan
docelowy w tym zakresie nakreśla Program Ochrony Środowiska, a dowodów jego
osiągania dostarcza ocena efektów działalności środowiskowej, dokonywana okresowo.
Struktura opracowania obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w gminie w
odniesieniu

m.in.

do

ochrony

klimatu

i

jakości

powietrza,

zagrożeń

hałasem,

promieniowania elektromagnetycznego, gospodarowania wodami, gospodarki wodnościekowej, zasobów geologicznych, gleb, gospodarki odpadami, zasobów przyrodniczych,
zagrożeń poważnymi awariami, edukacji ekologicznej, z podaniem ich charakterystyki,
oceną stanu aktualnego umożliwiającą tym samym identyfikację obszarów problemowych.
Identyfikacja

potrzeb

gminy

w

zakresie

ochrony

środowiska,

w

odniesieniu

do

obowiązujących w kraju przepisów prawnych i regulacji prawnych Unii Europejskiej, polega
na sformułowaniu celów (do 2028 roku) oraz strategii ich realizacji. Na tej podstawie
opracowywany jest plan operacyjny, przedstawiający listę przedsięwzięć jakie zostaną
zrealizowane na terenie Gminy Branice do roku 2028.

Charakterystyka
W tej części opracowania przedstawiony został krótki opis gminy omawiający wszystkie
elementy środowiska przyrodniczego, demografię oraz sytuację gospodarczą Gminy
Branice.
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Ocena stanu środowiska
W niniejszym opracowaniu opisano stan środowiska na terenie Gminy Branice. Wyznaczono
w tym zakresie następujące kategorie:
•

Jakość powietrza (uwzględniająca stan aktualny, identyfikujący zagrożenia i źródła
zanieczyszczeń środowiska);

•

Hałas

(uwzględniająca

stan

aktualny,

identyfikujący

zagrożenia

i

źródła

zanieczyszczeń środowiska);
•

Promieniowanie elektromagnetyczne (uwzględniająca stan aktualny, identyfikujący
zagrożenia i źródła zanieczyszczeń środowiska);

•

Wody powierzchniowe i podziemne (uwzględniająca stan aktualny, identyfikujący
zagrożenia i źródła zanieczyszczeń środowiska);

•

Gospodarka wodno-ściekowa (uwzględniająca
zagrożenia i źródła zanieczyszczeń środowiska);

stan

aktualny,

identyfikujący

•

Zasoby geologiczne (uwzględniająca stan aktualny, identyfikujący zagrożenia
i źródła zanieczyszczeń środowiska);

•

Gleby

(uwzględniająca

stan

aktualny,

identyfikujący

zagrożenia

i

źródła

zanieczyszczeń środowiska);
•

Gospodarka odpadami (uwzględniająca stan aktualny, identyfikujący zagrożenia
i źródła zanieczyszczeń środowiska);

•

Zasoby przyrodnicze (uwzględniająca stan aktualny, identyfikujący zagrożenia
i źródła zanieczyszczeń środowiska);

•

Zagrożenia poważnymi awariami (uwzględniająca stan aktualny, identyfikujący
zagrożenia i źródła zanieczyszczeń środowiska).

Analiza SWOT
Analiza SWOT jest narzędziem służącym do analizy strategicznej. Opiera się ona na
określeniu silnych oraz słabych stron, a także wynikających z nich szans oraz zagrożeń
(w przypadku niniejszego opracowania – środowiska). Od tych elementów pochodzi jej
nazwa:
•

S – strenghts (silne strony);

•

W – weaknesses (słabe strony);

•

O – opportunities (szanse);

•

T – threats (zagrożenia).

W przypadku badań środowiska przyrodniczego analiza polega na określeniu słabych i
silnych stron poszczególnych elementów środowiska także szans oraz zagrożeń tworzonych
przez czynniki wewnętrzne oraz zewnętrzne.

Cele i strategia ich realizacji
W niniejszym Programie obrano kierunki interwencji wynikające z dokumentów wyższego
szczebla oraz lokalnych potrzeb i są to:
•

Ochrona klimatu i jakości powietrza;

•

Zagrożenia hałasem;
11
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•

Promieniowanie elektromagnetyczne;

•

Gospodarowanie wodami;

•

Gospodarka wodno-ściekowa;

•

Zasoby geologiczne;

•

Gleby;

•

Gospodarka odpadami;

•

Zasoby przyrodnicze;

•

Zagrożenia poważnymi awariami.

Na ich podstawie wyznaczono cele krótko- i średniookresowe, a także strategię ich
realizacji na poziomie gminnym. Narzędziem pomocniczym w realizacji założonych celów
są zadania przedstawione w rozdziale 6. Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich
finansowanie. Wyznaczone zadania są spójne z planowanymi inwestycjami gminnymi oraz
obowiązującym prawem lokalnym.

Wdrażanie i monitoring programu
Właściwe wykorzystanie możliwych rozwiązań o charakterze organizacyjnym ma istotne
znaczenie w procesie wdrażania programu i jego realizacji. Wprowadzenie zasad
monitoringu umożliwi sprawną realizację działań, jak również pozwoli na bieżącą
aktualizację celów programu. Z tego powodu w rozdziale 7. System realizacji programu
ochrony środowiska, sformułowano zasady zarządzania środowiskiem, które stanowią
podstawę sprawnej realizacji i kontroli działań programowych.

Analiza uwarunkowań finansowych
Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska wymaga nakładów
finansowych znacznie przewyższających możliwości budżetowe jednostek samorządu
terytorialnego. Istnieje zatem potrzeba pozyskania zewnętrznych źródeł finansowego
wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych. W tym celu w rozdziale 6. Cele programu ochrony
środowiska, zadania i ich finansowanie przedstawiono potencjalne źródła finansowania
wyznaczonych zadań.
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5. Ogólna charakterystyka gminy Branice
5.1.

Położenie gminy

Gmina Branice położona jest w południowej części województwa opolskiego, w powiecie
głubczyckim. Gmina graniczy od północy z gminą Głubczyce, od północnego wschodu
z gminą Baborów i od wschodu z gmin Kietrz. Od zachodu i południa gmina graniczy
z Republiką Czeską. Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski gmina położona
jest na Płaskowyżu Głubczyckim (318.58) będącym częścią Niziny Śląskiej (318.5).

Rysunek 1. Położenie Gminy Branice na mapie podziału fizyczno-geograficznego

Źródło:

Opracowanie

własne

na

podstawie:

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Mezoregiony_Kondrackiego.png.

W skład gminy Branice, zajmującej powierzchnię 12 187 ha (122 km2) wchodzi 21 sołectw:
Branice, Bliszczyce, Boboluszki, Dzbańce, Dzbańce Osiedle, Dzierżkowice, Gródczany,
Jabłonka, Jakubowice, Jędrychowice, Lewice, Michałkowice, Niekazanice z przysiółkiem
Niekazanice-Kałduny,

Posucice,

Turków,

Uciechowice,

Wiechowice,

Włodzienin,

Włodzienin-Kolonia, Wódka i Wysoka. Jest to gmina typowo wiejska, a grunty rolne zajmują
89% jej powierzchni. Sołectwo Branice (o charakterze małego miasta - z zabudową
mieszkaniową

jednorodzinną

i

wielorodzinną,

zabudową

usługową,

handlową

i produkcyjną) położone jest w zachodniej części Gminy, przy granicy z Republiką Czeską.
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Rysunek 2. Lokalizacja Gminy Branice w najbliższym otoczeniu

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: http://www.google.pl/maps.

Przez Gminę równoleżnikowo przebiega droga wojewódzka nr 419 relacji Nowa Cerekwia
– granica państwa (przez sołectwa Niekazanice i Branice) oraz sieć dróg powiatowych
i gminnych, w tym istotna droga powiatowa łączące Głubczyce z Wiechowicami (połączenie
z Opawą), przez Włodzienin, Dzbańce, Dzbańce-Osiedle i Uciechowice.

5.2.

Budowa geologiczna

Najstarszymi skałami stanowiącymi fundament przedmiotowego terenu są skały karbonu
dolnego. Pod względem litologicznym są to piaskowce, łupki ilaste, łupki mułowcowe i łupki
piaszczyste serii hradeckiej i morawieckiej. Skały te dochodzą do powierzchni głównie w
najwyższych partiach wzgórz. Niekiedy karbon ujawnia się również na zboczach głęboko
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wciętych dolin. Od wzgórz w kierunku wschodnim karbon zanurza się pod utwory
trzeciorzędowe i czwartorzędowe.
Trzeciorzęd wykształcony jest głównie jako serie iłów pylastych i plastycznych lub
marglistych z przewarstwieniami piasków i żwirów, łupków, a miejscami również gipsów.
Iły trzeciorzędowe nie tworzą ciągłej pokrywy. Brak jej w szczególności w obrębie wzniesień
wzgórz i ich wschodnich zboczy. Miąższość utworów trzeciorzędowych jest zróżnicowana
i może wynosić nawet 100 do 200 m.
Najmłodsze osady czwartorzędowe tworzą ciągłą pokrywę o grubości od około 15 do 30 m.
Miąższość czwartorzędu rośnie w kierunku wschodnim.
Obszar

Płaskowyżu

zlodowacenia

Głubczyckiego

południowopolskiego

był
w

dwukrotnie
znacznym

objęty
stopniu

zlodowaceniem.
zerodowały

w

Osady
okresie

interglacjalnym. Obecne osady pochodzą z okresu zlodowacenia środkowopolskiego.
Pomimo trwającej naturalnej erozji są one nadal doskonale wykształcone.
Prawie całą powierzchnię gminy pokrywają osady lessowe, będące produktem akumulacji
eolicznej. Ich grubość waha się od kilkudziesięciu centymetrów do 10 m.
W zasięgu dolin Opawy i Troi można wyodrębnić płaskie holoceńskie terasy zalewowe,
akumulacyjne, wyścielone żwirami i namułami. Terasy wznoszą się średnio od 2 do 5 m
ponad poziom wody w rzekach i osiągają szerokość od 0,8 do 1,5 km. Część gminy
położona poza dolinami rzek przykryta jest utworami lessowymi. Tylko lokalnie, zwłaszcza
na

zboczach

dolin,

spod

lessów

ujawniają

się

starsze

osady

(czwartorzędowe,

trzeciorzędowe i karbońskie).
Na terenie gminy zarejestrowano trzy złoża surowców mineralnych:
1. Złoże surowca ilastego „Branice”.
2. Złoże kruszywa naturalnego „Lewice”.
3. Złoże kruszywa naturalnego „Włodzienin”.
Na poniższej mapie przedstawiono lokalizację złóż surowców.
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Rysunek 3. Lokalizacja złóż na obszarze Gminy Branice

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ortofotomapy udostępnionej do pobrania
w Geoportalu oraz warstwy złóż z bazy danych http://dm.pgi.gov.pl/

5.3.

Rzeźba terenu

Płaskowyż Głubczycki jest wysoko wzniesioną równiną lessową. Funkcjonalnie stanowi on
część Przedgórza Sudeckiego. Jest to rolniczy rejon o urodzajnych ziemiach kompleksów
pszenno-buraczanych. Bardzo korzystne warunki glebowe doprowadziły do wylesienia
obszaru (lasy pokrywają zaledwie 4% powierzchni mezoregionu). Niewielka, północnozachodnia część gminy nawiązuje morfologią do Przedgórza Sudeckiego.
Teren gminy wykazuje zasadniczy spadek w kierunku wschodnim, wzdłuż dolin Opawy
i Troi. Lokalnie północna część gminy pochyla się na północ ku dolinie Troi, a południowa
obniża się w kierunku południowym ku dolinie Opawy. Przez środek gminy przebiega
wododział między tymi rzekami. Najwyższy punkt na terenie gminy Branice przekracza 410
m n.p.m. i znajduje się w północnej granicy gminy, w lesie między Bliszczycami i Lewicami.
Punkt najniższy znajduje się na wysokości około 240 m n.p.m. w dolinie Troi przy północno
16
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wschodniej granicy gminy, między Włodzieninem i Wojnowicami (na granicy z Gminą
Kietrz). Na poniższym rysunku przedstawiono cyfrowy model wysokości Gminy Branice.

Rysunek 4. Cyfrowy model wysokości Gminy Branice

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych NMT PL-EVRF2007-NH udostępnionych
do pobrania w Geoportalu
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W ukształtowaniu powierzchni gminy Branice można wydzielić kilka obszarów:
•

dolina rzeki Opawy, o wysokości bezwzględnej od około 260 m n.p.m. w okolicach
Wiechowic do około 305 m n.p.m. na północ od Bliszczyc. Szerokość doliny po
polskiej stronie wynosi zasadniczo około 400-700 m, z tym że lokalnie (odcinek na
północ od Branic i na zachód od Boboluszek) dolina rozszerza się do około 900-1100
m, na południe od Branic czy w okolicach Dzierżkowic zwęża się, odpowiednio do
około 50 m (w sąsiedztwie krawędzi doliny) i 200-300 m;

•

płaskowyż w południowej i środkowej części gminy, o wysokościach względnych (od
dna doliny) dochodzących zasadniczo do 40 m (lokalnie do 50 m), łagodnych
stokach o nachyleniach zasadniczo nie przekraczających 5% z dużym udziałem
stoków o ekspozycji południowej. Do wyjątków w zakresie nachylenia terenu należy
zaliczyć zbocza doliny Opawy na północ od Branic (nachylenia do 8%), południowe
zbocza doliny potoku Wilżyna (przepływa przez Branice) o nachyleniach lokalnie (na
odcinku około 300 m) przekraczających 15% oraz krawędź doliny Opawy między
Branicami i Boboluszkami o nachyleniach przekraczających 20%;

•

płaskowyż o charakterze podgórskim w północno zachodniej części gminy
(pomiędzy miejscowościami Bliszczyce, Michałkowice i Lewice), charakteryzujący
się deniwelacjami dochodzącymi do 100 m, wysokościami bezwzględnymi do 410
m n.p.m. i nachyleniami zasadniczo do 10% (lokalnie do 20%, szczególnie na
północ i wschód od Bliszczyc). Stoki w dużej mierze o ekspozycji południowej
i wschodniej;

•

dolina Troi w północno wschodniej części gminy od okolic miejscowości Lewice na
zachodzie, poprzez okolice miejscowości Jędrychowice i Posucice, po okolice wsi
Wódka we wschodniej części gminy. Obszar ten charakteryzuje się wysokościami
bezwzględnymi od 240 m n.p.m. do około 320 m n.p.m. i deniwelacjami sięgającymi
50 m. Cechą charakterystyczną tego terenu są głęboko wcięte doliny Troi i
prawobrzeżnego dopływu Troi płynącego od okolic Posucic, przez tereny wsi
Dzbańce Osiedle i Dzbańce do Włodzienina. Dominują tereny o ekspozycji
północnej. Jedynie obszary na północ od Włodzienina charakteryzują się ekspozycją
południową.

Ukształtowanie tych obszarów, odmienny charakter krajobrazu i pokrycia terenu powodują,
że inne są możliwości zagospodarowania terenu danego typu.
Na terenie gminy Branice występują liczne ślady historycznej eksploatacji kruszyw.
W trakcie analiz map topograficznych, ortofotomap i cyfrowych modeli wysokości oraz
w trakcie wizji terenowych zidentyfikowano 20 odkrywek zlokalizowanych głównie na
terenie wsi Włodzienin i Lewice (13), a ponadto w Branicach (2) oraz po jednej
w Dzbańcach, Posucicach, Niekazanicach, Wysokiej i Wiechowicach.

5.4.

Hydrogeologia i hydrografia

Na terenie gminy wody pobiera się z trzech poziomów wodonośnych: karbońskiego,
trzeciorzędowego i czwartorzędowego. Największe znaczenie, pod względem ilości ujęć
i wielkości poboru, ma zbiornik czwartorzędowy.
Poziom karboński wykształcony jest w piaskowcach i łupkach dolnego karbonu na średniej
głębokości do 30 m p.p.t. Zbiornik ma budowę szczelinową. Woda występuje w szczelinach
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i spękaniach skał, wydajność tego poziomu jest mała i wynosi kilka m3/h. Wodę z tego
poziomu ujmuje się studniami głębokości 15,6 i 23 m na terenie zakładu rolnego
w Dzbańcach.
Poziom trzeciorzędowy występuje tylko w południowej części gminy. Warstwę wodonośną
tworzą piaski pylaste i żwiry zaglinione, występujące jako przewarstwienia wśród iłów.
Zwierciadło wody zalega średnio na głębokości 20 do 40 m p.p.t., a w rejonie Wysokiej na
głębokości do 26,0 m p.p.t. Wydajność studni jest stosunkowo niewielka i waha się od 2,4
do 5,5 m3/h. Woda ma podwyższona zawartość żelaza i manganu. Wody tego poziomu
ujmuje się trzema studniami na terenie dawnego PGR „Wysoka” (ujęcia nie zarządzane
przez gminę Branice). Zwierciadło naporowe nawiercono tam na głębokości 20-26 m, a
ustabilizowało się 3-6 m.
Poziom czwartorzędowy stanowi podstawę zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców gminy,
gdyż w jego obrębie występuje około 20 studni głębinowych. Studnie zlokalizowane są
głównie w dolinie rzeki Opawy. Warstwę wodonośną budują zwykle różnoziarniste piaski
z domieszką żwirów, występujące pod pokrywą utworów gliniastych i lessowych.
Zwierciadło wody w dolinach zalega na głębokości średnio do 2 m p.p.t., a na wysoczyźnie
na głębokości od 2 do 5 m p.p.t. Wydajność studni wód czwartorzędowych jest
zróżnicowana w zależności od ich lokalizacji. Wydajność w obrębie dolin jest duża i osiąga
nawet 100 m3/h, natomiast w obrębie wysoczyzny dochodzi jedynie do 30 m 3/h. Wody są
twarde z nadmierną zawartością żelaza i manganu – wymagają uzdatnienia. Woda
rozprowadzana jest do domów sieciowo. Ujęć indywidualnych na terenie gminy praktycznie
się

już

nie

wykorzystuje.

Sołectwo

Branice

jest

zlokalizowane

wyłącznie

nad

Czwartorzędowym Użytkowym Piętrem Wodonośnym.
Wody Czwartorzędowego Użytkowego Piętra Wodonośnego są zasilane od powierzchni
opadami atmosferycznymi w miejscach, w których brak jest pokrywy lessowej, ewentualnie
jest ona wyjątkowo cienka. W granicach gminy izolacja tego zbiornika jest stosunkowo
skuteczna, a zasilanie zachodzi głównie w obrębie dolin rzecznych.
Żaden z lokalnych zbiorników wód podziemnych nie ma rangi zbiornika głównego (GZWP).
Najbliższy taki zbiornik, trzeciorzędowy GZWP nr 332 – Subniecka KędzierzyńskoGłubczycka, znajduje się dopiero na pograniczu powiatów: głubczyckiego, raciborskiego
i kędzierzyńsko-kozielskiego. W granicach gminy nie ma również obszarów ochrony dla
zbiorników tej rangi.
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Rysunek 5. Gmina Branice na mapi głównych zbiorników wód podziemnych

Źródło: Opracowanie własne.

Obszar Gminy jest zlokalizowany w zasięgu dwóch JCWPd:
•

nr 140 (PLGW6000140), dla której wyznaczono cele środowiskowe: utrzymanie
dobrego stanu chemicznego oraz utrzymanie dobrego stanu ilościowego. Ocena
ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona;

•

nr 141 (PLGW6000141), dla której wyznaczono cele środowiskowe: osiągnięcie
dobrego stanu chemicznego oraz utrzymanie dobrego stanu ilościowego. Ocena
ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona.
20
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Na poniższym rysunku przedstawiono zasięgi jednolitych części wód podziemnych.

Rysunek 6. Zasięgi jednolitych części wód podziemnych na obszarze Gminy Branice

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PSH.

Obszar gminy leży w zlewni Odry i należy bezpośrednio do dorzecza Opawy i Troi. Ich
wododział przebiega pasmem wzgórz przez środkową część gminy. Obie największe rzeki
gminy wspomagane są lokalnie mniejszymi potokami.
Rzeka Opawa ma długość 122 km i płynie generalnie przez Republikę Czeską. Jedynie na
21-kilometrowym odcinku w rejonie Branic wyznacza granicę. Powierzchnia zlewni wynosi
2,1 tys. km2, z czego 136 km2 w Polsce (połowa w granicach gminy Branice). Rzeka posiada
21
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zróżnicowany charakter. W rejonie Bliszczyc i Branic rzeka przyjmuje charakter nizinny
i płynie szeroką, meandrującą doliną. Z kolei na odcinku na północ od Bliszczyc i na
południe od Branic jej nurt jest bardziej wartki i przebieg bardziej prostolinijny. Na odcinku
między Boboluszkami i Wiechowicami Opawa przybiera w miarę jednolity charakter
cechujący się umiarkowanym nurtem i niewielką krętością. Niegdyś w rzece żyło bardzo
dużo ryb: leszcze, płocie, pstrągi, lipienie, szczupaki, węgorze i rzadziej sandacze, karpie i
karasie. W rzece dominowały klenie. Niestety Opawę zaczęto intensywnie regulować
zarówno po stronie czeskiej jak i polskiej. Z roku na rok rzeka jest coraz płytsza i mniej
zasobna w ryby.
Rzeka Troja ma długość 35 km, a powierzchnia jej zlewni wynosi 230 km 2. W granicach
gminy Troja przepływa na odcinku około 5 kilometrów. W północnej części gminy w rejonie
Włodzienina, powstał zbiornik retencyjny o powierzchni 86 ha i pojemności całkowitej 5,3
mln m3. Średni roczny przepływ wynosi w tym punkcie 5 648,5 tys. m3. Troja ma na terenie
gminy charakter nizinny i takie reżimy przepływów. Troja odprowadza swoje wody do Odry
za pośrednictwem Psiny.
Sieć hydrograficzną gminy można uznać za stosunkowo ubogą, a wynika to z istnienia
znacznej

liczby

suchych

dolin

prowadzących

wody

tylko

okresowo.

Drugą

charakterystyczną cechą hydrografii gminy jest jej niska jeziorność. Tylko na niektórych
ciekach powstały niewielkie zbiorniki hodowlano-retencyjne, o powierzchni kilku arów.
Obszar Gminy jest zlokalizowany w zasięgu czterech JCWP:
•

nr PLRW60001911279 (Opawa od Opawicy do Morawicy), dla której wyznaczono
cele środowiskowe: utrzymanie dobrego potencjału ekologicznego i osiągnięcie
dobrego stanu chemicznego. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych –
niezagrożona;

•

nr PLRW6000161152669 (Troja do Morawy włącznie), dla której wyznaczono cele
środowiskowe: osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i osiągnięcie dobrego
stanu

chemicznego.

Ocena ryzyka nieosiągnięcia

celów

środowiskowych

–

niezagrożona;
•

nr PLRW60001611524 (Psina do Suchej Psiny włącznie), dla której wyznaczono cele
środowiskowe: osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i osiągnięcie dobrego
stanu

chemicznego.

Ocena ryzyka nieosiągnięcia

celów

środowiskowych

–

niezagrożona;
•

nr PLRW600016112729 (Ostra), dla której wyznaczono cele środowiskowe:
osiągnięcie

dobrego

potencjału

ekologicznego

i osiągnięcie

dobrego

stanu

chemicznego. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona.
Na poniższym rysunku przedstawiono zasięgi jednolitych części wód powierzchniowych na
terenie Gminy Branice.
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Rysunek 7. Zasięgi jednolitych części wód powierzchniowych na obszarze Gminy Branice

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PSH.

5.5.
Warunki

Warunki klimatyczne
klimatyczne

gminy

odpowiadają

strefie

klimatycznej

Polski

południowej,

a dokładniej podgórza i doliny Odry. Osobliwością klimatu Niziny Śląskiej, a także
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mezoregionu Płaskowyżu Głubczyckiego, do których geograficznie Gmina Branice należy,
jest stosunkowo wysoka średnia temperatura roczna, krótkotrwała zima, wczesna wiosna
i ciepłe lato.
Cechy te związane są z istnieniem na południowym zachodzie bariery górskiej Sudetów,
z której powodu przy wiatrach południowo-zachodnich zmniejsza się wilgotność, spada
zachmurzenie i wzrasta temperatura. Przy wiatrach północno-wschodnich wzrastają opady
i liczba burz. Pod wpływem efektu fenowego klimat tego makroregionu należy do
najcieplejszych w Polsce.
Według różnych klasyfikacji rejon ten należy do:
•

XVIII Podsudeckiej dzielnicy klimatycznej (R. Gumiński). Dni z przymrozkiem 100
do 120, pokrywa śnieżna 60 do 70 dni, suma opadów 600 do 800 mm, okres
wegetacji trwa 210 do 220 dni, początek robót polnych przypada na koniec marca
lub początek kwietnia

•

R-XXV Dolnośląskiego Południowego regionu klimatycznego (A. Woś). Na tle innych
regionów mniej liczne są tutaj dni z pogodą przymrozkową i mroźną. Liczniejsze są
natomiast

przypadki

występowania

pogody

bardzo

ciepłej

i jednocześnie

pochmurnej.
Charakterystyczną cechą klimatu gminy Branice są stosunkowo małe roczne amplitudy
temperatury powietrza. Przedwiośnie rozpoczyna się na początku marca i trwa 30-40 dni.
Wczesna i pogodna wiosna trwa 60-70 dni. Początek wiosny przypada na koniec marca
bądź początek kwietnia, natomiast już po ostatnich dniach kwietnia średnia temperatura
dobowa dochodzi do 10°C. Termiczne lato trwa około 100 dni i rozpoczyna się na przełomie
maja i czerwca. Łagodna i długa jesień trwa około 60 dni i jej początek przypada na drugą
połowę września. Przedzimie trwa około 40 dni i rozpoczyna się przeciętnie około 10
listopada. Krótka i łagodna zima trwa 60 – 70 dni i rozpoczyna się między 10 grudnia a 15
grudnia.
Charakterystyczne cechy klimatu:
•

średnia temperatura powietrza wynosi 8,2°C,

•

najcieplejszym miesiącem jest lipiec z temperaturą 17,8°C,

•

najchłodniejszym miesiącem jest styczeń i luty -2,1°C,

•

najwyższe temperatury powietrza notowane są w lipcu i wynoszą 35,5°C,

•

najniższe temperatury powietrza notowane są w styczniu i wynoszą -26,7°C,

•

opady o najwyższej wydajności obserwuje się w półroczu ciepłym (73%),

•

roczna suma opadów dochodzi do 640 mm,

•

miesiącem o najwyższej sumie opadów jest sierpień (98,9 mm),

•
•

najwyższą dobową sumę opadów zanotowano w lipcu (58,8 mm),
najmniejsze miesięczne sumy opadów przypadają na styczeń (28,0 mm),

•

opady śnieżne występują przez około 40 dni w roku,

•

pokrywa śnieżna utrzymuje się najczęściej około 60 dni,

•

przeważającym kierunkiem wiatru jest wiatr północno-zachodni (25% obserwacji),

•

średnia prędkość wiatru wynosi 2,0 m/s,

•

cisze i wiatry o prędkości do 2 m/s obserwuje się w 71,9% przypadków.

Ze względu na niewielką średnią prędkość wiatrów i mały udział wiatrów silnych całkowita
energia wiatrów występujących na terenie gminy jest niska.
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5.6.

Gleby

Gleby gminy Branice charakteryzują się małym zróżnicowaniem składu mechanicznego.
Skałę macierzystą stanowią lessy, z których wytworzyły się dwa typy gleb dominujące na
całym obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego. Są to:
•

czarnoziemy: zdegradowane i deluwialne,

•

gleby brunatne: brunatne właściwe, brunatne zdegradowane i brunatne kwaśne,

Wśród czarnoziemów dominują czarnoziemy zdegradowane o zawartości próchnicy do 4%.
Występują one najczęściej na powierzchniach najwyżej wzniesionych. Czarnoziemy
deluwialne występują głównie na obszarach suchych dolin. Gleby brunatne występują na
obszarach wzniesionych. Ten typ gleb, w granicach gminy Branice, wymaga zazwyczaj
intensywnego wapnowania i nawożenia.
Udział tych dwóch typów gleb dochodzi do 85% ogólnej powierzchni gruntów ornych.
Pozostałą powierzchnię stanowią gleby bielicowe, mady oraz gleby szkieletowe.
Gleby na terenie gminy Branice charakteryzują się naturalną zawartością metali ciężkich.
Są to więc gleby czyste, które mogą być przeznaczone pod dowolne rodzaje upraw
polowych. Badania terenowe wykazały incydentalne podwyższone, względem naturalnego
tła, zawartości kadmu i cynku, ale nie zmienia to klasyfikacji użytkowej gleb gminy.
Udział gleb poszczególnych klas bonitacyjnych według użytków rolnych i zielonych
przedstawiono w poniższych tabelach.
Tabela 2. Klasy bonitacyjne użytków rolnych w gminie Branice

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Klasa
bonitacyjna
RI
RII
RIIIa
RIIIb
RIVa
RIVb
RV
RVI
ŁĄCZNIE

Powierzchnia [ha]
650,92
4314,84
3791,85
862,21
664,40
140,15
175,82
36,57
10 636,76

Udział
powierzchni [%]
6,12
40,56
35,65
8,11
6,25
1,32
1,65
0,34
100,00

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych klasoużytków gleb (WODGiK
Opole, 2018).
Gleby klas I i II obejmują niemal 47% użytków rolnych gminy Branice, a gleby klas I, II
i IIIa aż 82,33%. Gleby najsłabsze (klasy V i VI) obejmują jedynie 2% powierzchni użytków
i występują w najmniej korzystnych lokalizacjach, głównie między Lewicami i Bliszczycami
i na niewielkich obszarach w okolicach miejscowości Włodzienin, Wiechowice, Boboluszki,
Dzbańce, Posucice i Wódka. Dotyczą one w zdecydowanej większości terenów o dużym
nachyleniu powierzchni.
Na poniższej mapie przedstawiono lokalizację gleb najwyższych jakości na obszarze Gminy
Branice.
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Rysunek 8. Grunty orne klas I (kolor brązowy), II (czerwony), IIIa (pomarańczowy) i IIIb
(żółty) na terenie Gminy Branice

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych klasoużytków gleb (WODGiK
Opole, 2018).
Tabela 3. Klasy bonitacyjne użytków zielonych w gminie Branice

L.p.
1.

Klasa
bonitacyjna
ŁI

Powierzchnia [ha]
1,37

Udział
powierzchni [%]
0,26
26
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2.
ŁII
3.
ŁIII
4.
ŁIV
5.
ŁV
6.
ŁVI
7.
PsI
8.
PsII
9.
PsIII
10.
PsIV
11.
PsV
12.
PsVI
13.
ŁĄCZNIE
W tym użytki zielone razem
1.
I
2.
II
3.
III
4.
IV
5.
V
6.
VI

61,19
137,58
63,61
14,66
6,26
9,10
78,21
58,13
32,56
48,49
7,81
518,97

11,79
26,51
12,26
2,83
1,21
1,75
15,07
11,20
6,27
9,34
1,51
100,00

10,47
139,40
195,71
96,17
63,15
14,07

2,01
26,86
37,71
18,53
12,17
2,72

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy danych klasoużytków gleb (WODGiK
Opole, 2018).
Użytki zielone klas od I do II obejmują około 66,6% powierzchni użytków zielonych, przy
czym największy jest udział użytków klasy III.
Gleby występujące na terenie gminy Branice to głównie gleby pyłowe, gliniaste i ilaste,
a zatem większość z nich jest podatna na erozję wodną i wietrzną. W warunkach
urozmaiconej rzeźby terenu i lokalizacji sprzyjającej występowaniu wiatrów (Brama
Morawska), istnieje zagrożenie erozyjne. Największy wpływ na powstawanie zjawisk
erozyjnych na omawianym terenie mają dwa czynniki:
1. jakość gleb i falistość terenu;
2. niekorzystna struktura użytkowania gruntów (niewielki udział trwałych użytków
zielonych położonych głównie w dolinach cieków, mała lesistość, kierunek orki
wzdłuż stoków, wysoki udział upraw roślin okopowych).
Według badań prowadzonych w latach 80. XX wieku (Studium programistyczne
usprawnienia rolniczej przestrzeni produkcyjnej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony
gleb przed erozją w zleci rzeki Psiny i Troi na terenie gminy Branice), około 10% gleb jest
zagrożona erozją wodną i powierzchniową, szczególnie w sołectwach Włodzienin, Lewice
i Jędrychowice (około 20% gleb w ramach poszczególnych wsi).

5.7.

Flora i fauna

Na terenie rolniczej gminy Branice powierzchnie zielone tworzone są głównie przez trwałe
użytki zielone i lasy oraz w mniejszym stopniu przez parki, cmentarze, zieleń przydrożną,
osiedlową i przydomową. Wśród nich największą powierzchnię zajmują trwałe użytki
zielone. Łąki i pastwiska zajmują łącznie około 520 ha, sady i ogrody działkowe około 50
ha, a lasy około 185 ha. Pozostałe, drobne powierzchnie zielone mozaikowo towarzyszą
terenom rolnym, ciekom i zabudowie mieszkaniowej (łącznie około 145 ha według
struktury użytkowania gruntów gminy Branice będącej w zasobach WODGiK w Opolu).
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Rysunek 9. Lasy i tereny zalesione na obszarze Gminy Branice

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ortofotomapy udostępnionej do pobrania
w Geoportalu oraz warstwy lasów pochodzącej z BDOT 10k.
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Zieleń zajmuje niewielką część gminy Branice. Wszystkie użytki zielone zajmują około 6%
powierzchni Gminy. Grunty orne stanowią natomiast około 86% powierzchni gminy.
Lesistość gminy jest bardzo niska i wynosi jedynie 1,5%. Charakterystyczna lokalizacja
terenów zielonych to doliny rzek i potoków oraz wyraźniej zarysowane wzgórza północnozachodniej części gminy. Przywiązanie części lasów do dolin potoków sprawia, że około 5%
z nich stanowią lasy łęgowe.
Wyróżniającą cechą położenia gminy jest lokalizacja przy osiowej części obniżenia miedzy
Sudetami i Karpatami zwanego Bramą Morawską. Rozdzielające dwa główne pasma górskie
Polski obniżenie Bramy Morawskiej jest jednym z najważniejszych w kraju szlaków
migracyjnych południowych elementów europejskiej flory i fauny, które zasilają nasze
ekosystemy. Na terenie gminy Branice ma miejsce przenikanie się różnych elementów flory
i fauny, w szczególności charakterystycznych dla terenów górskich i nizinnych oraz
północnych i południowych.
Roślinność gminy jest charakterystyczna dla rejonów typowo rolniczych i zdecydowanie
dominują tu gatunki uprawne i konkurujące z nimi chwasty. Najwięcej rodzimych gatunków
zachowało się na pół naturalnych murawach i łąkach niedostępnych dla upraw rolniczych.
W północnych skrajach wsi Lewice występują na przykład: buławnik mieczolistny
(Cephalanthera longifolia), dzwonek skupiony (Campanula glomerata), kalina koralowa
(Viburnum opulus), konwalia majowa (Convallaria majalis) czy lilia złotogłów (Lilium
martagon). Wzdłuż koryta rzeki Opawy (między Bliszczycami i Branicami) występują m.in.
następujące gatunki roślin: śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis), cięmiężyca zielona
(Veratrum lobelium), bluszcz pospolity (Hedera helix), bodziszek żałobny (Geranium
phaeum), kokorycz pełna (Corydalis solida) i obrazki alpejskie (Arum aplinum).
Na północ od Bliszczyc wyznaczono 3 fragmenty lasu o charakterze siedliska kwaśnej
dąbrowy (9190) obejmujące ubogie gatunkowo lasy dębowe występujące na kwaśnych
podłożach. Pomiędzy Bliszczycami i Lewicami, po północno zachodniej stronie Lewic oraz
po południowej stronie Włodzienina wyznaczono kilka fragmentów lasów o charakterze
siedliska kwaśnych buczyn (9110) obejmujące lasy występujące na ubogich i kwaśnych
podłożach z przewagą buka zwyczajnego (Fagus sylvatica), a czasem także znacznym
udziałem jodły pospolitej (Abies alba) oraz świerka pospolitego (Picea abies). Z kolei na
południe i południowy zachód od Włodzienina a także między wsiami Posucice i DzbańceOsiedle

wyznaczono

3

fragmenty

lasów

o

charakterze

siedliska

grądu

środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego (9170), który obejmuje wielowarstwowe
i wielogatunkowe lasy na świeżych i przeważnie żyznych siedliskach. Zbudowany jest
przede wszystkim przez dąb szypułkowy (Quercus robur), grab zwyczajny (Carpinus
betulus) i lipę drobnolistną (Tilia cordata).
Charakterystycznym elementem zieleni gminy Branice są wiatrochrony przeciwdziałające
erozji gleb. Występują one na terenie całej gminy.

Pomimo znacznej monotonii rolniczego krajobrazu, na terenie gminy spotkać można szereg
zwierząt, jak na przykład:
•

bezkręgowce: ślimaki, pajęczaki, chrząszcze, ćmy i motyle, a wśród nich rusałkę
pawika, rusałkę admirała i rusałkę żałobnika.

•

ryby: pstrąg, węgorz, leszcz, szczupak.
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•

płazy i gady: żaba trawna, żaba wodna, ropucha szara, rzekotka drzewna,
jaszczurka żyworodna, jaszczurka zwinka, padalec, zaskroniec.

•

ptaki: myszołów, jastrząb, puszczyk, bocian, kuropatwa, bażant, sroka, wrona,
gawron, kruk, kawka, szpak, wróbel, łozówka, cierniówka, kos, skowronek, słowik,
jaskółka, sikora, szczygieł, zięba, trznadel. Najatrakcyjniejsze rejony dla ptactwa
stanowią tereny dolinne, a w szczególności dolina Opawy i Troi.

•

ssaki: jeż, kret, mysz domowa, mysz polna, nornik zwyczajny, szczur wędrowny,
chomik, wiewiórka, zając, kuna domowa, łasica, borsuk, lis, sarna, dzik.

W północnej części wsi Włodzienin potwierdzono występowanie chronionego gatunku ptaka
- żołny. Z kolei w wodach Opawy występują następujące gatunki ryb: brzana (Barbus
barbus),

lipień

europejski

(Thymallus

thymallus),

miętus

(Lota

lota),

świnka

(Chondrostoma nasus) i śliz (Barbatula barbatula) – gatunek chroniony. Śliz bytuje również
w wodach Troi.
Według informacji pozyskanych w kołach łowieckich, większość obwodów łowieckich
stanowią obwody typowo polne (zgodnie z użytkowaniem terenu) i na ich terenie bytują
zające, bażanty, kuropatwy, lisy i sarny. W przypadku obwodu nr 146 obejmującego Lewice
i Bliszczyce na terenach leśnych występują dziki oraz sporadycznie pojawiają się jelenie.
W ostatnich dwudziestu latach doszło do niekorzystnych dla bytowania zwierzyny łownej
zmian strukturalnych i agrotechnicznych w rolnictwie, charakteryzujących się m.in.
powstawaniem

wielkoobszarowych

upraw

kukurydzy,

rzepaku,

buraków

i

zbóż.

Likwidowano miedze, cieki wodne, remizy i drogi polne porośnięte na poboczach trawami
i krzakami stanowiącymi schronienie i karmę dla zwierzyny drobnej. Mechanizacja
i chemizacja rolnictwa, ochrona prawna drapieżników skrzydlatych, szczepienie lisów
przeciw wściekliźnie z roku na rok zwiększały zagrożenie dla zwierzyny drobnej.

5.8.
Rozwój

Dotychczasowe zmiany w środowisku przyrodniczym
osadnictwa

w

okolicach

Branic

jest

związany

ze

szlakiem

handlowym

przebiegającym z południa na północ Europy przez Bramę Morawską. Wraz z osadnictwem
nastąpił rozwój rolnictwa. Wysoka jakość gleb i sprzyjające warunki klimatyczne
doprowadziły do dominacji rolnictwa w zagospodarowaniu przestrzeni, niemal całkowicie
wypierając z obszaru gminy inne funkcje czy formy zagospodarowania, w tym lasy. Usługi
na tym terenie miały zawsze charakter lokalny i były to młyny, piekarnie, rzeźnie, browary,
tartaki czy cegielnie. W Branicach pod koniec XIX w. zlokalizowano zakład lecznictwa
psychicznego – obiekt zdecydowanie o znaczeniu ponadlokalnym.
Część zachodzących obecnie oddziaływań na poszczególne elementy środowiska ma
charakter niekorzystny. Oddziaływaniami takimi są na przykład emisja zanieczyszczeń do
powietrza

oraz

wprowadzanie

nadmiernych

ładunków

zanieczyszczeń

do

wód

powierzchniowych. Są to jednak oddziaływania zachodzące bez większych zmian
intensywności od wielu lat i przy swojej stabilności nie mają zdolności powodowania
dalszych przekształceń w środowisku. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że te
stabilne, a niekiedy ponadnormatywne emisje powodują trwałe utrzymywanie się jakości
środowiska na poziomie niższym od optymalnego. Biorąc pod uwagę fakt skanalizowania
miejscowości Branice, należy spodziewać się zmniejszania presji związanej z bytowaniem
człowieka na środowisko przyrodnicze. W ramach Aglomeracji Branice (w rozumieniu
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Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych) skanalizowane
zostały miejscowości: Branice, Lewice, Michałkowice, Boboluszki i częściowo Wysoka
(zabudowa wielorodzinna). Do skanalizowania pozostaje zabudowa jednorodzinna na
terenie Wysokiej. Poza Aglomeracją znajdują się wsie: Bliszczyce, Włodzienin, Posucice,
Jędrychowice, Posucice, Dzbańce, Dzbańce-Osiedle, Wódka, Niekazanice, Gródczany,
Jabłonka, Jakubowice, Turków, Uciechowice, Dzierżkowice i Wiechowice. Gospodarka
ściekowa na obszarze gminy należy zatem do słabo uporządkowanych i stanowi realne
zagrożenie dla środowiska wodnego. Wody gruntowe są stosunkowo dobrze chronione
(grunty nieprzepuszczalne), z kolei wody powierzchniowe wykazują ślady zanieczyszczeń.
Zmiany, które ze względu na ich udział ilościowy, mają raczej symboliczne znaczenie, to
zaakceptowanie wykorzystania terenów dolinnych w charakterze użytków zielonych
w zamian za pola orne uprawiane mechanicznie. W ramach regulacji granicy polno-leśnej
część gruntów rolnych zaplanowano przeznaczyć do zalesień, pozwoli to w pewnym stopniu
zwiększyć bardzo małą lesistość gminy.
Na niewielkich obszarach całkowicie zmieniono pierwotne walory środowiska:
•

urządzono odkrywki surowców do produkcji cegieł lub kruszywa (zmiana rzeźby
terenu, likwidacja roślinności, usunięcie gleb). W jednym wyrobisku na terenie
Włodzienina rozpoczęto składowanie odpadów niebezpiecznych, jednakże działania
te zaprzestano po licznych interwencjach – ze względu na płytko położone zwierciadło
wód podziemnych oraz lokalizację ujęć wody w odległości około 300 m. Wpływ tych
obiektów na rzeźbę i krajobraz jest stosunkowo niewielki, tym bardziej, że poza
odkrywkami we Włodzieninie, Branicach i Lewicach nie są to duże obiekty.
Ukształtowanie powierzchni oraz lokalizacja tych obiektów sprawia, że nie są one
łatwo dostrzegalne. Ponadto, już po kilku latach po zaprzestaniu eksploatacji obszary
te są niewidoczne dzięki sukcesji roślinności;

•

stworzono zbiornik Włodzienin (ze względu na brak napełnienia dotychczas nie
wywołano zmian związanych z likwidacją pokrywy roślinnej i glebowej, ale dokonano
zmian w rzeźbie – zrealizowano umocnienia brzegów i wał zapory);

•

w ciągu ostatnich 20 lat uchwalono kilka miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego. W zakresie dotyczącym nowej zabudowy plany te ograniczają się do
miejscowości Branice. Po północnej stronie miejscowości przewidziano lokalizację
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowo-usługowej. Po zachodniej
stronie (wzdłuż drogi wojewódzkiej 419) na kilku niewielkich obszarach przewidziano
lokalizację zorganizowanej działalności inwestycyjnej i na małym fragmencie
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Z kolei po wschodniej stronie Branic
uchwalony plan przewiduje lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na
niewielkim obszarze. Jeden z planów dotyczy otoczenia zbiornika Włodzienin
i przewiduje stworzenie strefy sportowo-rekreacyjnej, usługowej, mieszkaniowej
jednorodzinnej i letniskowej, jednakże do czasu naprawy zapory i napełnienia
zbiornika funkcje te nie są możliwe do zrealizowania.

Ponadto, na niemal całej powierzchni gminy (około 86%) zorganizowano produkcję rolną
– ze względu na występowanie gleb klas bonitacyjnych I, II, IIIa i IIIb na ponad 80%
powierzchni użytków rolnych. Z uprawą roli wiążą się dwa inne kierunki przekształceń
lokalnego środowiska. W szczególności jest to wyparcie naturalnej roślinności, jaką na tym
obszarze powinny być żyzne lasy liściaste. Płaty roślinności łąkowej zbliżone do naturalnej
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zachowały się tylko w częściach dolin nieprzydatnych do uprawy. Podobny charakter mają
użytki zielone łąk i pastwisk. Drugim efektem rolniczego zagospodarowania gminy jest
nasilenie zjawisk erozyjnych na odsłoniętych gruntach ornych. Erozja jest zauważalna
szczególnie na silniej pochylonych zboczach wydatniejszych wzniesień. Skutkom erozji
można zapobiegać i nie stanowi ona znaczącego zagrożenia przy rozsądnej gospodarce
rolnej. Wyznacza się szpalery drzew zlokalizowane wzdłuż polnych dróg, które mają za
zadanie z jednej strony ograniczenie wywiewania, a z drugiej zmniejszenie spływu
powierzchniowego.
Istotne przemiany w środowisku przyrodniczym gminy Branice w zasadzie już nie
zachodzą. Zagospodarowanie powierzchni gminy jest trwałe, a jego intensywność zmienia
się wybitnie lokalnie. Niektórym spośród niekorzystnych oddziaływań można na bieżąco
zapobiegać (ewentualnie je ograniczać), jak na przykład erozja gruntów rolnych.

5.9.

Struktura przyrodnicza obszaru i różnorodność biologiczna

W strukturze przyrodniczej gminy Branice można wydzielić kilka elementów/ płaszczyzn.
W zakresie przestrzennym obszar gminy Branice można podzielić pod względem
przyrodniczym bardzo ogólnie na wysoczyzny i doliny cieków.
W ramach wysoczyzn zauważalna jest dwudzielność związana z wysokością nad poziomem
morza i nachyleniami terenu, co przekłada się na różne użytkowanie terenu. Najbardziej
żyzne gleby środkowej i południowo wschodniej części gminy wpłynęły na powstanie
klarownej struktury użytkowania terenu. Występuje prosty podział na użytki rolne i tereny
zabudowane wsi oddalonych od siebie o 2-5 km, co wynikało z zapewnienia równomiernego
dostępu do pól uprawnych w trakcie lokacji poszczególnych miejscowości. Ten obszar
charakteryzuje się brakiem występowania terenów leśnych, minimalnym udziałem terenów
zielonych,

bardzo

małym

udziałem

terenów

zabudowanych

(skupienia

zabudowy

w niewielkich miejscowościach) i około 95% udziałem gruntów rolnych. Druga część
wysoczyzn dotyczy północno zachodniej części gminy, między doliną Opawy i doliną Troi.
Charakterystyczne są większe wysokości bezwzględne i względne. Na tym obszarze
wykształciły się gleby głównie klas IV, w mniejszych udziałach klas bonitacyjnych V i VI.
W części teren jest zalesiony (najwyższe obszary na zachód od Lewic i na północny wschód
od Bliszczyc i głęboko wcięta dolina na północny zachód od Michałkowic).
W przypadku dolin cieków można wyróżnić również dwa podtypy związane z lokalizacją
i ukształtowaniem terenu. Pierwsza część dotyczy doliny Opawy o przebiegu północny
zachód – południowy wschód, o szerokim dnie (od 300 do około 800 m, najczęściej 400600 m po stronie polskiej - lewobrzeżnej), łagodnych zboczach w północnej i południowej
części przebiegu doliny oraz bardziej nachylonych od Branic do Boboluszek (miejscami
o charakterze wyraźnych krawędzi). Drugi podtyp dotyczy doliny Troi o przebiegu
z zachodu na wschód, o dnie o szerokości od 50 przy granicy z gminą Głubczyce i w okolicy
zapory zbiornika Włodzienin do około 200 m na obszarze zbiornika Włodzienin i około
300 m na odcinku od Włodzienina do wschodniej granicy gminy. Doliny rzeczne zasadniczo
stanowią zwykle ważny szkielet ekologiczny terenu. Jednakże lokalne uwarunkowania
gminy Branice powodują ograniczenie znaczenia mniejszych cieków. Po pierwsze, poza
doliną Opawy i Troi funkcjonują nieliczne cieki posiadające jakiekolwiek znaczenie
ekologiczne:
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•

Kałuża (prawobrzeżny dopływ Troi od okolic Posucic do Włodzienina),

•

Glinik (od Michałkowic w stronę Włodzienina),

•

Ostra (źródła między Branicami i Niekazanicami),

•

Potok od Jakubowic (od Jakubowic do Dzierżkowic),

•

Morawa (źródła w okolicy Wódki),

•

Wilżyna (w okolicach Michałowic i Branic).

Po drugie, intensywne rolnicze wykorzystanie terenu, sięgające często głęboko w doliny
rzek i potoków, przyczynia się do osłabienia funkcji przyrodniczej. Po trzecie, na terenach
rolniczych człowiek i jego działalność nie są czynnikiem odstraszającym dla zwierząt,
jednakże biorąc pod uwagę funkcjonowanie miejscowości w każdej z ww. dolin stwierdzić
należy, że tereny zabudowane utrudniają swobodne funkcjonowanie dolin jako korytarzy
ekologicznych. Dolina Opawy została zabudowana na całej szerokości w okolicach
Wiechowic, Dzierżkowic, Boboluszek i częściowo Branic. Dolina Troi została zabudowana
na

wysokości

Włodzienina

(poza

granicami

gminy

w

bezpośrednim

sąsiedztwie

w Zubrzycach i częściowo w Wojnowicach). W dolinie potoku Ostra zlokalizowano
Niekazanice, a około 1,5 km od granic gminy również Ludmierzyce (gmina Kietrz).
W dolinie potoku Morawka funkcjonuje miejscowość Wódka, a około 1,5 km od granic
gminy Branice miejscowość Chruścielów (gmina Kietrz). Z kolei w przypadku Kałuży
w dolinie zlokalizowano Posucice i częściowo Dzbańce.
Przekładając powyższe informacje na występowanie różnorodności biologicznej stwierdzić
należy, że jest ona ograniczona do terenów z relatywnie najniższym udziałem pól
uprawnych, czyli w dolinie Opawy i w północno zachodniej części gminy Branice.
Potwierdzają to miejsca występowania roślin i zwierząt chronionych, których występowanie
potwierdzono niemal wyłącznie w dolinie Opawy i w minimalnym zakresie na północ od
Bliszczyc. Jakiekolwiek zróżnicowanie fauny pospolitej może mieć miejsce wyłącznie
w pobliżu większych połaci lasów, ze względu na konieczność zapewnienia schronienia dla
zwierząt. Z kolei występowanie typów siedlisk wyznaczonych w Dyrektywie Siedliskowej
jest ograniczone do terenów lasów i zadrzewień, więc wyłącznie do północnej części gminy.
Rolnicze wykorzystanie obszaru gminy, ograniczenie liczby zbiorowisk roślinnych, liczne
miejscowości w dolinach cieków i niewielka liczba siedlisk dostępnych dla zwierząt
wpływają na znaczne ograniczenie różnorodności przyrodniczej gminy Branice.
Biorąc pod uwagę nową formę zagospodarowania (zbiornik Włodzienin), która póki co
funkcjonuje jako polder, część pól uprawnych została w naturalny sposób przekształcona
na zieleń nieurządzoną lub nieużytki, co przyczynia się do poprawy warunków bytowania
gadów, płazów i mniejszych ssaków.
Na fragmentach przestrzeni do niedawna wykorzystywanych gospodarczo (odkrywki
surowców ceramiki lub kruszyw) widoczna jest sukcesja roślinności oraz potwierdzono
występowanie

chronionego

ptaka

–

żołny

zwyczajnej.

Paradoksalnie,

miejsca

przekształcone przez człowieka w skrajny sposób (zauważalna zmiana rzeźby, gleb,
roślinności, generowanie zanieczyszczeń pyłowych) przyczyniają się do zwiększenia
różnorodności biologicznej gminy Branice, która jest stosunkowo uboga w zasoby przyrody
ożywionej.
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5.10. Powiązania przyrodnicze gminy Branice z otoczeniem
Gmina nawiązuje ukształtowaniem powierzchni do Przedgórza Sudeckiego i Niziny Śląskiej
- jednostek fizyczno-geograficznych, na skraju których jest położona. Płaskowyż
Głubczycki, który buduje trzon powierzchni gminy jest częścią Niziny Śląskiej i ma
charakter rozległej równiny, zbiegającej stopniowo w stronę doliny Odry. Północnozachodnia część gminy podnosi się ponad tereny południowe i wschodnie, a jej
powierzchnia zaczyna mocniej falować, czym nawiązuje stopniowo do pasma Gór
Opawskich (mimo faktycznego położenia w całości w ramach Płaskowyżu Głubczyckiego).
Płaskowyż Głubczycki stanowi, obok doliny Odry, część głębokiego obniżenia między
pasmami Sudetów i Karpat. Oba systemy górskie przecinają Europę Środkową w kierunku
równoleżnikowym stanowiąc istotną barierę dla migracji wielu gatunków roślin i zwierząt.
Brama Morawska jest jednym z ważniejszych szlaków migracji. Szlak ten jest również
drogą sezonowych wędrówek niektórych zwierząt (ptaki, nietoperze).
To szczególne położenie geograficzne i historia obszaru sprawiają, że obszar Bramy
Morawskiej łączy w sobie elementy flory i fauny chłodnej Europy Środkowej i ciepłej Europy
Południowej, a także gatunki górskie i nizinne.
W skali regionalnej w gminie Branice funkcjonuje jeden korytarz ekologiczny: dolina
Opawy. Biorąc pod uwagę fakt wyznaczenia granicy między Rzeczpospolitą Polską
i Republiką Czeską korytem Opawy stwierdzić należy, że korytarz tan ma charakter
międzynarodowy. Regionalność korytarza wynika z jego lokalizacji względem struktur
fizyczno-geograficznych: łączy on Jeseniky z Górami Opawskimi (poprzez dolinę Opawicy),
Płaskowyżu Głubczyckiego (po czeskiej stronie Opavská pahorkatina) z Doliną Odry
w okolicach Ostrawy. W dolinie Opawy brak jest miejsc styku obszarów leśnych po obydwu
stronach granicy, zatem funkcjonuje od wyłącznie w ciągu północny zachód – południowy
wschód.
W skali lokalnej najważniejsze znaczenie posiada dolina Troi, która łączy obszary położone
na południowy zachód od Głubczyc, okolice Włodzienina, Nowej Cerekwi, Kietrza, Pietrowic
Wielkich i dolinę Psiny (dopływ Odry). Jej charakter jest lokalny, gdyż przepływa wyłącznie
przez Płaskowyż Głubczycki i w jej ciągu brak jest szczególnych obszarów różnorodności
biologicznej.
W skali wybitnie lokalnej należy rozpatrywać korytarz ekologiczny stanowiący niewielki ciąg
lasów od Bliszczyc i Lewic w gminie Branice po wieś Chróstno w gminie Głubczyce. Dalszy
ciąg korytarza w kierunku północno zachodnim jest zaburzony ze względu na występowanie
użytków zielonych i terenów upraw rolniczych między Chróstnem i Braciszowem oraz
między Braciszowem i Mokrem. Dopiero dalsze kompleksy leśne można uznać za duże
i ciągłe.
Silne powiązania gminy Branice z otoczeniem występują w ramach rolniczej przestrzeni
produkcyjnej. Grunty rolne, które dominują na obszarze gminy Branice, mają swoją
kontynuację przede wszystkim po stronie wschodniej (gmina Kietrz) i po stronie północnej
(gmina Głubczyce). W mniejszym zakresie te powiązania są widoczne na odcinku między
doliną Opawy po północno zachodnie skraje gminy Branice w okolicach Zubrzyc ze względu
na bardziej mozaikowy typ krajobrazu charakteryzujący się występowaniem upraw
rolniczych, użytków zielonych i zalesień. Na niemal całym odcinku granicznym (dolina
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Opawy i granica państwa między Wiechowicami i okolicami Pilszcza) tereny rolnicze mają
swoją kontynuację po zachodniej stronie doliny Opawy.
Również w skali wybitnie lokalnej należy uznać powiązania przyrodnicze z otoczeniem
w przypadku dolin potoków Morawka i Ostra. Jako że ich długość na terenie gminy Branice
nie przekracza około 2-3 km, nie mają one większego znaczenia w analizach dotyczących
powiązań gminy z otoczeniem, a jedynie okolic miejscowości odpowiednio Wódka
i Niekazanice.
Korytarze charakteryzują się licznymi zwężeniami do szerokości koryt cieków (zabudowa),
co znacząco wpływa na możliwość faktycznego przemieszczania się zwierząt.

5.11. Zasoby przyrodnicze i ich ochrona prawna
W zasadzie jedynym elementem chroniącym prawnie przyrodę gminy Branice jest Obszar
Chronionego Krajobrazu „Mokre-Lewice”. Powierzchnia całkowita obszaru chronionego
wynosi 7 689,9 ha, ale w granicach gminy Branice znajduje się tylko niewielka południowo
wschodnia część tego obszaru o powierzchni około 207 ha. Obszar obejmuje fragment Gór
Opawskich o urozmaiconym krajobrazie. Szczegółowe informacje dotyczące walorów
krajobrazowych gminy przedstawiono w rozdziale 5.12. (Walory krajobrazowe i ich ochrona
prawna).
Zasobem przyrodniczym gminy są niewielkie obszary siedlisk wymienionych w Dyrektywie
Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory (tzw. „Dyrektywa Siedliskowa”):
•

kwaśna dąbrowa (9190) obejmujące ubogie gatunkowo lasy dębowe występujące
na kwaśnych podłożach – na północ od Bliszczyc;

•

kwaśne buczyny (9110) obejmujące lasy występujące na ubogich i kwaśnych
podłożach z przewagą buka zwyczajnego (Fagus sylvatica), a czasem także
znacznym udziałem jodły pospolitej (Abies alba) oraz świerka pospolitego (Picea
abies) - Pomiędzy Bliszczycami i Lewicami, po północno zachodniej stronie Lewic
oraz po południowej stronie Włodzienina;

•

grąd

środkowoeuropejski

i

subkontynentalny

(9170),

który

obejmuje

wielowarstwowe i wielogatunkowe lasy na świeżych i przeważnie żyznych
siedliskach. Zbudowany jest przede wszystkim przez dąb szypułkowy (Quercus
robur), grab zwyczajny (Carpinus betulus) i lipę drobnolistną (Tilia cordata) - na
południe i południowy zachód od Włodzienina a także między Posucicami i wsią
Dzbańce-Osiedle.
Na obszarze gminy zidentyfikowano szereg rzadkich gatunków roślin i okazów flory
chronionej. W północnych skrajach wsi Lewice występują na przykład: buławnik
mieczolistny (Cephalanthera longifolia), dzwonek skupiony (Campanula glomerata), kalina
koralowa (Viburnum opulus), konwalia majowa (Convallaria majalis) czy lilia złotogłów
(lilium martagon). Wzdłuż koryta rzeki Opawy (między Bliszczycami i Branicami) występują
m.in. następujące gatunki roślin: śnieżyczka przebiśnieg (Galanthus nivalis), cięmiężyca
zielona (Veratrum lobelium), bluszcz pospolity (Hedera helix), bodziszek żałobny
(Geranium phaeum), kokorycz pełna (Corydalis solida) i obrazki alpejskie (Arum aplinum).
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W północnej części wsi Włodzienin potwierdzono występowanie chronionego gatunku ptaka
- żołny.
W wodach Opawy występują następujące gatunki ryb: brzana (Barbus barbus), lipień
europejski (Thymallus thymallus), miętus (Lota lota), świnka (Chondrostoma nasus) i śliz
(Barbatula barbatula) – gatunek chroniony.

5.12. Walory krajobrazowe i ich ochrona prawna
Na terenie Gminy Branice funkcjonuje Obszar Chronionego Krajobrazu Mokre-Lewice.
Objęto nim około 207 ha terenu w sołectwie Lewice.

Rysunek 10. Fragment północno zachodniej części Gminy Branice objętych obszarem
chronionego krajobrazu "Mokre-Lewice"

Opracowanie własne na podstawie ortofotomapy udostępnionej do pobrania w Geoportalu.

Zakazy i nakazy dotyczące Obszaru Chronionego Krajobrazu Mokre-Lewice określono
w uchwale nr XX/228/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 27 września 2016 r.
Ustalono następujące działania:
1) w

zakresie

czynnej

ochrony

ekosystemów

leśnych:

preferowanie

działań

zmierzających do zachowania i utrzymywania we właściwym stanie ochrony
istniejących śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz
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muraw na piaskowych poprzez m.in. ekstensywne użytkowanie i niedopuszczanie
do zarastania drzewami i krzewami otwartych przestrzeni;
2) w zakresie czynnej ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych:
a. przeciwdziałanie sukcesji łąk, pastwisk i torfowisk poprzez m.in. ekstensywne
użytkowanie (np. koszenie, wypas) lub mechaniczne usuwanie samosiewów
drzew i krzewów,
b. ograniczanie zmiany użytkowania łąk i pastwisk na grunty orne bądź inne
uprawy rolne,
c. preferowanie ochrony roślin metodami biologicznymi,
d. kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę oraz
formowanie nowych założeń zieleni wiejskiej (zadrzewienia, zakrzaczenia,
remizy śródpolne, parki wiejskie),
e. zachowanie

śródpolnych

torfowisk,

zabagnień,

podmokłości

oraz

oczek

wodnych,
f.

zachowanie zbiorowisk wydmowych, muraw na piaskowych i psiar,

g. zachowanie zbiorowisk muraw kserotermicznych,
h. realizowanie melioracji odwadniających, w tym regulowanie odpływu wody
z sieci

rowów,

tylko

z bezwzględnym

w

ramach

zachowaniem

racjonalnej
reżimów

gospodarki

rolnej,

wilgotnościowych

jednak
terenów

podmokłych, w tym torfowisk, obszarów wodno – błotnych i obszarów
źródliskowych cieków,
i.

eksploatowanie surowców mineralnych w sposób minimalizujący negatywne
oddziaływania na przyrodę,

j.

prowadzenie rekultywacji uwzględniającej potrzeby ochrony walorów przyrody
ożywionej, nieożywionej oraz krajobrazu,

k. przeciwdziałanie przerywaniu ciągłości korytarzy ekologicznych,
l.

preferowanie regionalnych stylów architektonicznych w zabudowie oraz
zabudowy

zachowującej

historyczne

kierunki

przestrzennego

rozwoju

miejscowości,
m. preferowanie zabudowy w zwartych układach ruralistycznych;
3) w zakresie czynnej ochrony ekosystemów wodnych:
a. zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem
roślinności okalającej,
b. zachowanie

pasów

roślinności

wzdłuż

rowów

melioracyjnych

i

cieków

z dopuszczeniem prac związanych z ich utrzymaniem i konserwacją,
c. preferowanie wokół zbiorników wodnych
ograniczającej spływy powierzchniowe,

roślinności

niskiej

i

wysokiej

d. utrzymanie i odtwarzanie meandrów na wybranych odcinkach cieków,
e. zwiększanie małej retencji poprzez zachowanie lub odtwarzanie siedlisk
hydrogenicznych, w tym źródlisk oraz starorzeczy i lokalnych obniżeń terenu.
W celu zachowania walorów obszaru, na jego terenie określono następujące zakazy:

37

Program ochrony środowiska dla Gminy Branice na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029

1) realizacji

przedsięwzięć

mogących

znacząco

oddziaływać

na

środowisko

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
2) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,
jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania,
remontów lub naprawy urządzeń wodnych (zakaz nie dotyczy zadrzewień
śródpolnych, których usunięcie jest konieczne w celu przywrócenia użytkowania
gruntów rolnych - krzewów do 10 lat lub drzew, których obwód pnia na wysokości
5 cm nie przekracza 35 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego,
klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego
oraz 25 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew),
3) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym
kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów,
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona
przyrody lub zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz
racjonalna gospodarka wodna lub rybacka,
5) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodnobłotnych.
Należy wspomnieć o szczególnych walorach krajobrazowych gminy Branice w trzech
obszarach:
1) tereny północno zachodniej części gminy (między doliną Opawy w Bliszczycach
i południowymi zabudowaniami wsi Lewice), nieobjęte obszarem chronionego
krajobrazu „Mokre-Lewice”. Obszary położone na północny zachód od linii
wyznaczonej od okolic jazu stworzonego na potrzeby młyna po czeskiej stronie
(północny zachód od Bliszczyc), poprzez drogę w kierunku Bliszczyc, dalej
Michałkowic, kolejno Lewic, Jędrychowic, Włodzienina i dalej w kierunku Głubczyc
uznano za tereny o szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych krajobrazowych
(zarówno w opracowaniu „Waloryzacja krajobrazu naturalnego województwa
opolskiego wraz z programem czynnej i biernej ochrony” jak i w „Stanowisku
Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Opolu w sprawie ochrony krajobrazu
w procesie lokalizacji farm elektrowni wiatrowych na terenie województwa
opolskiego”);
2) dolina Opawy na odcinku od granicy gminy na północ od Bliszczyc do Branic. Obszar
nie chroniony, charakteryzujący się mozaikowym układem pól, licznymi
zamknięciami krajobrazowymi wzdłuż Młynówek (w Bliszczycach i Branicach).
Dolina Opawy na odcinku między Bliszczycami i Branicami jest najszersza (od około
700 m do około 1 100 m po polskiej stronie). Obszar stanowi strefę pośrednią ujęcia
wody w Branicach i jest zagrożony wystąpieniem powodzi;
3) dolina Opawy między Branicami i Boboluszkami. Po południowej stronie Branic
(okolice oczyszczalni ścieków) wierzchowina wznosi się łagodnie ponad dno doliny,
a po około 500 metrach granica między doliną i wzniesieniami staje się wyraźna przechodzi w krawędź o 10-20 metrowej wysokości. Kolejno krawędź doliny zbliża
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się do koryta rzeki (fragment stanowi wychodnie piaskowców), by po około 500
metrach zmienić kierunek przebiegu z południkowego na bardziej równoleżnikowy
(w formie stromych zboczy), aż do zabudowań Boboluszek. Obszar nie chroniony.
Fragment doliny między korytem rzeki, Boboluszkami i krawędzią stanowi duże,
około 90-hektarowe zamknięcie krajobrazowe. Nurt Opawy na odcinku do zbliżenia
się koryta rzeki do krawędzi doliny jest spokojny (rzeka meandruje), kolejno na
odcinku przebiegającym bezpośrednio wzdłuż krawędzi staje się wartki.
Ponadto, północno zachodnią część Gminy Branice objęto obszarem o szczególnie wysokich
walorach fizjonomicznych krajobrazu.

Rysunek 11. Teren Gminy Branice objęty obszarem o szczególnie wysokich walorach
fizjonomicznych krajobrazu

Opracowanie własne na podstawie ortofotomapy udostępnionej do pobrania w Geoportalu.
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5.13. Społeczeństwo
Liczba ludności
W poniższej tabeli przedstawiono liczbę ludności Gminy Branice w latach 2010-2020.
Tabela 4. Liczba ludności Gminy Branice w latach 2010-2020 wg stanu na 31 grudnia
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

7 155

7 061

6 961

6 825

6 799

6 744

6 569

6 601

6 524

6 474

6 363

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.

Liczba ludności według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Gminy Branice wynosiła 6363
osoby. W analizowanym dziesięcioleciu zaznacza się dość wyraźny spadek liczby
mieszkańców z 7155 do 6363 (około 11% w stosunku do wartości z 2010 r.).
Średniorocznie zatem liczba ludności zmniejsza się o około 1,1%.
Z klei w poniższym zestawieniu przedstawiono strukturę ludności Gminy Branice według
ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem.
Tabela 5. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem
Udział ludności w wieku:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

przedprodukcyjnym

16,7

16,1

15,6

15,2

14,8

14,5

14,5

14,3

14,4

14,3

14,1

produkcyjnym

64,2

64,3

64,1

63,5

62,9

62,7

61,9

61,8

61,4

60,6

60,3

poprodukcyjnym

19,1

19,6

20,3

21,3

22,3

22,8

23,6

23,9

24,2

25,2

25,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.

W okresie od 2010 r. do 2020 r. zaznacza się bardzo wyraźny spadek liczby ludności
w wieku przedprodukcyjnym (o 2,6%) i w wieku produkcyjnym (o 2,9%), a wzrasta
odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym (aż o 6,5%).

Ruch naturalny ludności
Wpływ na liczbę ludności Gminy Branice ma przede wszystkim ruch naturalny ludności.
W analizowanym okresie (lata 2010-2020) przyrost naturalny wahał się między -114 i -29.
W poniższej tabeli przedstawiono szczegółowe dane dotyczące każdego roku.
Tabela 6. Rucha naturalny ludności w Gminie Branice w latach 2010-2020

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

-34

-67

-46

-62

-29

-60

-53

-92

-71

-75

-114

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.
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Oznacza to, że w każdym roku liczba zgonów przeważała nad liczbą urodzeń. W całym
analizowanym okresie liczba ludności Gminy Branice zmniejszyła się o 792 osoby, na co
przewaga zgonów nad urodzeniami przyczyniła się aż w 703 przypadkach.
Zaznaczają się także zdecydowanie bardziej niekorzystne wskaźniki przyrostu naturalnego
od 2015 roku w stosunku do lat wcześniejszych, gdyż notowane są wartości regularnie
przekraczające -50 i nawet przekraczające -100, podczas gdy przed 2015 rokiem wartości
oscylowały pomiędzy -62 i -29.

Migracje
Zdecydowanie mniejszy wpływ na stan ludności w Gminie Branice mają migracje.
W poniższej tabeli przedstawiono saldo migracji: wewnętrznych, zewnętrznych oraz
sumaryczne saldo migracji.
Tabela 7. Saldo migracji w Gminie Branice w latach 2010-2020
Saldo migracji:

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

wewnętrznych

-32

-15

-28

-8

-16

-2

-29

34

37

-2

-5

zagranicznych

1

-12

-10

-22

-3

0

-5

-2

-15

-3

6

-31

-27

-38

-30

-19

0

-34

32

22

-5

1

ogółem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.

W latach 2010-2020 sumarycznie wyemigrowało 129 osób, w tym 66 osób przeprowadziło
się do innej gminy w Polsce, a 66 osób zmieniło miejsce zamieszkania poza Polskę. Saldo
migracji zagranicznych jest mniej zróżnicowane w analizowanym okresie: wartości oscylują
od -22 do +6. Z kolei saldo migracji wewnętrznych zmieniało się od -32 do +37. Wyraźnie
zaznacza się saldo migracji wewnętrznych w latach 2017 i 2018, kiedy to w Gminie Branice
przybyło odpowiednio 34 i 37 osób (w wyniku zmiany miejsca zamieszkania z innej gminy
w Polsce do Gminy Branice).

Sprawy społeczne
Na terenie Gminy Branice funkcjonuje:
•

Ośrodek Zdrowia „Zdrowie Rodziny” w miejscowościach Branice i Włodzienin,

•

4 filie Domu Pomocy Społecznej w Klisinie w miejscowościach: Bliszczyce, Branice,
Boboluszki i Dzbańce-Osiedle,

•

Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Branicach,

•

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach.

W gminie funkcjonuje 1 apteka i 1 punkt apteczny.
W Gminie Branice funkcjonują 2 szkoły podstawowe:
•

Szkoła Podstawowa w Branicach,

•

Szkoła Podstawowa we Włodzieninie.

W roku szkolnym 2020/2021 liczba uczniów szkół podstawowych wynosiła 398.
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W roku szkolnym 2020/2021 funkcjonowały dwa przedszkola gminne:
•

Publiczne Przedszkole w Branicach z Oddziałami zamiejscowymi w Bliszczycach
i Wysokiej,

•

Publiczne Przedszkole we Włodzieninie z oddziałem zamiejscowym w DzbańcachOsiedlu

oraz Katolickie Przedszkole Sióstr Maryi Niepokalanej im. Jana Pawła II w Branicach.
W roku szkolnym 2020/2021 do przedszkoli uczęszczało łącznie 185 dzieci.
W Gminie Branice funkcjonuje Gminny Żłobek w Branicach oraz Katolicki Żłobek Sióstr
Maryi Niepokalanej im. Jana Pawła II w Branicach, do których w roku szkolnym 2020/2021
uczęszczało 36 dzieci.

Bezrobocie
W poniższej tabeli przedstawiono dane określające poziom bezrobocia w Gminie Branice w
latach 2011-2020.
Tabela 8. Dane dotyczące bezrobocia Gminy Branice w latach 2011-2020
Liczba
bezrobotnych
ogółem

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

396

478

465

365

333

293

245

200

173

187

kobiety

205

258

256

197

174

170

142

118

96

95

mężczyźni

191

220

209

168

159

123

103

82

77

92

do 25 roku życia

95

93

94

57

47

42

29

18

19

22

powyżej 50 roku życia

84

112

108

95

87

90

82

77

53

56

226

285

292

230

194

189

154

116

94

111

24%

19%

20%

16%

14%

14%

12%

9%

11%

12%

21%

23%

23%

26%

26%

31%

33%

39%

31%

30%

57%

60%

63%

63%

58%

65%

63%

58%

54%

59%

długotrwale
bezrobotni
udział bezrob. do
25 r.ż.
udział bezrob. > 50
r.ż.
udział długotrwale
bezr.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych GUS.

Poziom bezrobocia określony liczbą bezrobotnych uległ ponad dwukrotnemu zmniejszeniu
w analizowanym okresie 2011-2020. Dynamika ta dotyczy zarówno kobiety jak i mężczyzn.
Ponad 4-krotnie mniej bezrobotnych zarejestrowano w przedziale wiekowym do 25 roku
życia. Może to wynikać z sytuacji łatwiejszego znalezienia pracy przez młode i mobile
osoby, lub może odzwierciedlać sytuację demograficzną, czyli zmniejszanie się liczby osób
młodych,

lub

tendencję

do

odpływu

młodych

osób

z

obszaru

Gminy

Branice.

W analizowanym okresie nastąpił wzrost udziału liczby osób bezrobotnych powyżej 50 roku
życia z 21% w 2011 roku do 30% w 2020 r. (w 2018 roku było to nawet 39%).
Na podobnym poziomie w analizowanym okresie kształtuje się udział długotrwale
bezrobotnych (około 60%), co stanowi relatywnie wysoki wskaźnik.
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5.14. Gospodarka
W Gminie Branice wg Banku Danych Lokalnych GUS (stan na 31 grudnia 2020 r.) było
zarejestrowanych

411

podmiotów

gospodarczych.

Jest

to

wartość

najwyższa

w analizowanym okresie między 2010 i 2020 r. Liczba przedsiębiorców nieznacznie malała
w latach 2010-2014 i od tego roku ustawicznie wzrasta przeciętnie o 10 na rok.
W przeważającej większości podmioty te reprezentują sektor prywatny (378 podmiotów
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.) i należą do właścicieli krajowych. 19 podmiotów
reprezentuje sektor publiczny, w tym 14 podmiotów to państwowe i samorządowe
jednostki prawa budżetowego.
Najbardziej

liczebną

grupę

przedsiębiorców

stanowią

osoby

fizyczne

prowadzące

działalność gospodarczą. Podobnie jak w przypadku wszystkich przedsiębiorców ich liczba
malała w latach 2011-2014, po czym wzrasta rokrocznie o około 7-8. Wg stanu na 31
grudnia 2020 r. w Gminie Branice 288 osób prowadziło działalność gospodarczą (70,1%
wszystkich podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Branice).
Pozostałe podmioty gospodarcze to według liczebności (stan na dzień 31 grudnia 2020 r.):
stowarzyszenia i organizacje społeczne (36), spółki handlowe (4), spółdzielnie (3)
i fundacje (2).
Dominującym sektorem gospodarczym na terenie Gminy Branice jest rolnictwo. Związane
jest to z występowaniem żyznych gleb, które predysponują do rozwoju tej gałęzi
gospodarki. Najbardziej popularne są uprawy pszenicy, buraków, rzepaku oraz hodowla
krów mlecznych i trzody chlewnej. Na terenie Gminy Branice działa jedno duże
gospodarstwo rolne: „Top Farms” z Głubczyc.

Na dzień 16 sierpnia 2021 r. do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez KRS z Gminy
Branice wpisanych było 25 podmiotów:
•

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Dzierżkowicach w likwidacji - Dzierżkowice

•

Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala
Dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana - Branice

•

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Branice w likwidacji - Branice

•

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna WE Włodzieninie w likwidacji - Włodzienin

•

Spółdzielnia Usług Rolniczych Branice z Siedzibą w Wysokiej w likwidacji - Wysoka

•

Bank Spółdzielczy w Branicach - Branice

•

„Gospodarstwo Rolne w Michałkowicach” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- Michałkowice

•

Spółdzielcze Gospodarstwo Rodzinne - Bliszczyce

•

„MR - Karkonosze” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Branice

•

„Zdrowie Rodziny” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Branice

•

Grg-pell Gładkowski, Rowiński, Gorbacki Spółka jawna - Branice

•

Ludowy Zespół Sportowy „Zryw Wysoka” - Wysoka

•

Renovar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wysoka

•

Tafo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Branice

•

„Powrót” Spółdzielnia Socjalna - Branice
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•

Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowo

Usługowe

Klima-Tech

spółka

z ograniczoną odpowiedzialnością - Uciechowice
•

Aleksandr Komponi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wiechowice

•

K.B. Słowik investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Branice

•

Rach Note spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji - Branice

•

Inox Lemet L.Pleśniak spółka komandytowa - Bliszczyce

•

Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Robert Moskała spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością - Branice

•

Zen-Pol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Włodzienin

•

Dag Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Włodzienin

•

MZA Schienenfahrzeug gmbh spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział

•

w Polsce - Branice
Renovar Pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Wysoka

Z kolei do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji,
ZOZ na dzień 16 sierpnia 2021 r. było wpisanych 37 podmiotów:
•

Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach - Branice

•

Samodzielny Samorządowy Ośrodek Zdrowia - Branice

•

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Regionalnego Ośrodka
Psychiatrii Sądowej - Branice

•

Ochotnicza Straż Pożarna przy Wojewódzkim Szpitalu w Branicach - Branice

•

Ochotnicza Straż Pożarna w Bliszczycach - Bliszczyce

•

Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana - Branice

•

Ochotnicza Straż Pożarna w Branicach - Branice

•

Ochotnicza Straż Pożarna - Wódka

•

Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej - Wysoka

•

Ochotnicza Straż Pożarna we Włodzieninie - Włodzienin

•

Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Branicach - Branice

•

Ochotnicza Straż Pożarna w Jakubowicach - Jakubowice

•

Ochotnicza Straż Pożarna - Turków

•

Ochotnicza Straż Pożarna w Wiechowicach - Wiechowice

•

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach - Branice

•

Ochotnicza Straż Pożarna w Lewicach - Lewice

•

„Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości
Powiatu Głubczyckiego” - Branice

•

Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy Orzeł Branice - Branice

•

Stowarzyszenie „Caritas Chrysti” - Branice

•

Niezależny

Samorządny

Związek

Zawodowy

i

Przeciwdziałania Bezrobociu

Pracowników

Samodzielnego

Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach w likwidacji
- Branice
•

Ludowy Zespół Sportowy „Rolnik” Lewice - Lewice

•

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Bliszczycach - Bliszczyce

•

Ludowy Zespół Sportowy „Zryw Wysoka” - Wysoka
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•

Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich - Jakubowice

•

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Bliszczyce - Bliszczyce

•

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Gródczany - Gródczany

•

Stowarzyszenie Zespołu Tańca Nowoczesnego „Impuls” - Branice

•

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Braniczanki - Branice

•

Stowarzyszenie Kobiet „Ale Babki” w Wysokiej - Wysoka

•

Stowarzyszenie Na Rzecz Odnowy i Rozwoju Wsi Uciechowice - Uciechowice

•

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Posucice - Posucice

•

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich - Włodzienin

•

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Uciechowicach - Uciechowice

•

Branickie Towarzystwo Sportowe - Branice

•
•

Stowarzyszenie "Branickie Mażoretki Kaprys" - Branice
Fundacja Pałac Wysoka - Wysoka

•

„Klub Strzelecki Branice” - Branice

Obserwowany jest (zgodnie z powyżej przedstawionymi danymi) wzrost ilości podmiotów
gospodarczych na terenie Gminy Branice, który nie ma proporcjonalnego przełożenia na
liczbę zatrudnionych. Następuje przesuniecie zatrudnienia w kierunku małych firm lub
samozatrudnienia (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą).
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6. Jakość środowiska i jego zagrożenia
6.1.

Ochrona klimatu i jakość powietrza

6.1.1.

Klimat i jego zmiany

W rozdziale 5.5. Warunki klimatyczne przedstawiono ogólne informacje o klimacie Gminy
Branice.
Z kolei poniższa charakterystyka wskaźników klimatycznych dla Gminy Branice została
opracowana w oparciu o dane pochodzące z najbliższej stacji synoptycznej Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, znajdującej się
w Raciborzu, w odległości około 28 km na wschód od Branic.

6.1.1.1.

Roczne usłonecznienie

Średnie roczne usłonecznienie rzeczywiste na stacji synoptycznej w Raciborzu zwiększa się
od początku lat 90. XX w., kiedy podawano wartości około 1400-1500 godzin. W kolejnych
latach wartości te znacznie się zwiększyły (por. Rysunek 12), osiągając 2000 godzin,
a w latach 2018-2020 około 2150-2200 godzin. Ze względu na różne długości dnia i nocy,
najwięcej godzin ze słońcem przypada na miesiące letnie.

Rysunek 12. Roczne sumy usłonecznienia w godzinach na stacji synoptycznej w Raciborzu
w latach 1966-2020

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej
https://dane.imgw.pl/data/dane_pomiarowo_obserwacyjne/dane_meteorologiczne
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Otwarte zatem pozostaje energetyczne wykorzystanie zwiększających się wartości godzin
słonecznych w roku.

6.1.1.2.

Temperatura powietrza

Średnia roczna temperatura powietrza
W opracowaniach z początku XX wieku podawano, że średnia roczna temperatura
powietrza na terenie miasta przekracza 8ºC. Analizując średnie roczne temperatury
na stacji synoptycznej w Raciborzu w latach 1966-2020 zauważyć należy fazę ochłodzenia
w latach 1970-1990 oraz gwałtowny wzrost średniej temperatury (trend wyznaczony za
pomocą funkcji wielomianowej 3 stopnia) z około 8,3°C w roku 1980 do ponad 10,0°C
w latach 2018-2020 (por. Rysunek 13). Warto zauważyć, że od około 2000 roku linia
trendu obrazuje znaczny i nasilający się wzrost średniorocznej temperatury powietrza.
W przebiegu rocznym najwyższe temperatury przypadają na lipiec, zaś najniższe
na styczeń.

Rysunek 13. Średnia roczna temperatura powietrza (w °C) na stacji synoptycznej
w Raciborzu w latach 1966-2020

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej
https://dane.imgw.pl/data/dane_pomiarowo_obserwacyjne/dane_meteorologiczne

Brak danych za lata wcześniejsze niż 1966 rok uniemożliwiają jednoznaczną ocenę trendu
(dla stacji synoptycznej Racibórz), czy jest to rzeczywiście gwałtowny skok średniej
temperatury powietrza, czy cykliczny wzrost po wcześniejszych latach ochłodzenia.
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Niemniej jednak skala i natężenie tego zjawiska pozwalają twierdzić, że zmiany zachodzą
gwałtowniej niż dotychczas obserwowane zmiany średniorocznej temperatury.

Fale upałów
Na poniższym wykresie przedstawiono liczby fal upałów w latach 1971-2020 odnotowane
na stacji synoptycznej w Raciborzu. Jako falę upałów definiuje się jako okres przynajmniej
3 dni z maksymalną temperaturą powietrza powyżej 30°C.

Fale upałów
6
5
4
3
2
1
0

Rysunek 14. Fale upałów na stacji synoptycznej w Raciborzu w latach 1971-2020

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej
https://dane.imgw.pl/data/dane_pomiarowo_obserwacyjne/dane_meteorologiczne

W całym analizowanym okresie (1971–2020) odnotowano 42 fale upałów trwających od 3
do 13 dni. Wyraźnie zauważalny jest wzrost liczby lat z falami upałów oraz wzrost liczby
fal upałów od 2005 roku, a szczególnie od 2012 roku. Do roku 1990 fale trwały
maksymalnie 3-4 dni. W 1992 roku obydwie fale upałów miały po 6 dni długości. Najdłuższe
fale upałów miały miejsce w 2006 roku (11 dni), w 2010 roku (8 dni), w 2015 roku (aż 13
dni) i w 2018 roku (8 dni).

Fale zimna
Na poniższym wykresie przedstawiono liczby fal zimna w latach 1971-2020 odnotowane
na stacji synoptycznej w Raciborzu. Fala zimna to okres przynajmniej 3 dni z temperaturą
minimalną poniżej -10°C.
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Rysunek 15. Fale zimna na stacji synoptycznej w Raciborzu w latach 1971-2020

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej
https://dane.imgw.pl/data/dane_pomiarowo_obserwacyjne/dane_meteorologiczne

Zidentyfikowano 82 przypadki wystąpienia fal zimna, trwających od 3 do 19 dni. W 1985
wystąpiła najdłuższa fala zimna o długości właśnie 19 dni. W 2012 r. wystąpiła fala zimna
trwająca 17 dni, a w 1996 roku odnotowano falę 14-dniową. Najwięcej, bo aż 5 fal zimna
wystąpiło w latach: 1987, 1996 i 2009. W przypadku fal zimna notowane niewielkie zmiany
(nieznaczne zmniejszenie liczby fal zimna od 2012 roku) uznano za nieistotne w kontekście
zmian klimatu.

6.1.1.3.

Opady

Nie analizowano liczby dni z burzami ani liczby dni z gradem z powodu przede wszystkim
lokalności tych zjawisk. Dane zebrane na stacji oddalonej od Branic o 28 km mogą
przedstawiać inny stan w tych kwestiach. Wpływ na to ma punktowy sposób powstawania
i przemieszczania się zjawisk konwekcyjnych. W przypadku sum opadów dane są
porównywalne z innymi posterunkami opadowymi w okolicy.
Roczna suma opadów
Według danych przytaczanych na początku XX wieku, średnia roczna suma opadów
atmosferycznych wahała się w granicach od około 700 mm do około 800 mm. Analizując
poniższy wykres (Rysunek 16) stwierdzić należy, że wartości te były właściwe dla lat 60
i 70 XX wieku. W kolejnych latach obserwuje się ustabilizowanie się wartości rocznej sumy
opadów na poziomie około 600 mm, przy czym zauważyć należy zwiększenie częstości
występowania lat, w których suma opadów była niewielka, nieznacznie przekraczając 400
mm (lata 1983, 1989 i 1993). W latach 1994-2010 obserwowano nieznaczne zwiększenie
rocznych sum opadów (minima powyżej 500 mm, maksyma do 800 mm). Natomiast po
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roku 2010 tylko w dwóch przypadkach (rok 2014 i 2020) roczna suma opadów przekroczyła
600 mm. Rok 2015 był najsuchszym rokiem w historii pomiarów meteorologicznych
w Raciborzu, gdyż zanotowano roczny opad na poziomie 278 mm.

Rysunek 16. Roczne sumy opadów w mm na stacji synoptycznej w Raciborzu w latach
1966-2020

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej
https://dane.imgw.pl/data/dane_pomiarowo_obserwacyjne/dane_meteorologiczne

Okresy przerw między opadami
Na poniższych rysunkach przedstawiono liczbę dni bez opadów w danym roku oraz
najdłuższe przerwy w opadach dla danego roku na stacji synoptycznej w Raciborzu w latach
1971-2020.
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Rysunek 17. Liczba dni bez opadów na stacji synopt. w Raciborzu w latach 1971-2020

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na stronie internetowej
https://dane.imgw.pl/data/dane_pomiarowo_obserwacyjne/dane_meteorologiczne
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Rysunek 18. Przerwy w opadach na stacji synoptycznej w Raciborzu w latach 1971-2020

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawartych na stronie internetowej
https://dane.imgw.pl/data/dane_pomiarowo_obserwacyjne/dane_meteorologiczne
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O ile najdłuższe przerwy w opadach nie wykazują zasadniczej zmienności w czasie (por.
Rysunek 18), to liczba dni bez opadów na stacji synoptycznej w Raciborzu w analizowanym
okresie wzrasta. Do około 2000 roku obserwowano średnią liczbę dni bez opadu na
poziomie 190-200 (przy dużych wahaniach w latach 1977-1983 wynoszących od 159 do
233). W kolejnych latach nasilał się trend wzrostu liczby dni bez opadów, przekraczając
wartość 210 około 2012 roku i wartość 220 około 2016 roku. Warto zaznaczyć, że od 2014
roku nie zdarzyła się sytuacja liczby dni bez opadów mniejszej od 212, a wartości takie
były osiągane sporadycznie do 2005 roku. Nawet w 2020 roku (duże sumy opadów)
odnotowano 217 dni bez opadów, co świadczy o relatywnie wysokich dobowych sumach
opadów w krótkim okresie i jest niekorzystne z punktu retencji wody.

6.1.2.

Źródła zanieczyszczeń powietrza

Niska emisja
Niską emisję definiuje się jako emisję pyłów oraz gazów do atmosfery z emiterów
znajdujących się na wysokości do 40 m. Pyły i gazy są produktami spalania paliw stałych,
ciekłych oraz gazowych. Samą emisję można podzielić na:
•

emisję komunikacyjną – emisja związana ze spalaniem paliw płynnych przez
pojazdy,

•

emisję przemysłową – związaną z procesami odbywającymi się w ramach
działalności zakładów przemysłowych,

•

emisję z kotłowni lokalnych i palenisk indywidualnych – związaną ze spalaniem
paliw na potrzeby ogrzewania.

Rodzaje oraz źródła zanieczyszczeń powietrza zestawiono w poniższej tabeli.
Tabela 9. Rodzaje i źródła zanieczyszczeń powietrza

Źródło emisji

Zanieczyszczenia
Pył ogółem

spalanie paliw, unoszenie pyłu w powietrzu

SO2 (dwutlenek siarki)

spalanie paliw zawierających siarkę

NO (tlenek azotu)

spalanie paliw

NO2 (dwutlenek azotu)

spalanie paliw, procesy technologiczne

NOx(suma tlenków azotu)

sumaryczna emisja tlenków azotu

CO (tlenek węgla)

produkt niepełnego spalania

O3 (ozon)

powstaje naturalnie oraz z innych zanieczyszczeń
będących utleniaczami

Dioksyny

Spalanie odpadów, spalanie materii organicznej

WWA

Spalanie odpadów, niecałkowite spalanie paliw

Źródło: Opracowanie własne.

Przywrócenie dobrej jakości powietrza jest możliwe po odpowiednim ograniczeniu emisji.
Powietrze jest elementem środowiska zdolnym do szybkiej regeneracji po ustaniu emisji
substancji zanieczyszczających.
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Ciepłownia w Branicach produkuje ciepło na potrzeby Samodzielnego Wojewódzkiego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych oraz innych odbiorców. Źródło ciepła
zaopatrzone jest w kotły o łącznej mocy zainstalowanej 11,6 MW. Zapotrzebowanie ciepła
pokrywane z ciepłowni wynosi 7,011 MW.
Wybrani najwięksi odbiorcy pod względem zużycia energii cieplnej:
•

Szpital,

•

Wspólnoty mieszkaniowe,

•

ROPS,

•

DPS,

•

Zespół Szkół,

•

Klasztor.

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa
J. Nathana posiada aktualne (do 31 grudnia 2024 r.) pozwolenie OŚ.6224.1.2014
z 22 grudnia 2014 r. na wprowadzania gazów i pyłów do powietrza z instalacji do
energetycznego spalania paliwa. Jest to jedyne pozwolenie tego typu z obszaru Gminy
Branice.

Zanieczyszczenia powietrza związane z niską emisją

mogą być powodem

wielu

negatywnych skutków dla środowiska oraz żywych organizmów. Ich wpływ na organizmy
żywe przedstawiono poniżej:
•

Pył zawieszony - Pył zawieszony jest nośnikiem metali ciężkich, której mają
negatywny wpływ na żywe organizmy. Sam pył może także osadzać się w
pęcherzykach płucnych oraz powodować podrażnienie oczu oraz błon śluzowych
nosa i gardła.

•

Dwutlenek siarki - Dwutlenek siarki, powstający podczas spalania paliw, ma
negatywny

wpływ na błony

śluzowe

układu

oddechowego oraz powoduje

zmniejszenie dróg oddechowych.
•

Tlenki azotu - Tlenki azotu powodują zwiększenie się podatności na infekcje układu
oddechowego,

zwiększają

prawdopodobieństwo

ataków

astmatycznych

oraz

uszkadzają komórki układu immunologicznego w płucach.
•

Tlenek węgla - Tlenek węgla ma negatywny wpływ na układ naczyniowo-sercowy
człowieka. Przenikając do układu krwionośnego łączy się z hemoglobiną tworząc
karboksyhemoglobinę, która nie jest zdolna do przenoszenia tlenu. Kontakt z dużym
stężeniem tlenku węgla może spowodować śmierć, natomiast dłuższa ekspozycja
ma wpływ na zwiększenie prawdopodobieństwa zawału serca oraz hamuje

•

odpowiedź immunologiczną organizmu.
Ozon - Ozon w górnych warstwach atmosfery jest gazem niezbędnym do
przetrwania życia, natomiast w warstwach dolnych cechuje się negatywnym
wpływem na żywe organizmy. Atakuje on komórki błony śluzowej wyścielające drogi
oddechowe, płuca oraz oskrzela a także zmniejsza odporność na infekcje.

•

Dioksyny - Dioksyny kumulują się w organizmie wpływając negatywnie na
odpowiedź immunologiczną organizmu. W dużych stężeniach mogą wywoływać
choroby dermatologiczne takie jak trądzik chlorowy.
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•

WWA - Najpowszechniej występującymi wielopierścieniowymi węglowodorami
aromatycznymi są benzo(a)piren oraz naftalen. Długotrwałe narażenie na WWA
może powodować występowanie nowotworów, chorób oczu, nerek oraz wątroby a
także zmniejszać odpowiedź immunologiczną organizmu.

Zgodnie z corocznym raportem Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), dotyczącym jakości
powietrza w Europie, Polska od wielu lat znajduje się w czołówce krajów o najbardziej
zanieczyszczonym powietrzu. Dotyczy to zwłaszcza zanieczyszczenia pyłem PM10 oraz
benzo(a)pirenem.
W celu poprawy sytuacji utworzony został Narodowy Program Rozwoju Gospodarki
Niskoemisyjnej. Wyznaczono w nim priorytety mające doprowadzić do rozwoju gospodarki
niskoemisyjnej przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju:
•
•

Modernizacja infrastruktury krajowego systemu elektroenergetycznego,
Rozwój wykorzystania OZE,

•

Upowszechnienie alternatywnych, innych niż odnawialne, metod pozyskiwania
energii,

•

Promocja optymalnego wykorzystywania surowców,

•

Rozwój niskoemisyjnej gospodarki odpadami,

•

Tworzenie

sprzyjających

warunków

dla

rozwoju

niskoemisyjnej

gospodarki

w sektorze przemysłu,
•

Rozpowszechnienie

istniejących

technologii

niskoemisyjnych

w

procesach

produkcyjnych,
•

Poprawa standardu energetycznego istniejących budynków,

•

Rozwój zrównoważonej produkcji w rolnictwie,

•

Zwiększenie efektywności wybranych elementów łańcucha logistycznego,

•

Transformacja niskoemisyjna w sektorze handlu,

•

Modernizacja

pojazdów

oraz

infrastruktury

w

celu

upowszechnienia

niskoemisyjnych form transportu,
•

Poprawa efektywności zarządzania transportem oraz wspieranie rozwoju transportu
publicznego,

•

Rozwój i zastosowanie niskoemisyjnych paliw w transporcie oraz magazynowania
energii w środkach transportu,

•

Promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji w edukacji,

•

Wspieranie dostępności oraz wiarygodności informacji na temat wpływu konsumpcji
poszczególnych produktów i usług na emisyjność gospodarki,

•

Promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji w gospodarstwach domowych,

•

Promocja transformacji niskoemisyjnej w sektorze publicznym.

Emisja z gospodarstw domowych4
Większe znaczenie na kształtowanie czystości powietrza ma nie ilość, ale jakość źródeł
emisji. Odbiorcy indywidualni poza systemem ciepłowniczym szpitala na terenie Gminy
Branice

wykorzystują do ogrzewania obiektów kotły lub paleniska indywidualne.

Na obszarze Gminy z takich źródeł zasilana jest głównie zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna - dominująca forma budownictwa. Znaczna większość budynków powstała
przed 1990 rokiem Na tej podstawie można wnioskować, iż zaledwie kilka procent tych
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budynków jest ocieplonych. Należy jednak podkreślić, że w ostatnim czasie obserwuje się
wzrastającą liczbę dociepleń budynków, głównie realizowanych przez indywidualnych
użytkowników.
Dominuje ogrzewanie paliwami stałymi (węglem kamiennym), na drugim miejscu
wykorzystywane są paliwa płynne (olej opałowy, gaz płynny). Gaz ziemny jest
wykorzystywany wyłącznie w sołectwie Branice. Ogrzewanie elektryczne stosowane jest
sporadycznie ze względu na wysokie koszty eksploatacyjne.
Dostęp do gazu sieciowego jest na terenie gminy ciągle ograniczony (wyłącznie do sołectwa
Branice), a w społeczeństwie panuje przekonanie, że używanie gazu jako źródła ciepła jest
bardzo drogie. Po części jest to trafne stwierdzenie, o ile domy nie są odpowiednio
przygotowane (ocieplenie, izolacja). Długość czynnej sieci przesyłowej na terenie Gminy
Branice jest stała w okresie od 2010 do 2020 r. i wynosi 1709 m. Z kolei sieć rozdzielcza
jest bardzo powoli rozbudowywana (wynika to zapewne z faktu oddawania do użytku
nowych domów z dostępem do sieci gazowej). W analizowanym dziesięcioleciu długość
sieci rozdzielczej wzrosła z 8090 m do 8346 m. Dostęp do gazu na terenie Gminy Branice
posiada 257 budynków mieszkalnych i 14 budynków niemieszkalnych. Liczba odbiorców
(gospodarstwa domowe) gazu jest w przybliżeniu stała i wynosi 550. Wzrasta za to liczba
odbiorców wykorzystujących gaz do celów ogrzewania: w 2010 roku było to 157 odbiorców,
a w 2020 r. już 173 gospodarstwa domowe. Wg stanu na 31 grudnia 2020 r. z gazu
korzystało 1616 mieszkańców Branic.
W 2017 r. Urząd Gminy w Branicach ruszył z programem dofinansowania inwestycji
służących ochronie środowiska, polegającym na wymianie dotychczasowego systemu
ogrzewania budynków i lokali z terenu Gminy Branice, opartego na paliwie stałym, na
ekologiczny system ogrzewania. Beneficjentami programu są osoby fizyczne oraz
wspólnoty mieszkaniowe. Dofinansowaniu podlega wymiana dotychczasowego źródła
ciepła na fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, niskoemisyjne, wysokosprawne
urządzenie grzewcze (w szczególności: kocioł gazowy c.o., kocioł olejowy c.o., kocioł
gazowo - olejowy c.o., kocioł elektryczny c.o., lub kocioł c.o. na paliwo stałe posiadający
certyfikat/świadectwo poświadczające spełnienie wymagań klasy 5 w zakresie emisji pyłu
i substancji gazowych, określonych w normie

PN EN 303-5:2012

lub równoważnej,

wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą).
W 2018 roku dotację z budżetu Gminy do wymiany kotła c.o. otrzymało 13 właścicieli
nieruchomości w kwocie po 2.000,00 zł. W sumie z budżetu gminy wypłacono łączną kwotę
dotacji w wysokości 26.000,00 zł.
W 2019 roku dotację z budżetu Gminy do wymiany kotła c.o. otrzymało 15 właścicieli
nieruchomości w kwocie do 2.000,00 zł. W sumie z budżetu gminy wypłacono łączną kwotę
dotacji w wysokości 27.380,43 zł.
W 2020 roku dotację z budżetu Gminy do wymiany kotła c.o. otrzymało 16 właścicieli
nieruchomości - w sumie z budżetu gminy wypłacono 44.909,95 zł. dotacji.

Emisja komunikacyjna
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W przypadku źródeł liniowych, rozumie się przez nie głównie ciągi komunikacyjne, gdzie
zanieczyszczenia pochodzą ze spalania paliw (benzyny lub oleju napędowego) w silnikach
pojazdów.
Transport drogowy
Transport drogowy jest jednym z głównych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza,
stanowiących zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, zdrowia, a nawet życia człowieka.
Wskutek spalania paliw w silnikach pojazdów do powietrza trafiają: tlenek węgla, tlenki
azotu, węglowodory, w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz cząstki
stałe i metale ciężkie. Jest także źródłem emisji pierwotnej i wtórnej pyłu PM10 oraz PM2,5
(zużycie opon, tarczy sprzęgła, hamulców, nawierzchni). Zanieczyszczenia gazowe i pyłowe
sprzyjają stopniowej degradacji gleb i szaty roślinnej w pasie ok. 500 m od drogi,
a zdecydowanie szkodliwe oddziaływanie dotyczy pasa o szerokości do 150 m. Transport
drogowy w istotny sposób wpływa na przemieszczanie się zanieczyszczeń powodujących
negatywne konsekwencje dla konstrukcji stalowych, fundamentów betonowych oraz
elementów wykonanych z piaskowca i wapienia.
Na wielkość emisji wpływa przede wszystkim:
•

liczba i wiek pojazdów,

•

stan nawierzchni dróg,

•

organizacja ruchu,

•

styl jazdy.

Wpływ na emisję zanieczyszczeń ma m.in. nieodpowiednia organizacja ruchu, której
skutkiem są zatory, obniżenie prędkości i częste zatrzymywanie się i ruszanie. Ponadto,
niedostatecznie wykorzystywany jest transport rowerowy, a także transport zbiorowy.
W skali Gminy Branice źródła emisji związane z transportem drogowym mają niewielkie
znaczenie. Większość dróg ma rangę lokalną, a tylko jedna z nich ma status drogi
wojewódzkiej (DW 419 Nowa Cerekwia - Niekazanie - Branice). Droga kończy się na
granicy polsko-czeskiej mostem nad Opawą nieprzystosowanym do ruchu ciężarowego.
Dlatego również znaczenie tej drogi w granicach gminy nie przekracza lokalnego (średnie
dobowe natężenie ruchu według Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w 2015
roku wyniosło jedynie 1410 pojazdów na dobę).
Transport kolejowy
W granicach Gminy Branice nie istniała i nie istnieje linia kolejowa - nie ma możliwości
prowadzenia ruchu kolejowego.

Emisja przemysłowa
Gmina Branice charakteryzuje się dominacją rolnictwa i nie posiada własnych źródeł
zanieczyszczeń powietrza o charakterze przemysłowym.
Według danych Banku Danych Lokalnych GUS na terenie Gminy Branice w ciągu ostatnich
lat (2015-2020) nie wystąpiła emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z zakładów
szczególnie uciążliwych.

56

Program ochrony środowiska dla Gminy Branice na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029

6.1.3.

Jakość powietrza

Jakość powietrza gminy Branice jest dobra i ulega w kolejnych latach poprawie. Ocena
jakości powietrza za rok 2020, uwzględniająca kryteria ustanowione w celu ochrony
zdrowia i ochrony roślin, obejmująca 12 substancji i dotycząca strefy opolskiej (powiaty
poza Miastem Opole) wykazała:
•

w klasyfikacji dla kryterium ochrony zdrowia:
o

dla pyłu zawieszonego PM10 – strefie opolskiej przyznano klasę C, wymagającą
wdrażania

naprawczych

programów

występowanie

obszarów,

średniodobowej

wartości

na

ochrony

których

dopuszczalnej

z

powietrza,

odnotowano

z

uwagi

na

przekroczenia

ponadnormatywną

częstością.

W odniesieniu do powiatu głubczyckiego, na stacji pomiarowej w Głubczycach
(jedyna
na
obszarze
powiatu)
nie
zdiagnozowano
przekroczenia
3
średniorocznego stężenia pyłu (26 µg/m przy wartości dopuszczalnej 40
µg/m3). W przypadku 28 dni w 2020 r. przekroczona została dobowa wartość
dopuszczalna stężenia pyłu (50 µg/m3),
o

dla pyłu PM2,5 – strefie opolskiej przyznano klasę C, z uwagi na występowanie
na jej terenie obszarów, na których odnotowano przekroczenia rocznej wartości
dopuszczalnej, w wyniku czego konieczne jest wdrażanie naprawczego
programu ochrony powietrza. Na stacji pomiarowej w Głubczycach nie są
dokonywane pomiary analizowanego zanieczyszczenia,

o

dla benzo(α)pirenu – strefę opolską zakwalifikowano do klasy C, wymagającej
wdrażania programów ochrony powietrza, z uwagi na występowanie na ich
terenie obszarów, na których odnotowano przekroczenia rocznej wartości
docelowej,

o

dla ozonu – strefę opolską zakwalifikowano pod względem poziomu docelowego
do klasy A, a w przypadku celu długoterminowego do klasy D2. Ozon w 2020
roku był monitorowany na 3 stacjach pomiarowych i na żadnej z nich nie
wystąpiło przekroczenie poziomu docelowego, a uśredniając wyniki w skali 3 lat
również nie odnotowano przekroczenia wartości docelowej. Rozpatrując drugie
kryterium ustanowione dla ozonu, czyli cel długoterminowy, należy je uznać za
niedotrzymane.

Obszar

przekroczeń

celu

długoterminowego

dla

ozonu

obejmuje w tym przypadku niemal cały obszar województwa,
o

dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, beznenu, ołowiu, arsenu,
kadmu i niklu strefę opolską zakwalifikowano do klasy A. W odniesieniu do
powiatu głubczyckiego, na dwóch stacjach pomiarowych w Głubczycach i po
jednej w Kietrzu i Baborowie nie zdiagnozowano przekroczenia średniorocznego
stężenia dwutlenku azotu i dwutlenku siarki,

•

w klasyfikacji dla kryterium ochrony roślin:
o

dla ozonu – strefę opolską zakwalifikowano pod względem poziomu docelowego
do klasy A, a w przypadku celu długoterminowego do klasy D2,

o

dla dwutlenku siarki i tlenków azotu – strefę opolską zakwalifikowano do klasy
A,

gdyż

wyniki

uzyskane

na

stacji

„roślinnej”

reprezentatywnej

dla

województwa opolskiego nie wykazały przekroczeń wartości normatywnych
mierzonych zanieczyszczeń.
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Zgodnie z art. 91.1. ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 ze zm.) Dla
stref, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, zarząd województwa, w terminie 12 miesięcy
od dnia otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o
których mowa w art. 89 ust. 1, opracowuje i przedstawia do zaopiniowania właściwym
wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast i starostom projekt uchwały w sprawie
programu ochrony powietrza, mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych
substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji.
Głównym celem opracowania naprawczego programu ochrony powietrza jest osiągnięcie
poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji.
„Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i strefy miasta Opola ze względu na
przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu
oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej”, którego
integralna częścią stanowi Plan Działań Krótkoterminowych, został przyjęty Uchwałą Nr
XXXVII/403/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku.
Dotychczasowe działania naprawcze realizowane zgodnie z wytycznymi poprzedniego
Programu ochrony powietrza w pierwszych trzech latach obowiązywania przyniosły efekt
na poziomie 42 % osiągniętego celu redukcji do roku 2020 dla strefy opolskiego dla pyłu
zawieszonego PM10.
Obecny Program ochrony powietrza ma na celu zaproponowanie takich kierunków działań,
których realizacja powinna przyczynić się do poprawy jakości powietrza w strefach
województwa opolskiego, a które zgodne będą z przyjętymi kierunkami w Krajowym
Programie Ochrony Powietrza. W ramach Krajowego Programu Ochrony Powietrza
określone zostały następujące cele, do których przypisane zostały działania wskazane
w obecnym Programie ochrony powietrza:
1. Podniesienie rangi zagadnienia poprawy jakości powietrza poprzez skonsolidowanie
działań na szczeblu wojewódzkim i lokalnym.
2. Stworzenie ram prawnych sprzyjających realizacji efektywnych działań mających
na celu poprawę jakości powietrza.
3. Włączenie społeczeństwa w działania na rzecz poprawy jakości powietrza.
4. Rozwój i upowszechnienie technologii sprzyjających poprawie jakości powietrza.
5. Rozwój mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej emisji sprzyjających poprawie
jakości powietrza.
6. Upowszechnianie

mechanizmów

finansowych

sprzyjających

poprawie

jakości

powietrza.
Proponowane działania naprawcze zostały ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym
na poziomie regionalnym wraz ze wskazaniem szacunkowych kosztów, efektów
ekologicznych i możliwych źródeł ich finansowania. W harmonogramie wskazano również
organy odpowiedzialne za realizację tych zadań.
W

dniu

26

września

XXXII/367/2017

w

2017

sprawie

roku

Sejmik

wprowadzenia

Województwa
na

obszarze

Opolskiego

uchwałą

województwa

nr

opolskiego

ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
wprowadził

nowe

zasady

dla

mieszkańców,

w

celu

zapobieżenia

negatywnemu

oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko. Wg tzw. „uchwały antysmogowej” od
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1 listopada 2017 roku w piecach nie można palić tym, co jest uznawane za potencjalnie
najbardziej zanieczyszczające:
•

węglem brunatnym oraz paliwami stałymi produkowanymi z wykorzystaniem tego
węgla,

•

mułami i flotokoncentratami węglowymi, tj. paliwami o uziarnieniu mniejszym niż
3 mm,

•

paliwami stałymi produkowanymi z wykorzystaniem mułów i flotokoncentratów
węglowych,

•

paliwami stałymi produkowanymi z węgla kamiennego, których zawartość frakcji
o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15 %,

•

drewnem i biomasą drzewną, których wilgotność w stanie roboczym przekracza
20%.

Tym samym, opolskie jest trzecim w Polsce województwem, które wprowadziło uchwałę
antysmogową – tuż po małopolskim i śląskim. Jeśli zakaz będzie przestrzegany
i egzekwowany, jakość powietrza na terenie województwa opolskiego może się poprawić,
ponieważ to właśnie spalanie paliw złej jakości jest głównym sprawcą niskiej emisji.

6.1.4.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

Na terenie Gminy Branice funkcjonują dwie prywatne elektrownie wodne w Branicach
i w Bliszczycach tj.:
•

Mała Elektrownia Wodna - Branice Zamek, korzystająca z wód rzeki Opawy o mocy
0,05 MW,

•

Mała Elektrownia Wodna - Bliszczyce zlokalizowana na cieku Młynówka pobierającej
wodę z rzeki Opawy, spiętrzonej stałym jazem betonowym, o mocy zainstalowanej
0,022 MW.

Energia wiatrowa nie jest wykorzystywana.
Energia geotermalna nie jest wykorzystywana.
Energia słoneczna jest wykorzystywana poprzez ogniwa fotowoltaiczne i kolektory
słoneczne.

6.1.5.

Tendencje zmian

Emisja ze źródeł punktowych:
W przyszłości będzie następować zmniejszanie wielkości emisji ze źródeł przemysłowych –
energetycznych i technologicznych w związku z wprowadzaniem energooszczędnych
i materiałooszczędnych technologii, urządzeń energetycznych niskoemisyjnych, korelujące
ze

wzmocnieniem

działania

organów

administracji

publicznej

coraz

skuteczniej

wdrażających i egzekwujących prawo ochrony środowiska. Wskutek przeprowadzonych
procesów termomodernizacyjnych w obiektach podłączonych do kotłowni i do sieci
ciepłowniczej, przewiduje się również spadek zapotrzebowania na moc oraz ograniczenie
zużycia energii cieplnej, a co za tym idzie zmniejszenie emisji ze źródeł punktowych.
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Emisja liniowa:
Następuje dalszy ogólny wzrost natężenia ruchu pojazdów na drogach. Zmiana jakości
paliw dopuszczonych do obrotu nie wpłynie w sposób istotny na wielkość emisji
analizowanych substancji, a spodziewana redukcja emisji liniowej nastąpi poprzez zmianę
parametrów emisyjnych pojazdów poruszających się po drogach województwa. Do redukcji
emisji

zanieczyszczeń

wykorzystania

liniowych

pojazdów

przyczyni

niskoemisyjnych

się

również

coraz

(np.

pojazdy

o

większy

napędzie

nacisk

na

hybrydowym)

i zeroemisyjnych w miejscu eksploatacji (pojazdy elektryczne, a w perspektywie również
pojazdy o napędzie wodorowym).
W związku z powyższym, uwzględniono zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez
wprowadzanie na rynek coraz nowocześniejszych pojazdów spełniających najwyższe
standardy.
Na cele ogrzewania wykorzystywana będzie w większym stopniu energia otoczenia. Ziemia
nagrzewana promieniami słonecznymi stanowi niewyczerpane źródło energii cieplnej
o niskiej temperaturze. Ciepło z otoczenia, np. z gruntu czy z wody może być wykorzystane
po przetworzeniu do celów grzewczych. Temperatura gruntu na głębokości 15 metrów
przez cały rok jest stała i wynosi ok. 10°C, a wód gruntowych od 8 do 12°C. Urządzenia,
które pobierają ciepło z otoczenia i podnoszą je do poziomu temperatury wymaganej dla
celów grzewczych nazywane są „pompami ciepła”. Jest wiele rodzajów systemów
grzewczych z wykorzystaniem pomp ciepła i chociaż charakteryzują się one dużymi
kosztami inwestycyjnym, to stają się coraz bardziej popularne, ze względu na bardzo
wysoką sprawność energetyczną, rzędu 300–400%.

6.1.6.

Zagadnienia horyzontalne

Adaptacja do zmian klimatu
Zgodnie z analizami wykonanymi na potrzeby programu KLIMADA, zamieszczonymi
w Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu
do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, na przestrzeni następnych lat warunki
klimatyczne Polski zmienią się. Przewidywane jest zwiększenie się średniej rocznej
temperatury ilości dni upalnych (z temperaturą powyżej 30°C) oraz zmniejszenie się ilości
dni z temperaturami poniżej 0°C. Efektem tego może być ograniczenie zapotrzebowania
na energię potrzebną do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, co jednocześnie
spowoduje ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Zwiększenie się ilości dni upalnych,
może z kolei spowodować wzrost zapotrzebowania na energię (urządzenia klimatyzacyjne).
Większa ilość dni słonecznych przyczyni się natomiast do polepszenia się warunków
słonecznych, wyjątkowo ważnych przy korzystaniu z energii odnawialnej.
Konieczne będzie dostosowanie systemu energetycznego do wahań temperatur oraz
zapotrzebowania energetycznego, wdrożenie rozproszonych, niskoemisyjnych źródeł
energii oraz wykorzystywanie energii odnawialnej.
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Do nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, w zakresie ochrony powietrza, można zaliczyć
wszelkiego rodzaju awarie sieci przesyłowych oraz awarie w zakładach przemysłowych.
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Awaria instalacji przemysłowych lub przesyłowych może doprowadzić do uwolnienia dużych
ilości lotnych związków chemicznych do powietrza. Substancje takie mogą cechować się
negatywnym wpływem na organizmy żywe oraz środowisko naturalne. Zasięg skażenia po
awarii przemysłowej jest zależny od lokalnych uwarunkowań terenowych, klimatu oraz
pogody i w zależności od tych parametrów może pokryć bardzo duży obszar.
Działania edukacyjne
Jednym z najważniejszych zadań gmin jest zwiększanie świadomości ekologicznej
mieszkańców – zwłaszcza tych dorosłych. Cel ten można osiągnąć poprzez organizowanie
szkoleń oraz akcji edukacyjnych podejmujących tematykę zmian klimatu, sposobów
minimalizowania ich skutków, ograniczania niskiej emisji oraz minimalizacji negatywnego
wpływu na powietrze atmosferyczne.
Monitoring środowiska
Monitoring powietrza w województwie opolskim prowadzony jest przez Regionalny Wydział
Monitoringu Środowiska w Opolu. W ramach systemu monitoringu jakości powietrza
w województwie opolskim funkcjonują stacje pomiarowe, które prowadzą monitoring
w sposób automatyczny lub manualny.

6.1.7.

Analiza SWOT
Obszar interwencji: ochrona klimatu i jakość powietrza
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

• brak przekroczeń dopuszczalnych norm
powietrza w przypadku; SO2; NO2, CO;
C6H6; Pb; As; Cd oraz Ni;
• wspieranie, w formie dofinansowania,
wymiany źródeł ciepła na niskoemisyjne;
• brak

generowania

zanieczyszczeń

przemysłowych.

• przewaga tradycyjnych, nieekologicznych
źródeł ciepła;
• spalanie w piecach paliwa niskiej jakości
oraz odpadów;
• nieprawidłowy sposób

spalania

paliw

w piecach;
• niska

świadomość

ekologiczna

mieszkańców,
• przekroczenia

dopuszczalnych

norm

jakości powietrza w przypadku: pyłu
PM10 oraz benzo(α)pirenu.
SZANSE
• stopniowe
węglowego,

ZAGROŻENIA

zastąpienie
bardziej

ogrzewania
nowoczesnym

systemem (w tym OZE);
• termomodernizacja

budynków

znajdujących się na terenie gminy;

• wzrost liczby samochodów;
• niska

świadomość

mieszkańców

dotycząca zjawiska tzw. „niskiej emisji”;
• wysokie

koszty

zakupu

i

montażu

instalacji OZE;
• korzystanie z przestarzałych kotłów na

• tworzenie ścieżek rowerowych;
• edukacja ekologiczna mieszkańców ze

paliwa stałe.

szczególnym naciskiem na zagadnienia
dotyczące

zagrożeń

związanych

ze
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spalaniem w piecach paliw niskiej jakości
oraz odpadów.

6.2.

Zagrożenie hałasem

6.2.1.

Stan wyjściowy

Hałas definiuje się jako wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe
drgania mechaniczne ośrodka sprężystego oddziałujące na organizm ludzki. Zgodnie
z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.
2020 poz. 1219 ze zmianami), podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przed hałasem są
następujące:
•

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

•

hałas - dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16.000 Hz;

•

poziom hałasu - równoważny poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB).

Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska, zgodnie z art. 117 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1219 ze zmianami).
W rozumieniu ustawy ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu
akustycznego środowiska, w szczególności na utrzymaniu poziomu hałasu poniżej
dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, oraz zmniejszeniu poziomu hałasu co
najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.
W związku ze stwierdzoną uciążliwością akustyczną hałasów komunikacyjnych Państwowy
Zakład Higieny opracował skalę subiektywnej uciążliwości zewnętrznych tego rodzaju
hałasów. Zgodnie z dokonaną klasyfikacją uciążliwość hałasów komunikacyjnych zależy od
wartości poziomu równoważnego LAeq i wynosi odpowiednio:
•

mała uciążliwość LAeq< 52 dB

•

średnia uciążliwość 52 dB<LAeq< 62 dB

•

duża uciążliwość 63 dB<LAeq< 70 dB

•

bardzo duża uciążliwość LAeq> 70 dB

Wartości dopuszczalne poziomów hałasu określają:
•

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. (tekst jednolity
Dz.U. z 2014 r. poz. 112) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia
Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,

•

rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie
zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w
zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005 Nr 263, poz. 2202 ze zmianami),

•

wspólnotowe regulacje prawne, w tym Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 25.06.2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania
poziomem hałasu w środowisku.
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6.2.2.

Źródła hałasu

Wyróżnia się trzy główne rodzaje hałasu, według źródła powstawania:
•

hałas przemysłowy powodowany przez urządzenia i maszyny w obiektach
przemysłowych i usługowych,

•

hałas komunikacyjny pochodzący od środków transportu drogowego, kolejowego
i lotniczego,

•

hałas

komunalny

(osiedlowy

i

mieszkaniowy)

występujący

w

budynkach

mieszkalnych, szczególnie wielorodzinnych i w obiektach użyteczności publicznej.

Hałas przemysłowy
Problemy z hałasem przemysłowym mogą wystąpić w otoczeniu dużych zakładów, lub
skupisk zakładów. Wytypowanie zakładów niekorzystnie oddziaływujących na klimat
akustyczny należy do zadań RWMŚ-WIOŚ. Zakres planowanych kontroli oraz wyniki
przeprowadzonych kontroli są zawarte w raportach RWMŚ-WIOŚ.
Hałas przemysłowy w Gminie Branice w zasadzie nie występuje ze względu na brak
występowania terenów przemysłowych. Analizowany rodzaj hałasu stanowią także źródła
znajdujące się na otwartej przestrzeni (punktowe źródła hałasu np. wentylatory czy
sprężarki usytuowane na zewnątrz budynków), jak i w budynkach (wtórne źródła hałasu od pracy maszyn i urządzeń), emitowany do środowiska przez ściany, strop, okna i drzwi.
Tego typu źródłem hałasu mogą być np. sprężarki działające przy obiektach obsługi funkcji
rolniczej czy transformatory. Zasięg hałasu jest ograniczony do bezpośredniego sąsiedztwa
źródła hałasu i nie dotyczy on zabudowy mieszkaniowej. Dodatkowe źródło hałasu stanowią
ponadto prace dorywcze wykonywane poza budynkami produkcyjnymi jak np. cięcie, kucie,
a także obsługa zakładów przez transport kołowy. Uciążliwość hałasu emitowana z tych
obiektów zależy między innymi od ilości źródeł hałasu, czasu ich pracy czy odległości od
terenów podlegających ochronie akustycznej.
Hałas komunikacyjny
Klimat akustyczny na terenie Gminy Branice kształtuje wyłącznie hałas komunikacyjny
drogowy. Brak jest linii kolejowej i lotnisk w zasięgu oddziaływania startujących
i lądujących samolotów.
Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu
poruszających się po wszelkiego rodzaju drogach nie będących drogami kolejowymi. Jest
to hałas typu liniowego.
Na poziom hałasu drogowego mają wpływ przede wszystkim:
•
•

natężenie ruchu komunikacyjnego,
udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu,

•

prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie),

•

typ i stan techniczny pojazdów,

•

nachylenie drogi,

•

stan nawierzchni oraz płynność ruchu.
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6.2.3.

Tendencje zmian

W opracowanym „Programie Ochrony Środowiska przed hałasem dla województwa
opolskiego”,

oprócz

przekroczeń

dopuszczalnych

poziomów

hałasu

w

środowisku

zidentyfikowanych w ramach najnowszych map akustycznych - przewidziano szereg
działań mających na celu dalszą oprawę stanu klimatu akustycznego na terenie
województwa opolskiego. Działanie te mają różnoraki charakter, począwszy od zadań
o charakterze organizacyjnym, do kosztownych działań inwestycyjnych.
Działania organizacyjne są to działania najtańsze w realizacji, ale jednocześnie bardzo
często bardziej skuteczne niż działania inwestycyjne. Obejmują one zarówno np.
ograniczenia prędkości ruchu na wybranych odcinkach dróg, ale także działania
planistyczne, które pozwalają unikać sytuacji w której zezwala się na realizację zabudowy
mieszkaniowej w sąsiedztwie autostrady albo linii kolejowej. Z kolei działania inwestycyjne
polegają między innymi na budowie ekranów akustycznych albo innych obiektów
ekranujących, wymianie nawierzchni drogi na cichą czy też budowie obwodnic.
W efekcie prowadzonych działań organizacyjnych i inwestycyjnych powinna nastąpić
poprawa klimatu akustycznego terenów zamieszkanych. Natomiast negatywny wpływ
wywiera systematyczny wzrost liczby pojazdów mechanicznych i związany z tym wzrost
zasięgu hałasu (określany w ramach kolejnych map akustycznych).
W wielu przypadkach na terenie województwa, w szczególności przy odcinkach dróg, nie
ma technicznych możliwości zastosowania środków ochrony przed hałasem. Ponadto
w programie

przewidziano

możliwość

działań

alternatywnych

polegających

na

inwestycyjnej albo organizacyjnej ochronie przed hałasem.
Przewidziane

działania

naprawcze

zaproponowane

w

ww.

programie,

pozwalają

prognozować potencjalną dużą skuteczność proponowanych działań.
W

większości

przypadków

dostępne

i

zaproponowane

działania

pozwalają

na

wyeliminowanie przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku, natomiast tam
gdzie nie jest to możliwe zaproponowane środki pozwalają na prawne uregulowanie
występujących naruszeń standardów akustycznych (np. w postaci obszarów ograniczonego
użytkowania).
Kwestią kluczową pozostaje jedynie dostęp do środków finansowych, który zapewni
możliwość realizacji zaproponowanych działań, oraz wywiązywanie się ze obowiązków
określonych programem przez zarządzających drogami, liniami kolejowymi oraz urzędów
miast i gmin województwa opolskiego.

6.2.4.

Zagadnienia horyzontalne:

Adaptacja do zmian klimatu
Wzrost średnich temperatur powietrza towarzyszący zmianom klimatycznym powoduje
zwiększenie się poziomów dźwięków – zwłaszcza tych generowanych przez urządzenia
mechaniczne oraz elektryczne. Wzrost temperatury wymusza również, intensywniejsze
działanie układów chłodzących co również może powodować uciążliwości dla środowiska,
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zwłaszcza w miastach gdzie naturalny krajobraz uległ największym przekształceniom. Aby
zmniejszyć negatywny wpływ wysokich temperatur należy zwiększać ilość terenów
zielonych oraz niwelować efekt tzw. „wyspy ciepła”.
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Do nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, w zakresie zagrożenia hałasem można zaliczyć
wszelkiego rodzaju zdarzenia losowe powodujące nagłe zwiększenie emisji dźwięku.
Działania edukacyjne
Zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej zagrożenia nadmiernym poziomem
dźwięku powietrzu, zwłaszcza przy nieustannie rosnącej ilości pojazdów mechanicznych,
powinno być jednym z priorytetów jednostek samorządu terytorialnego. Ważnym krokiem
w tym kierunku może być organizacja szkoleń, dla mieszkańców gminy, mających na celu
propagowanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z hałasem oraz sposobów
niwelowania jego skutków.
Monitoring środowiska
Monitoring poziomów dźwięku w województwie opolskim prowadzony jest przez Regionalny
Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu. Badania obejmują okolice dróg o dużym
natężeniu ruchu, okolice linii kolejowych oraz lotnisk. Prowadzone są one w ramach
systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Ponadto zarządcy dróg krajowych oraz
wojewódzkich zobowiązani są do sporządzenia map akustycznych dla dróg o natężeniu
ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów na rok.

6.2.5.

Analiza SWOT
Obszar interwencji:
MOCNE STRONY

• Brak

zagrożeń

akustycznych

SŁABE STRONY
(poza

ciągami komunikacyjnymi).

• Natężenie ruchu komunikacyjnego.
• Brak,

w

ostatnich

monitoringowych

latach,

hałasu

na

badań
terenie

Gminy Branice.
SZANSE

ZAGROŻENIA

• Monitorowanie poziomów hałasu wzdłuż

• Zwiększająca się ilość samochodów.

ciągów komunikacyjnych.
• Poprawa

stanu

technicznego

ciągów

komunikacyjnych.
• Uwzględnianie w miejscowych planach
zagospodarowania

przestrzennego

odległości od źródeł hałasu.
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6.3.
6.3.1.

Pola elektromagnetyczne
Stan wyjściowy

Zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze
zmianami), pod pojęciem pól elektromagnetycznych rozumie się pole elektryczne,
magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz.
Zagadnienia dotyczące ochrony ludzi i środowiska przed niekorzystnym oddziaływaniem
pól elektromagnetycznych regulowane są przepisami dotyczącymi:
•

ochrony środowiska;

•

bezpieczeństwa i higieny pracy;

•

prawa budowlanego;

•

zagospodarowania przestrzennego;

•

przepisami sanitarnymi.

Jako

promieniowanie

niejonizujące

określa

się

promieniowanie,

którego

energia

oddziałująca na każde ciało materialne nie wywołuje w nim procesu jonizacji.
Promieniowanie to związane jest ze zmianami pola elektromagnetycznego. Poniżej
zestawiono potencjalne źródła omawianego promieniowania:
•

urządzenia wytwarzające stałe pole elektryczne i magnetyczne;

•

urządzenia wytwarzające pole elektryczne i magnetyczne o częstotliwości 50 Hz,
(stacje i linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia);

•

urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne o częstotliwości od 1 kHz do
300 GHz, (urządzenia radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne);

•

inne źródła promieniowania z zakresu częstotliwości: 0-0,5 Hz, 0,5-50 Hz oraz 501000 Hz.

Zagadnienia dotyczące promieniowania niejonizującego są określone przez Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448). Natomiast sposób
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku określa Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 (Dz.U.
z 2020 r., poz. 258). W stosunku do poprzedniego rozporządzenia, zmiany dopuszczalnych
parametrów dla pól o częstotliwościach od 2 GHz do 300 GHz wynoszą odpowiednio:
•

dla składowej elektrycznej z 7 V/m na 61 V/m (wzrost niemal 9 razy),

•

dla gęstości mocy z 0,1 W/m2 na 10 W/m2 (100- krotny wzrost).

6.3.2.

Źródła pola elektromagnetycznego

W odniesieniu do Gminy Branice źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego
są:
•

stacje i linie energetyczne,

•

pojedyncze nadajniki radiowe,

•

stacje transformatorowe,

•

stacje bazowe telefonii komórkowej,
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•

radiostacje amatorskie i stacje CB-radio,

•

stacje bazowe łączności radiotelefonicznej,

•

urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne pracujące w przemyśle, ośrodkach
medycznych,

•

urządzenia powszechnego użytku emitujące pola elektromagnetyczne, w tym
pojedyncze aparaty telefonii komórkowej, sterowniki radiowe itp.

W 2018 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził pomiary
natężenia promieniowania elektromagnetycznego w jednym punkcie pomiarowym na
terenie Gminy Branice (sołectwo Branice przy skrzyżowaniu ulic Żymierskiego (DW 419)
i ul. Kościelnej). Nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnej, określonej
w rozporządzeniu

Ministra

Środowiska

w

sprawie

dopuszczalnych

poziomów

pól

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych
poziomów i wynoszącej 7 V/m. Wartość średnia zmierzona wyniosła <0,2 V/m. Średnie
natężenie pola elektrycznego dla poszczególnych rodzajów terenu wyniosło <0,2 V/m.
Na poniższym rysunku zaznaczono linie elektroenergetyczne średniego napięcia, stacje
transformatorowe i stacje bazowe telefonii komórkowej na terenie Gminy Branice.
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Rysunek 19. linie elektroenergetyczne średniego napięcia, stacje transformatorowe
i stacje bazowe telefonii komórkowej na terenie Gminy Branice

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ortofotomapy pobranej z zasobów Geoportalu
i BDOT 10K z zasobów ODGiK w Opolu.
68

Program ochrony środowiska dla Gminy Branice na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029

Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach,
na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów PEM określonych w
Rozporządzeniu

Ministra

Środowiska

w

sprawie

dopuszczalnych

poziomów

pól

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych
poziomów.
Obecnie RWMŚ-WIOŚ w Opolu nie posiada wykazu terenów, na których stwierdzono
przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku z
wyszczególnieniem terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz miejsc dostępnych dla
ludności ponieważ przeprowadzone badania nie wykazały takich przekroczeń.
Dla ochrony mieszkańców przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym
ogranicza
się
inwestowanie
w
bezpośrednim
sąsiedztwie
istniejących
linii
elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć. Wymaga się okresowego
wykonywania stosownych pomiarów - wg przepisów prawa powszechnego - dla
wyznaczania rzeczywistych zasięgów stref oddziaływania linii i urządzeń oraz ew. ustalenia
stref ograniczonego użytkowania. Przy zbliżeniach linii do budynków mieszkalnych po
stwierdzeniu

przekroczenia

dopuszczalnego

rzeczywistego

natężenia

pola

elektromagnetycznego wymaga się ekranowania linii.

6.3.3.

Tendencje zmian

Na terenie Gminy Branice nie ma stwierdzonego zagrożenia negatywnymi skutkami
promieniowania

elektromagnetycznego.

Dotychczasowe

wyniki

przeprowadzanych

pomiarów wskazują, że nie zbliżają się one do wartości dopuszczalnych, stanowiąc kilka
procent wartości dopuszczalnych. Rozwijająca się jednak struktura telekomunikacyjna,
budowa nowych instalacji antenowych, uruchamianie nowych nadajników powodują
potencjalny wzrost wartości promieniowania.
Jednocześnie planowanie, rozbudowa i modernizacja infrastruktury teleinformatycznej
odbywać powinna się z zapewnieniem jej bezpieczeństwa oraz mechanizmów jakości, co
wpłynie pozytywnie na środowisko i przyczyni się do jego ochrony przed szkodliwym
wpływem wytwarzanego przez nie promieniowania. Przypuszcza się, że w okresie
obowiązywania Programu stan ten nie ulegnie zmianie.

6.3.4.

Zagadnienia horyzontalne:

Adaptacja do zmian klimatu
Wzrost temperatur powietrza towarzyszący zmianom klimatycznym może powodować
zmiany w rozchodzeniu się pól elektromagnetycznych wokół emiterów, a w efekcie
negatywny wpływ na ludność oraz środowisko. W celu zmniejszenia takiego wpływu należy
zwiększać powierzchnię terenów zielonych oraz brać pod uwagę czynniki klimatyczne,
podczas wybierania lokalizacji dla źródeł promieniowania elektromagnetycznego.
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
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Do

nadzwyczajnych

zagrożeń

środowiska,

w

zakresie

promieniowania

elektromagnetycznego można zaliczyć wszelkiego awarie urządzeń powodujące nadmierną
emisję promieniowania mogącą negatywnie wpłynąć na środowisko oraz organizmy żywe.
Szkodliwość

promieniowania

PEM

zależy

od

częstotliwości

oraz

natężenia

pola

oddziaływującego, powierzchni narażonej na oddziaływanie oraz czasu ekspozycji. Do
szkodliwych skutków promieniowania elektromagnetycznego można zaliczyć m. in.
podniesienie temperatury tkanek (co może doprowadzić nawet do ich uszkodzenia) oraz
stymulacje mięśni i układu nerwowego poprzez prąd indukowany promieniowaniem.
Działania edukacyjne
Działania edukacyjne na terenie gminy powinny skupić się wokół zwiększenia świadomości
mieszkańców na temat zagrożeń związanych z promieniowaniem elektromagnetycznym
oraz urządzeniami, które takie promieniowanie emitują.
Monitoring środowiska
Monitoring pól elektromagnetycznym odbywa się poprzez pomiary natężenia składowej
elektrycznej pola elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości co najmniej od 3 MHz
do 3000 MHz. Pomiary monitoringowe poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku
na obszarze województwa opolskiego są prowadzone przez Regionalny Wydział Monitoringu
Środowiska w Opolu.

6.3.5.

Analiza SWOT
Obszar interwencji: pola elektromagnetyczne
MOCNE STRONY

• Brak

przekroczeń

SŁABE STRONY
poziomów

promieniowania PEM, na terenie Gminy
Branice;
• Prowadzenie

przez

Starostę

• Lokalizacja

potencjalnych

źródeł

promieniowania elektromagnetycznego w
bezpośredniej
bliskości
zabudowy
mieszkaniowej

Głubczyckiego wykazu zgłoszeń instalacji
PEM
SZANSE
• Badania

ZAGROŻENIA
poziomów

PEM

na

terenie

gminy;
• Uwzględnianie w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego źródeł
promieniowania PEM.

• Umieszczanie
w pobliżu

nowych

już

spowodować

źródeł

istniejących

co

spotęgowanie

PEM
może
efektu

wytwarzanych pól;
• Niepokoje
z lokalizacją

społeczne
stacji

bazowych

związane
telefonii

komórkowych;
• Szybki rozwój technologii
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6.4.

Gospodarowanie wodami

6.4.1.

Stan wyjściowy

Gmina Branice dysponuje zasobami wód powierzchniowych i podziemnych. Ich sposób
użytkowania i zagrożenia są różne. Informacje ociekach, wodach podziemnych i ich
zasobach oraz o jednolitych częściach wód przedstawiono w rozdziale 5.4. Hydrogeologia i
hydrografia.
Sieć hydrograficzna gminy jest stosunkowo uboga, a wody powierzchniowe nie maja
obecnie znaczenia w bytowaniu mieszkańców, a właściwie również w gospodarce gminy.
Dla celów komunalnych ujmuje się wody podziemne z trzech różnych poziomów
wodonośnych, przy czym dominują wody czwartorzędowe. Gospodarcze wykorzystanie
wód powierzchniowych ogranicza się praktycznie do dwóch elektrowni wodnych. Nie do
przecenienia jest natomiast rola wód powierzchniowych w kształtowaniu krajobrazu gminy.
Odmiennie do intensywności użytkowania kształtuje się zagrożenie wód związane
z obecnością i gospodarką człowieka. Wody podziemne nawet najwyższego poziomu
czwartorzędowego są chronione przed zanieczyszczeniami migrującymi z powierzchni
przez grube warstwy słabo przepuszczalnych lessów. Jakość tych wód jest na tyle dobra,
że nie wymaga uzdatnienia przed rozprowadzeniem do sieci.
Przeciwnie wygląda sprawa z wodami powierzchniowymi. Wód tych w praktyce się nie
ujmuje, lecz stanowią one odbiornik ścieków bytowych i wód spływających powierzchniowo
z pól uprawnych. Jakość wód powierzchniowych jest niska. A stan instalacji kanalizacyjnych
na terenie gminy niezadowalający (skanalizowano wprawdzie jedynie 5 miejscowości –
Branice, Michałkowice, Lewice, Boboluszki i Włodzienin-Kolonię oraz część Wysokiej),
jednakże zauważyć należy, że ścieki są odbierane od niemal połowy mieszkańców gminy.
W pozostałych miejscowościach ścieki, przed odprowadzeniem do środowiska, nie zawsze
są oczyszczane. Część zanieczyszczeń odnajdywanych w wodach rzek pochodzi z pól
uprawnych.
Odmiennie od stopnia zagrożenia, zdolność do regeneracji wód powierzchniowych jest
znacznie wyższa niż dla wód podziemnych. W przypadku wód powierzchniowych wystarczy
zaprzestać lub ograniczyć zrzut ścieków by niemal natychmiast zaobserwować poprawę ich
jakości. Odchylenia mogą wynikać z obecności pojemnych zbiorników wodnych, w których
substancje zanieczyszczające zdążyły się wcześniej zakumulować.
Przejawem degradacji wód płynących jest nie tylko zmiana ich składu chemicznego, ale
także zmiana warunków ich przepływu. Zagrożeniem natury hydrologicznej są wszelkie
działania

zmieniające

charakterystykę

zlewni

i

warunki

przepływu

wody.

Takimi

niekorzystnymi działaniami są między innymi:
•

utwardzanie nawierzchni z odprowadzaniem wód opadowych poprzez systemy
kanalizacyjne do wód powierzchniowych;

•

dopływy wód obcych dla zlewni, jak ścieki socjalne lub przemysłowe wytwarzane w
oparciu o ujęcia wód podziemnych lub przerzuty wód;

•

ograniczanie retencji terenowej np. w wyniku uszczelnienia nawierzchni i melioracji
oraz ograniczenie retencji dolinowej głównie w wyniku prostowania, umacniania i
obwałowania koryt.
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Największe znacznie ma ograniczenie retencji dolinowej. Ujęcie rzeki wałami przyspiesza
odpływ, podnosi czoło fali i zwiększa jej kubaturę. Efekt potęguje się na kolejnych
odcinkach cieku, co sprawia, że ochrona obwałowaniami wyższego odcinka cieku zwiększa
zagrożenie na odcinku niższym. Zastępnikiem technicznym retencji dolinowej są sztuczne
zbiorniki retencyjne.
Na terenie gminy funkcjonują 3 suche zbiorniki (Branice, Posucice i Wysoka) oraz
planowane są dwa kolejne (Nasiedle i Lewice).
Warto jeszcze wspomnieć o naturalnych procesach dotyczących wód płynących, do których
należy zaliczyć erozję. Jest ona coraz mniej zauważalna na terenie gminy Branice ze
względu na coraz szerszą regulację Opawy i realizację zapory zbiornika „Włodzienin”.

6.4.2.

Jakość wód Gminy Branice

Na terenie gminy Branice wyznaczono trzy punkty monitoringu wód podziemnych:
1. nr

1197

(PL6000140_002)

w

Wiechowicach

wśród

zabudowy

wiejskiej,

o swobodnym zwierciadle wody, o warstwie wodonośnej od 2,0 do 4,5 m p.p.t.
i głębokości do stropu warstwy wodonośnej 1,73 m;
2. nr 1634 (PL6000140_001) w Wiechowicach w gruntach ornych, o swobodnym
zwierciadle wody, o warstwie wodonośnej od 26,5 do 29,0 m p.p.t. i głębokości do
stropu warstwy wodonośnej 25,71 m;
3. nr 2700 (PL6000140_003) w Bliszczycach wśród zabudowy wiejskiej, o swobodnym
zwierciadle wody, o warstwie wodonośnej od 25,0 do 29,0 m p.p.t. i głębokości do
stropu warstwy wodonośnej 10,5 m.
W poniższej tabeli przedstawiono wyniki oceny jakości wód podziemnych w 2016 r. w ww.
punktach monitoringu. Są to najbardziej aktualne dane dostępne na stronie internetowej
Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Opolu.
Tabela 10. Wyniki oceny jakości wód podziemnych na terenie gminy Branice w 2016 r.
Punkt

Wskaźniki
w II klasie

1197

SO4, PEW*,
Cl
NO3, SO4,
temp, HCO3
NO3, SO4,
temp, Ca

1634
2700

Wskaźniki
w III
klasie
temp,
HCO3, Ca

Wskaźniki
w IV
klasie

Wskaźniki
w V klasie

Klasa
surowa

Klasa
końcowa

NO3

K

V

V

III

III

II

II

Ca

* PEW – przewodność elektrolityczna
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Monitoring diagnostyczny wód podziemnych
2016, WIOŚ, Opole 2017.
W odniesieniu do JCWPd:
•

nr 140 (PLGW6000140) wyznaczono cele środowiskowe: utrzymanie dobrego stanu
chemicznego

oraz

utrzymanie

dobrego

stanu

ilościowego.

Ocena

ryzyka

nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona;
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•

nr 141 (PLGW6000141) wyznaczono cele środowiskowe: osiągnięcie dobrego stanu
chemicznego

oraz

utrzymanie

dobrego

stanu

ilościowego.

Ocena

ryzyka

nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona.

Najwrażliwszym na degradację elementem środowiska są wody powierzchniowe.
Lokalizacja punktów monitoringowych nie pozwala na uzyskanie obrazu rozkładu
zanieczyszczeń w ciekach przepływających przez gminę. W ciągu ostatnich 5 lat (20162020) nie dokonywano analiz stanu wód cieków przepływających przez teren Gminy
Branice. Rzeka Opawa w sąsiedztwie sołectwa Branice charakteryzuje się dobrym
potencjałem ekologicznym (w odniesieniu do jednolitych części wód powierzchniowych).
Wody

Opawy

charakteryzują się

na analizowanym

odcinku

II klasą elementów

biologicznych, elementów hydromorfologicznych i elementów fizykochemicznych.
W odniesieniu do JCWP:
•

nr PLRW60001911279 (Opawa od Opawicy do Morawicy) wyznaczono cele
środowiskowe: utrzymanie dobrego potencjału ekologicznego i osiągnięcie dobrego
stanu

chemicznego.

Ocena ryzyka nieosiągnięcia

celów

środowiskowych

–

niezagrożona;
•

nr

PLRW6000161152669

(Troja

do

Morawy

włącznie)

wyznaczono

cele

środowiskowe: osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i osiągnięcie dobrego
stanu

chemicznego.

Ocena ryzyka nieosiągnięcia

celów

środowiskowych

–

niezagrożona;
•

nr PLRW60001611524 (Psina do Suchej Psiny włącznie) wyznaczono cele
środowiskowe: osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i osiągnięcie dobrego
stanu

chemicznego.

Ocena ryzyka nieosiągnięcia

celów

środowiskowych

–

niezagrożona;
•

nr PLRW600016112729 (Ostra) wyznaczono cele środowiskowe: osiągnięcie
dobrego potencjału ekologicznego i osiągnięcie dobrego stanu chemicznego. Ocena
ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – niezagrożona.

6.4.3.

Tendencje zmian

Zgodnie z wynikami prowadzonego monitoringu, wody powierzchniowe w Gminie Branice
są w złym stanie ogólnym. Jest to związane głównie z obciążeniem wód ładunkiem
substancji zawartych w ściekach komunalnych i przemysłowych. Dane statystyczne
wskazują, że sukcesywnie zwiększa się odsetek ludności korzystającej ze zbiorczych sieci
kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków. O stanie wód powierzchniowych decydują nie
tylko wskaźniki fizykochemiczne, ale i biologiczne czy hydromorfologiczne, co oznacza to,
że przywrócenie czystości wodom powierzchniowym nie spowoduje automatycznie dobrego
stanu wód. Przywracanie właściwych dla danej części wód elementów biologicznych jest
procesem długotrwałym.
Można przypuszczać, że stan wód powierzchniowych będzie ulegał stopniowej poprawie,
przynajmniej w zakresie wskaźników fizykochemicznych, w dłuższej perspektywie
poprawie będą również ulegały elementy biologiczne w wodach.
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6.4.4.

Zagadnienia horyzontalne:

Adaptacja do zmian klimatu
Przeprowadzone analizy wskazują na zwiększenie się prawdopodobieństwa występowania
powodzi błyskawicznych, wywołanych gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, mogących
spowodować zalewanie obszarów, na których gospodarka przestrzenna prowadzona jest
w sposób nieodpowiedni. Przewidywane jest również skrócenie się okresu zalegania
warstwy śnieżnej co może mieć skutki pozytywne (mniejsze prawdopodobieństwo
wystąpienia powodzi roztopowych) jak i negatywne (niedobór wód i susze).
Planowane działania mają na celu usprawnienie funkcjonowania w warunkach nadmiaru,
jak i niedoboru wody. Osiągnięcie tego planowane jest poprzez zreformowanie struktur
gospodarki wodnej z uwzględnieniem adaptacji do zmian klimatu, opracowanie i wdrożenie
metod oceny ryzyka powodziowego a także opracowania metod ograniczających
prawdopodobieństwo wystąpienia suszy.
Susza jest zjawiskiem ciągłym o zasięgu regionalnym i oznacza dostępność wody poniżej
średniej w określonych warunkach naturalnych. Suszą nazywa się nie tylko zjawiska
ekstremalne, ale wszystkie, które występują w warunkach mniejszej dostępności wody dla
danego regionu. Ze względu na warunki meteorologiczne i klimatyczne, problemy rolnicze,
warunki hydrologiczne i skutki gospodarcze wyróżnia się kolejne etapy rozwoju suszy:
•

Susza atmosferyczna – związana z deficytem opadów atmosferycznych, niemożliwe
jest zminimalizowanie czy usuniecie suszy atmosferycznej;

•

Susza rolnicza - definiowana jako okres, w którym wilgotność gleby jest
niedostateczna do zaspokojenia potrzeb wodnych roślin i prowadzenia normalnej
gospodarki w rolnictwie;

•

Susza hydrologiczna - odnosząca się do okresu, gdy przepływy w rzekach spadają
poniżej

przepływu

średniego,

a

w

przypadku

przedłużającej

się

suszy

meteorologicznej obserwuje się znaczne obniżenie poziomu zalegania wód
podziemnych;
•

Susza hydrogeologiczna - nazywana również niżówką hydrogeologiczną, przejawia
się

obniżeniem

zwierciadła

wód

podziemnych

poniżej

stanów

niskich

ostrzegawczych.
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Zgodnie z danymi Państwowej Służby Hydrologicznej, na terenie Gminy Branice znajdują
się tereny zagrożenia powodziowego. Poniżej zostały przedstawione obszary, na których
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat
w sąsiedztwie Bliszczyc, Branic, Boboluszek, Dzierżkowic i Wiechowic.
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Rysunek 20. Obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie
i wynosi raz na 100 lat w sąsiedztwie Bliszczyc

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ortofotomapy z 2019 r. pobranej z zasobów
Geoportalu i warstwy obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest
średnie i wynosi raz na 100 lat.
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Rysunek 21. Obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie
i wynosi raz na 100 lat w sąsiedztwie Branic

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ortofotomapy z 2019 r. pobranej z zasobów
Geoportalu i warstwy obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest
średnie i wynosi raz na 100 lat.

76

Program ochrony środowiska dla Gminy Branice na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029

Rysunek 22. Obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie
i wynosi raz na 100 lat w sąsiedztwie Boboluszek

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ortofotomapy z 2019 r. pobranej z zasobów
Geoportalu i warstwy obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest
średnie i wynosi raz na 100 lat.

77

Program ochrony środowiska dla Gminy Branice na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029

Rysunek 23. Obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie
i wynosi raz na 100 lat w sąsiedztwie Dzierżkowic

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ortofotomapy z 2019 r. pobranej z zasobów
Geoportalu i warstwy obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest
średnie i wynosi raz na 100 lat.
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Rysunek 24. Obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie
i wynosi raz na 100 lat w sąsiedztwie Wiechowic

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ortofotomapy z 2019 r. pobranej z zasobów
Geoportalu i warstwy obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest
średnie i wynosi raz na 100 lat.

Dużym zagrożeniem dla wód jest spływ zanieczyszczeń z powierzchni ziemi. Można do nich
zaliczyć spływ rolniczy, którego źródłem są przede wszystkim nawozy, oraz spływ
zanieczyszczeń osiadających na podłożu (także zanieczyszczenia powietrza). Spływ
rolniczy powoduje przedostawanie się do wód dużego ładunku nawozowego, co może
sprzyjać niekontrolowanemu wzrostowi glonów, czego skutkiem jest zmniejszenie się ilości
tlenu w wodach i pogorszenie się warunków życia dla fauny wodnej. Spływ zanieczyszczeń
osiadających na powierzchni ziemi może powodować pogorszenie się stanu chemicznego.
Działania edukacyjne
Działania edukacyjne dotyczące gospodarowania wodami powinny dotyczyć zagadnień
takich

jak:

racjonalne

gospodarowanie

zasobami

wodnymi,

ochrona

wód

przed

zanieczyszczeniami oraz zwiększenie świadomości na temat wpływu rolnictwa na stan wód.
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Monitoring środowiska
Monitoring prowadzony będzie przez Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu.

6.4.5.

Analiza SWOT
Obszar interwencji: gospodarowanie wodami
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

• Dobrze rozwinięta sieć hydrograficzna
gminy

• Występowanie

terenów

zagrożonych

obszarów

zagrożonych

podtopieniami;
• Występowanie
powodziami;
• Zagrożenie suszą

SZANSE
• Ograniczenie

spływu

ZAGROŻENIA
zanieczyszczeń

pochodzących z rolnictwa do wód;
• Edukacja

społeczeństwa

racjonalnego

dotycząca

użytkowania

zasobów

wodnych;

• Gwałtowne zjawiska pogodowe mogące
spowodować powodzie oraz odtopienia;
• Zły

stan

zabezpieczeń

przeciwpowodziowych;
• Występowanie susz.

• Uwzględnianie w miejscowych planach
zagospodarowania

przestrzennego

terenów na których istnieje zagrożenie
podtopieniami

lub

wystąpieniem

powodzi.

6.5.
6.5.1.

Gospodarka wodno-ściekowa
Sieć wodociągowa

Na terenie Gminy Branice wg stanu na 31 grudnia 2020 r. (dane Banku Danych Lokalnych
GUS) eksploatowano 119,7 km sieci wodociągowych przesyłowych i rozdzielczych, w tym
69,8 km sieci rozdzielczej. Liczba przyłączy wodociągowych powoli wzrasta - w 2010 roku
na terenie Gminy Branice funkcjonowało 1486 przyłączy, w a od 2015 roku 1335 przyłączy.
Poprzez sieć wodociągową w 2020 roku dostarczono 232 tys. m3 wody, w tym
gospodarstwom domowym 148,0 tys. m3. Na koniec 2019 r. z sieci wodociągowej
korzystało

5698

mieszkańców

Gminy

Branice

(wskaźnik

korzystających

z sieci

wodociągowej w % ogółu ludności wyniósł 88,0%).
Wszystkie wodociągi na obszarze Gminy Branice zaopatrywane są w wodę z ujęć lokalnych.
Część najważniejszych dla Gminy ujęć ma wyznaczone strefy ochrony bezpośredniej
(Branice, Bliszczyce i Wiechowice) i pośredniej (Branice, Jędrychowice i Wiechowice).
Lokalizację ujęć i zasięgi stref ochronnych przedstawiono na poniższych rysunkach.
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Rysunek 25. Ujęcia wody w Bliszczycach wraz ze strefą ochrony bezpośredniej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy Branice, ortofotomapy z 2019 r.
pobranej z zasobów Geoportalu i BDOT 10k z zasobów ODGiK w Opolu.

Rysunek 26. Ujęcia wody w Branicach wraz ze strefą ochrony bezpośredniej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy Branice, ortofotomapy z 2019 r.
pobranej z zasobów Geoportalu i BDOT 10k z zasobów ODGiK w Opolu.
81

Program ochrony środowiska dla Gminy Branice na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029

Rysunek 27. Ujęcie wody w Jędrychowicach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy Branice, ortofotomapy z 2019 r.
pobranej z zasobów Geoportalu i BDOT 10k z zasobów ODGiK w Opolu.

Rysunek 28. Ujęcia wody w Wiechowicach wraz ze strefą ochrony bezpośredniej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy Branice, ortofotomapy z 2019 r.
pobranej z zasobów Geoportalu i BDOT 10k z zasobów ODGiK w Opolu.
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Rysunek 29. Ujęcia wody w Włodzieninie ze strefą ochrony bezpośredniej

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Gminy Branice, ortofotomapy z 2019 r.
pobranej z zasobów Geoportalu i BDOT 10k z zasobów ODGiK w Opolu.

6.5.2.
Skuteczną

Jakość dostarczanej wody
ochronę

zasobów

wód

podziemnych

zapewniają

sprzyjające

warunki

geologiczne. Miąższa warstwa lessów pokrywająca powierzchnię gminy jest bardzo
skuteczną barierą w migracji zanieczyszczeń od strony powierzchni ziemi. Użytkowanie
zbiorników wód podziemnych na własne potrzeby gminy nie narusza ich zasobów.
Badania jakości wody do spożycia wykonują laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej
lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości badań zatwierdzonym przez
organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, stosownie do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Woda wykorzystywana do zbiorowego
zaopatrzenia ludności Gminy Branice pochodzi z ujęć podziemnych.
Zgodnie z opracowaniem „Stan sanitarny powiatu głubczyckiego w 2020 r.” (Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Głubczycach, Głubczyce 2021), w 2020 r. wszystkim
mieszkańcom powiatu głubczyckiego dostarczano wodę pitną zgodną z wymaganiami
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określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi. Nie stwierdzono trwałych zanieczyszczeń wody. W przypadku
krótkotrwałych przekroczeń wartości parametrów jakości wody dostarczanej w ramach
zbiorowego zaopatrzenia (na terenie Gminy Branice 8 dni w przypadku wodociągu
w Jędrychowicach, 8 i 10 dni w przypadku wodociągu we Włodzieninie oraz 14 dni
w przypadku wodociągu w Branicach) natychmiastowo podejmowano działania naprawcze
zmierzające do poprawy jakości wody.
Blisko 67% zanieczyszczeń wody mających miejsce w 2020 r. wystąpiło w grupie
wodociągów o produkcji poniżej 100 m3 na dobę, Pozostały procent zanieczyszczeń miał
miejsce w grupie wodociągów o produkcji od 100 do 1000 m3 na dobę. Natomiast w woda
z wodociągów o produkcji powyżej 1000 m3 na dobę spełniała wymaganie w zakresie
mikrobiologicznym.

6.5.3.

Sieć kanalizacyjna i oczyszczanie ścieków

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Branice na 31 grudnia 2020 r.
wynosiła 46,0 km. Dla porównania warto dodać, że na koniec 2010 r. wartość ta wynosiła
19,4 km, a na koniec 2017 r. 27,8 km. W ciągu ostatnich 3 lat niemal podwojono liczbę
przyłączy kanalizacyjnych prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego
zamieszkania: na koniec 2017 r. było to 256 przyłączy, a na koniec 2020 r. już 488
przyłączy. W 2020 roku siecią kanalizacyjną odprowadzono 167,0 tys. m3 ścieków (dla
porównania w 2019 r. było to 77,5 tys. m3).
Skanalizowano

Branice,

Lewice,

Michałkowice,

Boboluszki

i

części

wsi

Wysoka

w odniesieniu do zabudowy wielorodzinnej. Do skanalizowania pozostały dalsze tereny wsi
Wysoka (obszary zabudowy jednorodzinnej). Ścieki z sołectwa Włodzienin-Kolonia (około
200 osób) są oczyszczane na terenie Gminy Głubczyce. Z kolei ścieki z sołectwa DzbańceOsiedle (około 460 mieszkańców) są oczyszczane w lokalnej oczyszczalni. Biorąc pod
uwagę fakt braku skanalizowania większości terytorium gminy Branice stwierdzić należy,
że stopień ochrony wód przed ściekami komunalnymi jest jedynie dostateczny. Kanalizacją
objęto 7 wsi, w których mieszka około 3600 osób. Rozproszenie niewielkich osad
(Dzierżkowice – około 145 mieszkańców, Dzbańce – około 50 mieszkańców, Gródczany –
około 150 mieszkańców, Jabłonka – około 60 mieszkańców, Jakubowice – około 130
mieszkańców, Jędrychowice – około 150 mieszkańców, Niekazanice – około 140
mieszkańców, Posucice – około 200 mieszkańców, Turków – około 85 mieszkańców,
Uciechowice – około 130 mieszkańców, Wiechowice – około 180 mieszkańców, Wódka –
około 200 mieszkańców) uniemożliwia realizację kanalizacji sanitarnej ze względów
finansowych. 12 rozrzuconych wsi zamieszkuje jedynie około 1600 osób. Większe sołectwa
(Bliszczyce – około 560 mieszkańców, Włodzienin – około 500 mieszkańców) również nie
są skanalizowane. W pierwszej kolejności należałoby przewidzieć realizację kanalizacji
sanitarnej na ich terenie. Wówczas ścieki generowane przez około 75% mieszkańców
byłyby odbierane siecią kanalizacyjną.
Wpływ na jakość wód ma stopień oczyszczania ścieków komunalnych. W 2012 roku
rozpoczęto eksploatację mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Branicach.
Przepustowość oczyszczalni wynosi 830 m 3/doba, a Równoważna Liczba Mieszkańców
6382. Na koniec 2016 r. (Wg opracowania „Charakterystyka punktowych źródeł zrzutów
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ścieków komunalnych i przemysłowych w województwie opolskim w 2017 roku”)
rzeczywista RLM oczyszczalni wyniosła 2240, a średniodobowa ilość dopływających ścieków
429,7 m3. W 2017 r. oczyszczono 156,8 tys. m3 ścieków. Oczyszczalnia obsługuje
Aglomerację Branice (według Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych), do której należą miejscowości: Branice, Lewice, Michałkowice, Boboluszki
i Wysoka.

6.5.4.

KPOŚK

Na obszarze Gminy Branice funkcjonuje aglomeracja Branice. Dane dotyczące tej
aglomeracji zebrano w poniżej:
•

Nazwa aglomeracji: Branice

•

Gmina wiodąca w aglomeracji: Branice

•

RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem/uchwałą: 4138

•

Liczba mieszkańców w granicach aglomeracji: 3427

•

Liczba mieszkańców stałych korzystających z sieci kanalizacyjnej: 3000

•

Liczba mieszkańców stałych korzystających ze zbiorników bezodpływowych: 294

•

Liczba mieszkańców stałych korzystających z przydomowych oczyszczalni: 42

•

Długość sieci kanalizacji sanitarnej: 42,4 km

•

Długość sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej: 46,2 km

•

Długość sieci kanalizacji deszczowej: 4,9 km

•

RLM korzystających z kanalizacji na koniec 2019 r.: 3000 (w tym przemysłu: 0)

•

RLM dostarczany do oczyszczalni taborem asenizacyjnym: 294

•

Ilość ścieków komunalnych odprowadzonych zbiorczym systemem kanalizacyjnym
do oczyszczalni: 157,0 tys. m3

•

Ilość ścieków komunalnych dostarczonych taborem asenizacyjnym: 0,5 tys. m3

•

ilość ścieków nieoczyszczonych odprowadzonych do odbiornika bezpośrednio z
systemu kanalizacyjnego i przelewów burzowych: 23,0 tys. m3

•

% RLM korzystających z sieci: 89,38%

•

% RLM korzystających ze zbiorników bezodpływowych: 7,32%

•

% RLM korzystających z przydomowych oczyszczalni ścieków: 1,05%

•

Projektowa dobowa przepustowość oczyszczalni ścieków średnia: 830 m 3/d

•

Projektowa dobowa przepustowość oczyszczalni ścieków maksymalna: 1070 m 3/d

•

Projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni ścieków: 6382 RLM

•

Średnie roczne stężenie BZT5 w ściekach dopływających do oczyszczalni: 281,0
mgO2/l

•
•

Średnie roczne stężenie BZT5 w ściekach oczyszczonych: 7,0 mgO2/l
Średnie roczne stężenie ChZT w ściekach dopływających do oczyszczalni: 709,0
mgO2/l

•

Średnie roczne stężenie ChZT w ściekach oczyszczonych: 48,0 mgO2/l

•

Średnie

roczne

stężenie

zawiesiny

ogólnej

w

ściekach

dopływających

do

oczyszczalni: 231,0 mg/l
•

Średnie roczne stężenie zawiesiny ogólnej w ściekach oczyszczonych: 6,0 mg/l
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6.5.5.

Zagadnienia horyzontalne:

Adaptacja do zmian klimatu
Zmiany zachodzące obecnie w klimacie cechuje zwiększenie się gwałtowności zjawisk
pogodowych. Częściej występują także skrajne zjawiska takie jak burze. Wiąże się to z
dostarczeniem do sieci kanalizacyjnych dużych ilości wody w krótkim czasie. Infrastruktura
może być nieprzygotowana na taką sytuację co może spowodować wydostawanie się wody,
wraz z zanieczyszczeniami, z sieci kanalizacyjnej. Również przepustowość oczyszczalni
ścieków może być niewystarczająca w przypadku wystąpienia gwałtownych zjawisk
pogodowych. Aby zminimalizować efekty takich zjawisk należy brać je pod uwagę już na
etapie planowania przedsięwzięć związanych z gospodarką wodno-ściekową.
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Do nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, w zakresie gospodarki wodnej można zaliczyć
wszelkiego rodzaju wycieki i awarie sieci kanalizacyjnej powodujące zanieczyszczenie
środowiska. Ponadto istnieje

zagrożenie

przedostania ścieków

przemysłowych

środowiska jak i sieci kanalizacyjnej. Przyczyną mogą być awarie

do

w zakładach

przemysłowych oraz awarie podczas transportu ścieków. Przedostawanie się ścieków do
środowiska może powodować przedostanie się szkodliwych substancji do gleb, a poprzez
spływ powierzchniowy, również do wód. Zagrożenia związane z tymi procesami zostały
opisane w rozdziale dotyczącym gospodarowania wodami.
Awarie sieci wodociągowej mogą doprowadzić do przerw w dostawie wód, lub skażenia
wody pitnej co niesie za sobą bezpośrednie zagrożenie zdrowia ludności.
Działania edukacyjne
Działania edukacyjne na terenie gminy powinny skupić się wokół zwiększenia świadomości
mieszkańców na temat roli sieci wodno-kanalizacyjnych w ochronie wód oraz propagowaniu
racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi.
Monitoring środowiska
Oceną jakości wód pitnych na terenie Gminy Branice zajmuje się Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Głubczycach. W celu wykonania takiej oceny wykorzystywane są
wyniki próbek pobieranych i badanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a także
wyniki uzyskane przez producentów wody w ramach prowadzonej kontroli wewnętrznej.
6.5.6.

Analiza SWOT
Obszar interwencji: gospodarka wodno-ściekowa
MOCNE STRONY

• realizowane

inwestycje

SŁABE STRONY
w

zakresie

gospodarki wodno-ściekowej;
• prowadzone
jakości wód

systematyczne

pomiary

• Nieuporządkowana gospodarka wodnościekowa na terenie Gminy Branice;
• Obecność zbiorników bezodpływowych na
terenie gminy;
• Przedostawanie się ścieków komunalnych
do środowiska z nieszczelnych zbiorników
bezodpływowych
86

Program ochrony środowiska dla Gminy Branice na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029

SZANSE

ZAGROŻENIA

• Inwentaryzacja oraz kontrola szczelności
zbiorników bezodpływowych;
przydomowych

oczyszczalni

ścieków tam gdzie jest to uzasadnione;
• Wspieranie mieszkańców przy budowie
przydomowych oczyszczalni ścieków;
• Edukacja

mieszkańców

w

gospodarki wodno-ściekowej.

6.6.
6.6.1.

• Brak

wystarczających

środków

na

rozbudowę sieci kanalizacyjnej;

• Rozbudowa sieci kanalizacyjnej;
• Budowa

• Nieszczelne zbiorniki bezodpływowe,

zakresie

• Niechęć

właścicieli

zbiorników

bezodpływowych do podłączenia się do
sieci

kanalizacyjnej

lub

budowy

przydomowej oczyszczalni ścieków;
• Uszkodzenia

urządzeń

sieciowych

spowodowane gwałtownymi zjawiskami
pogodowymi.

Zasoby geologiczne
Stan wyjściowy

Na terenie gminy zarejestrowano trzy złoża surowców mineralnych (dane za kartami
informacyjnymi złóż kopaliny stałej na dzień 31 grudnia 2020 r. - dostęp 21 lipca 2021 r.):
1. Złoże surowca ilastego „Branice” (IB 2317) położone na południowy wschód od
zabudowań wsi Branice. Serię złożową stanowią gliny lessopodobne barwy brązowej
i brązowo-żółtej. Złoże zajmuje powierzchnię 11,674 ha i dotyczy plejstoceńskich
surowców ilastych ceramiki (gliny). Miąższość złoża (zgodnie z dokumentacją)
wynosi od 4,7 do 7,7 m, średnio 6,4 m. Zasoby geologiczne złoża określono na
749,32 tys. ton (zatwierdzone decyzją DOŚ-II.7427.5.2018.JJ wg stanu na
31 grudnia 2017 r.). Złoże wykazuje dobrą jakość. Surowiec jest plastyczny
i twardo plastyczny. Obszar górniczy ustanowiono 11 sierpnia 1994 r. decyzją
Wojewody Opolskiego nr 47/94 (zmieniania w latach: 1995, 1998 i 2005). Złoże nie
eksploatowane

ze względu na zaprzestanie

działalności

pobliskiej cegielni.

Eksploatację zakończono 31 grudnia 2011 r.
2. Złoże kruszywa naturalnego „Lewice” (KN 3624) położone około 2 km na północ od
wsi Lewice, w sąsiedztwie granicy z Gminą Głubczyce. Złoże zajmuje obszar 4,118
ha. Miąższość złoża (zgodnie z dokumentacją) wynosi od 5,8 do 14,1 m, średnio
10,8 m. Zasoby geologiczne złoża określono na 744,40 tys. ton. Eksploatację
rozpoczęto 1 stycznia 1983 r. Złoże budowane jest przez piaski nieklasyfikowane
o zawartości ziaren do 2,0 mm w ilości 93,5%. Piasek nadaje się do celów
budowlanych. Eksploatacja złoża została zaniechana. Brak jest wyznaczonego
obszaru górniczego.
3. Złoże kruszywa naturalnego „Włodzienin” (KN 6480) położone na północ od wsi
Włodzienin, przy granicy gminy. Złoże zajmuje powierzchnię 3,785 ha i dotyczy
kruszywa naturalnego oraz piasku ze żwirem. Miąższość złoża (zgodnie
z dokumentacją) wynosi od 3,7 do 21,0 m, średnio 11,6 m. Zasoby geologiczne
złoża określono na 727,27 tys. ton. Eksploatację rozpoczęto 3 kwietnia 1997 r.
Obszar górniczy związany z tym złożem został zlikwidowany decyzją Marszałka
Województwa Opolskiem 27 sierpnia 2009 r. Eksploatacja złoża została zaniechana.
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Według informacji zawartych w Programie ochrony środowiska dla Powiatu Głubczyckiego
na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028 na terenie Gminy Branice istnieje
jeden teren przewidziany do rekultywacji. Jest to teren po wydobyciu kruszywa
naturalnego (piasku) we Włodzieninie – działki o nr ewid.: 755, 757, 758/2, 758/3, 759.

6.6.2.

Tendencje zmian

Określenie wpływu eksploatacji i przeróbki surowców naturalnych na środowisko jest
jednym z bardziej istotnych zagadnień ochrony środowiska. Głównym zadaniem w zakresie
geologii surowcowej jest racjonalne gospodarowanie obecną bazą zasobów. Planowane
działania w tym zakresie powinny uwzględniać zarówno zasoby złóż udokumentowanych,
jak i obszary wytypowane jako perspektywiczne i prognostyczne.
Właściwe gospodarowanie zasobami geologicznymi powinno prowadzić do ochrony
zasobów kopalin i wykorzystania środowiska geologicznego dla celów produkcyjnych.
Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że wykorzystanie gospodarcze zasobów kopalin
stoi często w konflikcie z pozostałymi zasobami przyrody. Kształtowanie polityki w zakresie
ich zagospodarowania wymaga wspólnych działań podmiotów gospodarczych, samorządów
lokalnych oraz organów administracji publicznej.

6.6.3.

Zagadnienia horyzontalne:

Adaptacja do zmian klimatu
Zmiany klimatu mają również wpływ na wydobycie surowców. Do negatywnego wpływu
zmian klimatycznych na przemysł wydobywczy należą głównie ekstremalne warunki
pogodowe – powodzie, wiatry huraganowe, ulewy, deszcze marznące oraz długotrwałe
zaleganie pokrywy lodowej. Działania adaptacyjne w sektorze powinny być skupione wokół
zagadnień związanych z:
•

technicznymi i organizacyjnymi sposobami dostosowania infrastruktury,

•

monitoringiem i wymianą informacji,

•

podjęciem niezbędnych badań naukowych,

•

prowadzeniem szkoleń i edukacji.

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Do nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, w zakresie gospodarki kopalinami można
zaliczyć nielegalne wydobycie zasobów naturalnych oraz szkody powstające podczas
wydobycia surowców. Na terenie Gminy Branice zostały rozpoznane złoża surowców,
których wydobycie prowadzone jest metodami odkrywkowymi. Wiąże się to z negatywnym
wpływem na warstwę glebową, krajobraz oraz florę i faunę zamieszkującą obszar
wydobycia. Maszyny wydobywcze mogą także zwiększać poziomy dźwięku w otoczeniu
miejsca wydobycia. Jednakże złoża nie są eksploatowane i nie jest planowane ponowna
wydobycie surowców.
Działania edukacyjne
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Działania edukacyjne dotyczące gospodarki zasobami geologicznymi powinny dotyczyć
głównie uświadamiania mieszkańcom gminy wagi wykorzystania surowców naturalnych
oraz realnego wpływu na środowisko i mieszkańców gminy.
Monitoring środowiska
Nadzorem

nad optymalnym

zagospodarowaniem

złóż kopalin

oraz ograniczeniem

uciążliwości oddziaływania przemysłu wydobywczego na ludzi i środowisko zajmuje się
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Urzędy Górnicze. Urzędy górnicze, w
granicach ich właściwości miejscowej, wykonują zadania określone w przepisach
określających kompetencje organów nadzoru górniczego, sprawujących w szczególności
nadzór i kontrolę nad ruchem zakładów górniczych w zakresie:
•

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego;

•
•

ratownictwa górniczego;
gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania;

•

ochrony środowiska, w tym zapobiegania szkodom;

•

budowy

i

likwidacji

zakładu

górniczego,

w

tym

rekultywacji

gruntów

i zagospodarowania terenów po działalności górniczej.

6.6.4.

Analiza SWOT
Obszar interwencji: gospodarka wodno-ściekowa
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY

• Prowadzona działalność informacyjna w
zakresie

zagrożeń

wynikających

z

nielegalnej eksploatacji złóż;
• Posiadane zasoby geologiczne;
• Szerszy dostęp do danych geologicznych

• Występowanie

wydobycia surowców

wymagających

rekultywacji;
• Zmiany

środowiska

glebowego

w

okolicach
• miejsca wydobycia zasobów mineralnych

SZANSE
• Rekultywacja terenów po zakończeniu

terenów

ZAGROŻENIA
• Nielegalne wysypiska odpadów,
• Nielegalne

gromadzenie

w

miejscach

przewidzianych do rekultywacji odpadów
różnego pochodzenia

6.7.
6.7.1.

Gleby
Stan wyjściowy

Gleby to największy i najbardziej wartościowy z zasobów przyrodniczych gminy, który
może być wykorzystywany gospodarczo bez większego uszczerbku na ich jakości.
Jednocześnie są one bardzo podatne na degradację i wykazują niewielką zdolność do
regeneracji. Szczegółowe informacje o użytkach glebowych, ich jakości i przydatności do
rolnictwa przedstawiono w rozdziale 5.6. Gleby.
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Wysoka jakość gleb sprawia, że niemal 90% powierzchni gminy przeznaczono pod uprawy
rolne. Spowodowało to likwidację okrywy roślinnej na niemal całej powierzchni gminy
Branice. Stosunkowo płaska powierzchnia Płaskowyżu Głubczyckiego stwarza dobre
warunki do mechanicznej uprawy ziemi. Gleby są dobrej jakości i chemicznie czyste w
stopniu, który nie stawia żadnych ograniczeń w profilu produkcji rolnej. Ze względu na
intensywność uprawy wymagają jednak nawożenia, a część z nich intensywnego
wapnowania.
Północno-zachodnia

część

gminy

Branice

charakteryzuje

się

powierzchnią

silniej

pofalowaną i spadki, jakie tam występują, wymagają już stosowania właściwych technik
prac polowych. Po drugie, jakość tamtejszych gleb jest zdecydowanie niższa w porównaniu
do zasobów środkowej i południowej części gminy. Naga gleba okresowo obrabiana
zabiegami agrotechnicznymi takimi jak orka czy bronowanie jest bardzo podatna na erozję
wodną. Brak okrywy roślinnej powoduje występowanie również erozji wiatru (wywiewanie),
co przy relatywnie dużych prędkościach wiatru ma także duże znaczenie.
Biorąc pod uwagę długotrwały i mało wydajny proces regeneracji gleb, szczególną wagę
należy przykładać do ich zabezpieczenia przed degradacją. Największym zagrożeniem dla
gleb w lokalnych warunkach jest ich narażenie na erozję wodną. Ochrona polega głównie
na właściwym dostosowaniu sposobu prowadzenia prac do warunków terenowych,
znaczenie ma również struktura przestrzenna pól. Nie są to działania wymagające
szczególnych nakładów inwestycyjnych lub finansowych, dlatego warto ich przestrzegać.
Wielowiekowa tradycja rolnicza gminy wskazuje na wysoki poziom kultury rolnej tutejszych
gospodarzy. Tym niemniej, w szczególności wśród gospodarstw rozdrobnionych, można
dostrzec efekty erozji i spłukiwania gruntów. Małe gospodarstwa prowadzą również mniej
racjonalną gospodarkę pod względem nawożenia i ich grunty łatwiej tracą żyzność.
Innym zagrożeniem dla gleb, a dokładniej mówiąc zasobów gruntów rolnych, jest ich
przeznaczanie na cele nierolnicze. W gminie nie obserwuje się takich tendencji ze względu
na charakter gospodarki gminy i nie istnieją potrzeby do zalesiania terenów położonych na
zboczach dolin lub w dolinach.
Jako drugi czynnik należy wymienić wiatr. Erozja wietrzna jest trudna do zahamowania
przy braku roślinności. Dlatego też wzdłuż większości dróg publicznych oraz części dróg
polnych urządzono wiatrochrony – szpalery gęsto posadzonych drzew, których celem jest
osłonięcie obszarów od niszczącej działalności wiatru.
Opracowanie pt. „Monitoring chemizmu gleb ornych Polski w latach 2015-2017”
opublikowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie – opracowane
w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, stanowi syntezę wyników
badań nad kształtowaniem się stanu właściwości fizycznych, fizyko – chemicznych
i chemicznych gleb gruntów ornych oraz zanieczyszczenia pierwiastkami śladowymi (Cd,
Cu, Pb, Zn, Ni), wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA) i siarką
siarczanową (S-SO4). Monitoring gleb przeprowadzono w latach 1995, 2000, 2005, 2010
i 2015 w 216 punktach pomiarowo kontrolnych na terenie całego kraju. Na terenie
województwa opolskiego zlokalizowano 6 punktów pomiarowo-kontrolnych. Na terenie
Gminy Branice nie wyznaczono ppk. Najbliżej położony punkt pomiarowy znajduje się
w Gadzowicach (Gmina Głubczyce) w kompleksie przydatności rolniczej 2, klasie
bonitacyjnej IIIa.
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W ramach oznaczonych parametrów w badanym punkcie pomiarowym w latach 1995-2015
nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych dla poszczególnych substancji.

6.7.2.
Spośród

Tendencje zmian
wszystkich

elementów

środowiska,

szybkiemu

samooczyszczeniu

ulega

w pierwszym rzędzie powietrze, następnie woda, natomiast zanieczyszczenie gleb
utrzymuje się niekiedy nawet do kilkuset lat. Wiele zanieczyszczeń (np. takich, jak metale
ciężkie) posiada charakter trwały, a przedostając się do środowiska, oddziałuje na nie
w sposób niekorzystny przez bardzo długi czas.
Z punktu widzenia zmian jakie zachodzą na terenie Gminy Branice, istotny jest wpływ erozji
wodnej i wietrznej, gdzie skala procesów erozyjnych uzależniona jest głównie od pokrycia
roślinnością, rodzaju i gatunku gleb. Ta tendencja, spowodowana z zasady warunkami
i położeniem, będzie się utrzymywać.
Ponadto, zwrócić uwagę należy na poprawę stanu czystości gleb w wyniku zmniejszania
ilości składowanych odpadów, wzrostu gospodarczego wykorzystania odpadów oraz
likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci.

6.7.3.

Zagadnienia horyzontalne

Adaptacja do zmian klimatu
Efektem

przewidywanych

zmian

klimatycznych

będzie

wzrost

częstotliwości

oraz

intensywności susz co będzie miało negatywny wpływ na gleby oraz rolnictwo. Wymagane
będzie

zintensyfikowane

nawadnianie

terenów

dotkniętych

suszami.

Do

działań

adaptacyjnych będzie można zaliczyć wsparcie inwestycyjne gospodarstw oraz szkolenia
i doradztwo technologiczne a także doskonalenie systemu tworzenia i zarządzania
rezerwami żywności, materiału siewnego i paszy na wypadek nieurodzaju.
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Do nadzwyczajnych zagrożeń gleb można zaliczyć brak stosowania tzw. „dobrych praktyk
rolniczych”, awarie w zakładach przemysłowych, zanieczyszczenia powstające podczas
ruchu komunikacyjnego, odprowadzanie ścieków do gleby oraz gromadzenie odpadów na
dzikich wysypiskach.
Działania edukacyjne
Działania edukacyjne dotyczące rolnictwa oraz zagospodarowania gleb powinny dotyczyć
tematów takich jak dobre praktyki rolnicze, ochrona gleb, bezpieczne stosowanie środków
ochrony roślin oraz nawozów oraz ograniczanie erozji gleb.
Monitoring środowiska
„Monitoring chemizmu gleb ornych Polski” stanowi podsystem Państwowego Monitoringu
Środowiska w zakresie jakości gleb i ziemi. Celem badań jest obserwacja zmian szerokiego
zakresu

cech

gleb

użytkowanych

rolniczo,

szczególnie

właściwości

chemicznych,

zachodzących w określonych przedziałach czasu pod wpływem rolniczej i pozarolniczej
działalności człowieka. Monitoring chemizmu rolniczo użytkowanych gleb w Polsce jest
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realizowany od roku 1995. W 5-letnich odstępach czasowych pobierane i analizowane są
próbki glebowe, reprezentujące 216 stałych punktów kontrolnych zlokalizowanych w całym
kraju.

6.7.4.

Analiza SWOT
Obszar interwencji: gleby
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY
• Zanieczyszczenie

• Gleby wysokiej jakości;
• Duże

areały

gleb

• Zanieczyszczenie

z

gleb

pochodzące

z

emisji ze środków transportu.

• Wysoka kultura rolna.
SZANSE
i

pochodzące

emisji antropogenicznej;

wykorzystywanych

rolniczo;

• Zalesianie

gleb

ZAGROŻENIA

zakrzewianie

• Wpływ erozji wodnej i wietrznej gleb.

terenów

zielonych gatunkami rodzimymi;
• Przeciwdziałanie erozji gleb.

6.8.

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów

6.8.1.

Stan wyjściowy

Na terenie gminy Branice gospodarka odpadami przebiega zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Brak jest regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
(RIPOK) na terenie Gminy Branice. Odpady są przewożone do RIPOK w Dzierżysławiu
(Gmina Kietrz) lub Kędzierzynie-Koźlu (instalacje regionalne i zastępcze).
W Gminie Branice właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku
na terenie nieruchomości poprzez m.in. gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach
bezodpływowych,

oddzielne

gromadzenie

ścieków

bytowych;

zagwarantowanie

bezkolizyjnego dojazdu do posesji celem odebrania odpadów; prowadzenie selektywnego
zbierania odpadów w podziale na co najmniej następujące frakcje: odpady niesegregowane
(zmieszane), popioły z palenisk, leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów,
sprzętu

elektrycznego

i

elektronicznego,

odpadów

wielkogabarytowych,

odpadów

budowlanych i remontowych, zużytych opon, odpadów zielonych, papieru i tektury, szkła,
tworzyw

sztucznych, opakowań

biodegradacji
w terminach

i

przekazywania

wyznaczonych.

wielomateriałowych,
odpadów

Mieszkańcy

podmiotowi
zobowiązani

metali, odpadów

ulegających

uprawnionemu

do

są

umieszczania

także

do

odbioru,

W odrębnym worku lub pojemniku odpadów nadających się do odzysku; poddawania
procesowi

kompostowania

odpadów

komunalnych

ulegających

biodegradacji

z przeznaczeniem do własnego wykorzystania, a w przypadku braku takiej możliwości
gromadzenia odpadów biodegradowalnych w pojemniku lub worku przeznaczonym do
składowania takich odpadów oraz oddawanie ich podmiotowi odbierającemu odpady.
Mieszkańcy powinni także oddzielne gromadzić odpady wielkogabarytowe i przygotować je
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do

usunięcia

w

terminach

wyznaczonych

w

harmonogramie

wywozu

odpadów

komunalnych. Wszystkie przekazywane odpady opakowaniowe powinny być oczyszczone
Z resztek żywności i innych nieczystości.
Nie ma konieczności mycia pojemników na żywność z tworzyw sztucznych, jednak zaleca
się ich dokładne opróżnienie przez wrzuceniem do pojemnika na odpady.
Gmina Branice zapewnia utrzymanie czystości i porządku na swoim terenie przez
wyposażenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w pojemniki i worki do
zbierania odpadów. Jeżeli w trakcie użytkowania pojemnika dojdzie do jego uszkodzenia
z winy właściciela nieruchomości, wówczas jest on zobowiązany do pokrycia kosztów
naprawy lub wymiany pojemnika. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości
i porządku na terenie nieruchomości poprzez utrzymywanie pojemników służących do
zbierania odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Za wyposażenie nieruchomości niezamieszkałych w pojemniki służące do gromadzenia
odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.
Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez
dostosowanie wielkości zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo
przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej
niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia; podobnie przepustowość
przydomowej oczyszczalni ścieków. Rada Gminy Branice ustaliła minimalną pojemność
pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości
zamieszkałych gdzie zamieszkuje: nie więcej niż 4 osoby – 120 l, od 5 do 10 osób – 2 x
120 l lub 1 x 240 l, od 11 do 15 osób - 3 x 120 l lub 1 x 240 l i 1 x 120 l, powyżej 15 osób
– kontenery o poj. 1100 l, 2,5 m³ lub 5m³ lub więcej w zależności od potrzeb oraz ustaliła
pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości nie zamieszkałych. Rada Gminy ustaliła także częstotliwość pozbywania się
odpadów komunalnych oraz przeznaczonych do segregacji i opróżniania zbiorników
bezodpływowych i tak ustalono częstotliwość usuwania odpadów:
•

komunalnych

nieselekcjonowanych

z

terenu

nieruchomości

w

cyklu

dwutygodniowym,
•

papier i szkło w cyklu dwumiesięcznym,

•

plastik w cyklu miesięcznym,

•

odpady niebezpieczne, w tym sprzęt elektryczny, w cyklu półrocznym;

•

odpady wielkogabarytowe przynajmniej raz w roku,

•

odpady biodegradowalne i zielone od maja do listopada w cyklu dwutygodniowym,

•
•

odpady niebezpieczne 2 razy w roku;
popiół w cyklu dwu tygodniowym w okresie od października do kwietnia.

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest
działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej. Gmina Branice prowadzi rejestr działalności regulowanej
zgodnie z art. 9b, ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888). W związku z tym, że
przedsiębiorcy odbierający odpady są zobowiązani do uzyskania wpisu do rejestru
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w gminie, w której zamierzają odbierać odpady od mieszkańców, do rejestru Gminy
Branice w 2020 roku było wpisanych 9 przedsiębiorstw odbierających odpady komunalne:
•

Usługi Komunalne sp. z o.o. w Głubczycach, ul. Pocztowa 8, 48-100 Głubczyce,

•

Remondis Opole Sp. z o.o., ul. Przyjaźni 9, 45-573 Opole

•

Remondis Gliwice sp. z o.o., ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice,

•

Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o.o., ul. Przemysłowa 1,
48-200 Prudnik,

•

Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach, Korzonek 98, 42-274 Konopiska,

•

„NAPRZÓD” Sp. z o.o., ul. Raciborska 144B, 44-280 Rydułtowy,

•

P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o., ul. Św. Jerzego 1a, 50-518 Wrocław,

•

A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze,

•

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola Jachowa 94A 26-008
Górno.

W poniższej tabeli przedstawiono podstawowe dane dotyczące gospodarki odpadami
komunalnymi w gminie.
Tabela 11. Dane dotyczące systemu zbierania odpadów komunalnych w gminie Branice
w latach 2016-2020
Rok

2016
2017
2018
2019
2020

Ilość zebranych
odpadów
komunalnych
[Mg]
2500,2
2515,5
2369,3
2442,8
2500,1

Ilość zebranych
odpadów
komunalnych
[Mg/mieszk]
372
381
363
377
393

Ilość odpadów
komunalnych
zebranych w ramach
selektywnej zbiórki
[Mg]
1090,5
984,8
1160,7
1279,4
863,8

Ilość odpadów
komunalnych
zebranych w ramach
selektywnej zbiórki
[%]
43,6
39,1
49,0
52,3
34,6

Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Branice za rok 2016, 2017, 2018,
2019 i 2020.
W ramach wywiązania się z ustawowego obowiązku zapewnienia porządku i czystości na
terenie gminy został utworzony punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
w Wysokiej. Uruchomienie PSZOK-u nastąpiło 1 stycznia 2020 roku.

6.8.2.

Odpady zawierające azbest

Odpady zawierające azbest należą do odpadów niebezpiecznych. Ze względu na budowę
i strukturę tych wyrobów, stanowią one poważny problem dla zdrowia ludzi i stanu
środowiska. Włókna respirabilne azbestu są wystarczająco drobne by przeniknąć głęboko
do płuc, gdzie stanowią ryzyko poważnych chorób układu oddechowego. Włókna te
powstają na skutek działania mechanicznego (np. gdy płyty azbestowe są łamane lub
poddane jakiejkolwiek obróbce mechanicznej lub ścieraniu).
W dniu 14 lipca 2009 r. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej podjęła uchwałę w
sprawie przyjęcia „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, w którym
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jako główny cel wskazano konieczność usunięcia azbestu i wyrobów zawierających azbest
z terenu kraju do 2032 r.
Zgodnie z danymi pozyskanymi z Bazy Azbestowej (https://bazaazbestowa.gov.pl/ dostęp w dniu 30 sierpnia 2021 r.), na terenie Gminy Branice występuje ok. 2 805 980 kg
wyrobów azbestowych (w tym osoby fizyczne - 2 384 069 kg), z czego 590 500 kg (w tym
osoby fizyczne - 561 460 kg) unieszkodliwiono, a 2 215 480 kg (w tym osoby fizyczne 1 822 609 kg) pozostało do unieszkodliwienia.

6.8.3.

Tendencje zmian

Wzrastające zapotrzebowanie na zakup różnorodnych produktów od lat przyczynia się do
stopniowego wzrostu jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów w przeliczeniu na
mieszkańca - przewiduje się, że w kolejnych latach tendencja ta nie ulegnie zmianie.
Z kolei usprawnianie wdrożonego nowego systemu gospodarowania odpadami powinno
przełożyć się na wzrost ilości odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny,
a jednocześnie przyczynić się do wzrostu poziomu odzysku i recyklingu odpadów
(szczególnie opakowaniowych) oraz do redukcji ilości odpadów ulegających biodegradacji
kierowanych

do

składowania.

Ponadto

rozwój

technologiczny

instalacji

do

zagospodarowania odpadów umożliwi zwiększenie stopnia odzysku i unieszkodliwiania
innego niż składowanie odpadów.

6.8.4.

Zagadnienia horyzontalne:

Adaptacja do zmian klimatu
Wpływ gwałtownych zjawisk pogodowych oraz ich efektów należy mieć na uwadze podczas
wybierania lokalizacji oraz projektowania obiektów typu PSZOK oraz składowisk odpadów.
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Większość nadzwyczajnych zagrożeń środowiska dotyczących gospodarki odpadami, jest
związana ze składowiskami odpadów. Można do nich zaliczyć przedostawanie się odpadów
poza

miejsce

wyznaczone

do

ich

składowania,

a

także

samozapłon

gazów

składowiskowych.
Działania edukacyjne
Działania edukacyjne dotyczące gospodarki powinny dotyczyć zagadnień takich jak
prawidłowa gospodarka odpadami, znaczenie segregacji odpadów oraz obejmować akcje
takie jak „Sprzątanie Świata”.
Monitoring środowiska
Monitoringiem składowisk odpadów zajmują się jednostki zarządzające takimi instalacjami
oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który zajmuje się działalnością
kontrolną.
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6.8.5.

Analiza SWOT

Obszar interwencji: gospodarka odpadami i zapobieganie powstawania
odpadów
MOCNE STRONY
• Wdrożony

nowy

system

SŁABE STRONY
gospodarki

odpadami komunalnymi
• Utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK);
• Systematyczne

usuwanie

wyrobów

azbestowych.

• Spalanie

odpadów

w

paleniskach

domowych;
• Powstawanie dzikich składowisk;
• Niski

poziom

selektywnej

zbiórki

odpadów ulegających biodegradacji oraz
odpadów niebezpiecznych wydzielonych
ze strumienia odpadów komunalnych;
• Problem

z

osiąganiem

wymaganego

stopnia redukcji odpadów ulegających
biodegradacji

kierowanych

do

składowania.
SZANSE

ZAGROŻENIA

• Mniejsza ilość odpadów wprowadzanych
do środowiska w sposób niekontrolowany
(redukcja

ilości

„dzikich”

składowisk

odpadów);
• Pozyskanie dotacji na usuwanie wyrobów

• Emisja

zanieczyszczeń

do

powietrza

(spalanie odpadów);
• Nieprzepisowe składowanie odpadów;
• Brak chęci mieszkańców do usuwania
materiałów zawierających azbest

zawierających azbest.

6.9.
6.9.1.

Zasoby przyrodnicze
Stan wyjściowy

Szczegółowe informacje o zasobach przyrodniczych Gminy Branice przedstawiono
w rozdziałach 5.7. Flora i fauna, 5.11. Zasoby przyrodnicze i ich ochrona prawna oraz 5.12.
Walory krajobrazowe i ich ochrona prawna. Przedstawiono informacje o:
•

występujących gatunkach zwierząt i roślin, w tym stanowiskach gatunków
chronionych,

•

siedliskach

kwaśnej

dąbrowy

(9190),

kwaśnych

buczyn

(9110)

i

grądu

środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego (9170),
•

obszarze chronionego krajobrazu „Mokre-Lewice”.

Dominacja rolniczego zagospodarowania Branic sprawia, że występujące na terenie gminy
lub w jej pobliżu rośliny i zwierzęta, z nielicznymi wyjątkami, zostały zepchnięte do kilku
niewielkich enklaw leśnych wśród przestrzeni pól uprawnych o powierzchni wielu
kilometrów kwadratowych.
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Zagrożeniem dla branickich ekosystemów był w przeszłości rozwój rolnictwa. Spowodował
on ograniczenie zasięgu wszystkich naturalnych ekosystemów na rzecz agrocenoz. Obecnie
sytuacja jest ustabilizowana. Grunty orne nie zwiększają już swojego areału, a na resztki
naturalnych ekosystemów nie są już wywierane dodatkowe znaczące naciski. Zachowane
po dziś dzień biocenozy nie są szczególnie zagrożone.
W dolinach rzek (szczególnie Opawy) zauważalna jest tendencja do preferowania
łąkowego, a nie ornego zagospodarowania terenu. Ponadto, próby zwiększania lesistości
gminy, zakładanie pasów zieleni wiatrochronnej i remiz śródpolnych przyczynia się
zwiększenia różnorodności biologicznej gminy Branice. Ponadto, porzucenie byłych miejsc
wydobywania surowców ceramiki i kruszyw na terenie gminy Branice przyczynia się do
powstawania nowych terenów zieleni (sukcesja naturalna), a pośrednio również nowych
gatunków zwierząt (np. w jednym z wyrobisk stwierdzono występowanie chronionego
gatunku ptaka – żołny zwyczajnej).
Rośliny i zwierzęta maja ogromną zdolność do odtwarzania swoich zasobów, jeżeli tylko na
rozpatrywanym terenie lub w jego pobliżu są odpowiednie zasoby genowe i ustaną czynniki
powodujące

wcześniejsze

ustąpienie

gatunków.

Gmina

Branice

taki

potencjał

zdecydowanie posiada. Jeżeli rolniczy kierunek jej zagospodarowania zostałby z jakiegoś
powodu zaniechany, nawet bez ingerencji z zewnątrz, środowisko biologiczne gminy się
odbuduje – wzbogaci i zróżnicuje.
Zasoby organizmów żywych, wynikające z bioróżnorodności, są nieliczne i generalnie nie
są wykorzystywane. Opawa stanowi rzekę coraz bardziej uregulowaną i płytszą na
większości jej odcinka przebiegającego przez gminę Branice, więc nie jest już atrakcyjnym
łowiskiem. Intensywna gospodarka rolna i wylesienie obszaru przyczyniły się do zmian
gatunków zwierząt dużych na polne. Z dużych zwierząt jedynie sarny są widywane na
polach

uprawnych,

gdyż

stanowią

one

ich

żerowisko.

Typowymi

zwierzętami

występującymi na rolnych terenach gminy Branice są zające, bażanty, kuropatwy, lisy.
Walory krajobrazowe gminy Branice zasługują na uwagę. Ich źródłem jest przede
wszystkim zróżnicowane ukształtowanie powierzchni, przejawiające się szczególnymi
wartościami w dolinie Opawy oraz w wyżej położonej północno zachodniej części gminy,
między miejscowościami: Bliszczyce, Michałkowice i Lewice oraz częściowo również na
południe od drogi Bliszczyce – Michałkowice, a także krawędź doliny Opawy między
Branicami i Boboluszkami.
Sołectwa są rozmieszczone dość regularnie na obszarze całej gminy, częściowo w dolinach
cieków (Boboluszki, Dzierżkowice, Turków, Jabłonka, Wiechowice, Posucice, Dzbańce,
Jędrychowice,

Lewice,

Bliszczyce,

Włodzienin,

Wódka,

Niekazanice,

częściowo

Jakubowice), częściowo na wierzchowinie (Uciechowice, Włodzienin-Kolonia, DzbańceOsiedle, Wysoka, Gródczany, Michałkowice i w części Branice). Wsie położone w dolinach
w zasadzie nie są widoczne z oddali – generalnie dopiero z odległości 500-1000 m.
Na terenie gminy można zauważyć dość liczne ruiny domów lub całych kompleksów
gospodarczych, szczególnie

w Jędrychowicach, Gródczanach, Posucicach, Jabłonce

i w mniejszym stopniu w Jakubowicach. Są one dobrze widoczne z dróg publicznych.
Najgorsze wrażenie sprawia zagospodarowanie najwyżej położonych części Jędrychowic.
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Część z nielicznych lasów porastających wzgórza w północno zachodniej części gminy
Branice stanowi twory antropogeniczne. Aby zwiększyć ich użyteczność w kształtowaniu
krajobrazu oraz znaczenie ekologiczne powinny zostać dostosowane do warunków
przyrodniczych.
Wykorzystanie walorów krajobrazowych Branic jest niewielkie. Biorąc pod uwagę częściową
ich ochronę w ramach obszaru chronionego krajobrazu, zalecenia do ograniczonego
użytkowania części obszaru gminy między Bliszczycami, Michałkowicami i Lewicami, oraz
w części (w dolinie Opawy) istnienie terenów zagrożenia powodzią i stref ochrony
pośredniej ujęcia wody w Branicach, nie należy się spodziewać możliwości intensywnego
wykorzystania walorów krajobrazowych gminy. W zasadzie możliwe jest ekstensywne
wykorzystywanie walorów krajobrazowych gminy w kierunku turystyczno-rekreacyjnym.
Biorąc pod uwagę użytkowanie terenu i dominujące przeznaczenia terenu, nie zrealizowano
dotychczas ani jednego obiektu noclegowego. Budynki prywatne nie są przystosowane
liczbą pomieszczeń ani ich standardem dla komercyjnego zakwaterowania gościnnego.
Dolina Opawy oraz wzgórza w północno zachodniej części gminy stanowią potencjalne
miejsca realizacji turystyki pieszej, rowerowej i konnej, zarówno jednodniowej jak i
wielodniowej. Dodatkowo, realizacja zapory we Włodzieninie potencjalnie powiększa krąg
możliwości wykorzystania walorów gminy w kierunku rekreacji wodnej.
Zagospodarowanie turystyczne po polskiej stronie Opawy jest zdecydowanie uboższe
w porównaniu do obiektów i szlaków po stronie czeskiej. Częściowo ma to związek
z większymi walorami środowiska w prawobrzeżnej części Opawy (wyższe wzniesienia,
większy udział lasów), jednakże podstawową kwestią jest forma spędzania wolnego czasu
przez obywateli obydwu państw. Obserwacja opisów zdjęć wykonanych na terenie gminy
Branice w serwisie Google Earth pozwala na stwierdzenie, że ich autorami są
w zdecydowanej większości obywatele Republiki Czeskiej, którzy przemierzają te tereny
na rowerach. Po czeskiej stronie zrealizowano wieże widokowe, wytyczono liczne szlaki dla
turystyki pieszej i rowerowej, a w dolinie Opawy i niektórych miejscowościach również
obiekty noclegowe.
Ochrona prawna wartości krajobrazowych ma miejsce tylko w jednym przypadku,
w ramach Obszaru Chronionego Krajobrazu „Mokre-Lewice”.

6.9.2.

Tendencje zmian

Kierunki zmian środowiska przyrodniczego w kolejnych latach to utrzymanie trwałości
i ciągłości funkcji przyrodniczych, zachowanie powiązań przyrodniczych z otaczającymi
obszarami oraz wzrost możliwości wykorzystania zasobów przyrody dla turystyki
i rekreacji, w tym rozwój funkcji popularyzatorskiej i edukacyjnej. Te ostatnie powodują
także niestety zwiększenie presji turystyki na tereny najcenniejsze przyrodniczo.

6.9.3.

Zagadnienia horyzontalne

Adaptacja do zmian klimatu
Zmiany klimatu mają także bezpośredni wpływ na florę oraz faunę. Wpływają one na zasięg
występowania poszczególnych gatunków, ich cykle rozrodcze i interakcje ze środowiskiem
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naturalnym, a w przypadku roślin także na okresy wegetacji. Ocieplenie się klimatu
spowoduje migracje gatunków – gatunki preferujące chłodniejsze temperatury zostaną
wyparte przez gatunki ciepłolubne. Część tych gatunków będzie uznana za gatunki
inwazyjne wypierające rodzimą florę i faunę. Przekształcenia siedlisk na skutek zmian
klimatycznych mogą dotknąć także warunków wodnych – obniżenie się poziomu wód
gruntowych może spowodować stopniowy zanik siedlisk o dużej wilgotności.
W ramach adaptacji do zmian klimatu zaleca się:
•

utrzymanie zagrożonych siedlisk i ich odtwarzanie wszędzie tam, gdzie jest to
możliwe. Dotyczy to szczególnie obszarów wodno-błotnych;

•

regulowanie

wpływu

klimatu

poprzez

wykorzystywanie

odpowiednich

ekosystemów;
•
•

wpływ na mikroklimat przez zalesienia oraz tworzenie obszarów zielonych;
zwiększanie naturalnej retencji wodnej,

•

uwzględnianie zagrożeń związanych ze zmianami klimatycznymi w dokumentach
planistycznych;

•

odpowiednia gospodarka leśna, z naciskiem na odpowiedni skład gatunkowy;

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Do nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, mających wpływ na zasoby przyrodnicze można
zaliczyć negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza i wód na środowisko i organizmy
żywe, pożary lasów oraz choroby roślin. W celu minimalizacji nadzwyczajnych zagrożeń,
należy

prowadzić

efektywny

system

monitoringu

środowiska

oraz

pracować

na

minimalizacją efektów susz na siedliska przyrodnicze. Mają one na celu zminimalizować
negatywną działalność człowieka mogącą powodować negatywne zmiany w ekosystemach
oraz prowadzić do degradacji siedlisk.
Działania edukacyjne
Działania edukacyjne powinny uświadamiać mieszkańców, jak wartościowe są zasoby
środowiska w gminie. Można to osiągnąć poprzez edukację w szkołach oraz tworzenie
ścieżek edukacyjnych, zwłaszcza na terenach objętych ochroną i cennych przyrodniczo.
Edukacja ekologiczna w szkołach odbywa się poprzez odpowiednie programy edukacyjne.
Ochrona przyrody jest nauką interdyscyplinarną i obejmuje zagadnienia dotyczące
przedmiotów takich jak geografia, biologia, chemia oraz fizyka.
Monitoring środowiska
Stan zasobów przyrodniczych monitorowany jest przez Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska w ramach Zintegrowanego Monitoringu Przyrodniczego Środowiska w Polsce.
Celem ZMŚP jest dostarczenie danych do określania aktualnego stanu środowiska oraz
w oparciu o wieloletnie cykle obserwacyjne, przedstawienie krótko i długookresowych
przemian środowiska w warunkach zmian klimatu i narastającej antropopresji. Uzyskane
wyniki z prowadzonych obserwacji stanowią podstawę do sporządzenia prognoz krótko
i długoterminowych rozwoju środowiska przyrodniczego oraz przedstawienia kierunków
zagrożeń i sposobów ich przeciwdziałania.
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6.9.4.

Analiza SWOT
Obszar interwencji: zasoby przyrodnicze
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY
• Przewaga wtórnych zbiorowisk roślinnych

• Różnorodność środowiska roślinnego;

ze

• Różnorodność świata zwierzęcego.

względu

na

zniszczenie

tych

naturalnych;
• Ograniczone

fundusze

na

działania

związane z ochroną przyrody;
• Niska lesistość Gminy Branice.
SZANSE

ZAGROŻENIA

• Możliwość rozwoju turystki ze względu na
zasoby roślinne i zwierzęce;
możliwości

powietrza

mające

wpływ na
• stan zasobów przyrodniczych;

• Możliwość promocji regionu;
• Liczne

• Zanieczyszczenie

rozwoju

działań

• Zagrożenia pożarami lasów.

edukacyjnych.

6.10. Zagrożenie poważnymi awariami
6.10.1.

Stan wyjściowy

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219
ze zmianami), mówiąc o:
a. „poważnej awarii - rozumie się przez to zdarzenie, w szczególności emisję, pożar
lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub
transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji,
prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi
lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem”;
b. „poważnej awarii przemysłowej - rozumie się przez to poważną awarię
w zakładzie”.
Obejmują one takie rodzaje zdarzeń jak:
•

pożary na dużych obszarach, pożary długo trwające, a także pożary towarzyszące
awariom z udziałem materiałów niebezpiecznych, które powodują zniszczenie lub
zanieczyszczenie środowiska;

•

awarie

i

katastrofy

i przeładunku

w

zakładach

materiałów

przemysłowych,

niebezpiecznych

i

transporcie,

rozładunku

innych

substancji,

powodującychzanieczyszczenie środowiska;
•

awarie budowli hydrotechnicznych, powodujące zanieczyszczenie chemiczne lub
biologiczne środowiska;

•

klęski

żywiołowe,

powodujące

zanieczyszczenie

chemiczne

lub

biologiczne

środowiska.
Jak wynika z informacji WIOŚ w Opolu na terenie Gminy Branice nie występują zakłady
o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii (ZDR).
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Należy zaznaczyć, że zagrożenie spowodowania poważnej awarii wynikać może także
z transportu substancji niebezpiecznych. Paliwa płynne przewożone są praktycznie po
wszystkich drogach, gdzie występują stacje paliw płynnych.

6.10.2.

Tendencje zmian

Największe zagrożenie związane jest z transportem drogowym. Awarie mogą mieć miejsce
również na terenie przedsiębiorstw. W ocenie zagrożeń poważnymi awariami należy zwrócić
uwagę na zakłady, które nie zostały zaliczone do kategorii ZDR i ZZR, ze względu na
relatywnie mniejsze ilości substancji, niż ustalone w kryteriach kwalifikacyjnych. Ponadto,
część substancji, klasyfikowanych jako żrące, szkodliwe lub drażniące nie została ujęta
w kryteriach kwalifikacyjnych dla obiektów zagrożonych poważną awarią przemysłową.
Takie substancje są często stosowane w przedsiębiorstwach, a ich uwolnienie do otoczenia
w wyniku awarii może również stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla
środowiska.
Wzrastająca ilość zakładów zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia awarii. Ryzyko to
jest zwiększone również ze względu na rosnący ruch pojazdów.

6.10.3.

Zagadnienia horyzontalne:

Adaptacja do zmian klimatu
Zmiany klimatu mają wpływ na zagrożenie poważnymi awariami. Ekstremalne zjawiska
atmosferyczne takie jak zbyt wysokie temperatury powietrza, burze, wichury czy ulewy
mogą doprowadzić do awarii urządzeń na terenie zakładów przemysłowych. Ponadto
bodźce te mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia wypadków oraz awarii podczas przewożenia
substancji niebezpiecznych ciągami komunikacji. Aby zmniejszyć ryzyko wpływu zmian
klimatycznych

na

ryzyko

wystąpienia

poważnych

awarii

przemysłowych

należy

zaadaptować procedury przewozu substancji niebezpiecznych oraz funkcjonowania
instalacji przemysłowych poprzez utworzenie systemu kontroli zabezpieczeń. Zaleca się
także branie czynników klimatycznych pod uwagę przy budowie dróg oraz instalacji
przemysłowych.
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
Do nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, należą w tej kategorii, głównie awarie pojazdów
przewożących substancje niebezpieczne, awarie w zakładach przemysłowych oraz ryzyko
zagrożenia gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. W celu ich uniknięcia należy brać pod
uwagę, możliwość nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, na etapie projektowania oraz
budowy dróg oraz należy usprawnić systemy kontroli bezpieczeństwa instalacji oraz
środków transportu substancji niebezpiecznych.
Działania edukacyjne
Działania edukacyjne powinny uświadamiać mieszkańców, jak postępować w razie
wystąpienia poważnej awarii oraz jak zmniejszyć jej skutki.
Monitoring środowiska
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Zakłady o dużym oraz zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
kontrolowane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz przez Państwową
Straż Pożarną. Transport substancji niebezpiecznych jest natomiast nadzorowany przez
funkcjonariuszy: Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Straży Pożarnej oraz Straży
Granicznej.

6.10.4.

Analiza SWOT
Obszar interwencji: zagrożenie poważnymi awariami
MOCNE STRONY

SŁABE STRONY
• Obecność

• Brak zakładów ZDR na terenie gminy;
• Funkcjonuje powiatowy plan zarządzania
kryzysowego
zagrożeń

z

oraz

wyszczególnieniem

sposobów

i

dróg

którymi

transportowane

mogą

być

substancje

niebezpieczne.

procedur

postępowania
SZANSE
• Opracowanie
razie

metod

ZAGROŻENIA

postępowania

wystąpienia

w

zdarzeń

kwalifikowanych jako poważne awarie;

• Zdarzenia

losowe

komunikacyjnych

przy

ciągach
(wypadki,

rozszczelnienia).

• Zwiększenie świadomości społeczeństwa
na temat postępowania w przypadku
wystąpienia poważnej awarii.
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7

Zgodność

programu

z

dokumentami

wspólnotowymi,

krajowymi, regionalnymi i lokalnymi
7.1.

Dokumenty krajowe

Długookresowa

Strategia

Rozwoju

Kraju.

Polska

2030.

Trzecia

Fala

Nowoczesności
Cel 7: „Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu
środowiska”. Kierunki interwencji:
•

Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne;

•

Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych,

•

Realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce;

•

Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii;

•

Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki;

•

Zwiększenie poziomu ochrony środowiska.

Cel 8: „Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania
i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych”. Kierunki interwencji:
•

Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach;

•

Stworzenie warunków sprzyjających tworzeniu pozarolniczych miejsc pracy na wsi
i zwiększaniu mobilności zawodowej na linii obszary wiejskie – miasta;

•

Zrównoważony

wzrost

produktywności

i

konkurencyjności

sektora

rolno-

spożywczego zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe oraz stymulujący wzrost
pozarolniczego zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
•

Wprowadzenie rozwiązań prawno-organizacyjnych stymulujących rozwój miast.

Cel 9: „Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski” kierunek interwencji: udrożnienie
obszarów miejskich i metropolitarnych poprzez utworzenie zrównoważonego, spójnego
i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego.

Strategia Na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do
2030 r.)
Cel główny: Tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski, przy
jednoczesnym

wzroście

spójności

w

wymiarze

społecznym,

ekonomicznym,

środowiskowym i terytorialnym.
2. Cel szczegółowy II - Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. Kierunek
interwencji: Rozwój obszarów wiejskich.
3. Obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii - Transport. Kierunek interwencji:
Zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności.
4. Obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii - Energia. Kierunki interwencji:
•

Poprawa bezpieczeństwa energetycznego kraju;

•

Poprawa efektywności energetycznej;

5. Obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii - Środowisko. Kierunki interwencji:
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•

Zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wodnych i osiągnięcie wysokiej jakości wód;

•

Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza lub istotne zmniejszenie ich
oddziaływania;

•

Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego

•

Ochrona gleb przed degradacją;

•

Zarządzanie zasobami geologicznymi;

•

Gospodarka odpadami;

•

Oddziaływanie na jakość życia w zakresie klimatu akustycznego i oddziaływania pól
elektromagnetycznych.

Polityka ekologiczna państwa 2030
1. Cel szczegółowy I: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa
ekologicznego. Kierunki interwencji:
•

Zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej
wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód;

•

Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich
oddziaływania;

•

Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb;

•

Przeciwdziałanie

zagrożeniom

środowiska

oraz

zapewnienie

bezpieczeństwa

biologicznego, jądrowego i ochrony radiologicznej.
2. Cel szczegółowy II: Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami
środowiska. Kierunki interwencji:
•

Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona
i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu;

•

Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej;

•

Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym;

•

Zarządzanie zasobami geologicznymi poprzez opracowanie i wdrożenie polityki
surowcowej państwa;

•

Wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie najlepszych dostępnych
technik.

3. Cel szczegółowy III: Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich
oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych. Kierunki interwencji:
•

Przeciwdziałanie zmianom klimatu;

•

Adaptacja do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych.

4. Cel horyzontalny I: Środowisko i edukacja. Rozwijanie kompetencji (wiedzy,
umiejętności i postaw) ekologicznych społeczeństwa. Kierunek interwencji: Edukacja
ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji.
5. Cel horyzontalny II: Środowisko i administracja. Poprawa efektywności funkcjonowania
instrumentów ochrony środowiska. Kierunek interwencji: Usprawnienie systemu kontroli
i zarządzania ochroną środowiska oraz doskonalenie systemu finansowania.
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Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”
Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia
w energię:
•

Kierunek interwencji 2.1. - Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii;

•

Kierunek interwencji 2.2. - Poprawa efektywności energetycznej;

•

Kierunek interwencji 2.6. - Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł
energii;

•

Kierunek interwencji 2.7. - Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich;

•

Kierunek interwencji 2.8. - Rozwój systemu zaopatrywania nowej generacji
pojazdów wykorzystujących paliwa alternatywne.

Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”
Cel 3: Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców:
a) Kierunek działań 3.1. - Transformacja systemu społeczno-gospodarczego na tzw.
„bardziej zieloną ścieżkę”, zwłaszcza ograniczanie energo- i materiałochłonności
gospodarki:
•

Działanie 3.1.1. - Tworzenie warunków dla rozwoju zrównoważonej produkcji
i konsumpcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej;

•

Działanie 3.1.2. - Podnoszenie społecznej świadomości i poziomu wiedzy
na temat wyzwań zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu;

•

Działanie 3.1.3. - Wspieranie potencjału badawczego oraz eksportowego
w zakresie technologii środowiskowych, ze szczególnym uwzględnieniem
niskoemisyjnych technologii węglowych (CTW);

•

Działanie

3.1.4.

-

Promowanie

przedsiębiorczości

typu

„business

&

biodiversity”, w szczególności na obszarach zagrożonych peryferyjnością;
b) b) Kierunek działań 3.2. - Wspieranie rozwoju zrównoważonego budownictwa na
etapie planowania, projektowania, wznoszenia budynków oraz zarządzania nimi
przez cały cykl życia:
•

Działanie

3.2.1

-

Poprawa

efektywności

energetycznej

i

materiałowej

przedsięwzięć architektoniczno-budowlanych oraz istniejących zasobów;
•

Działanie 3.2.2. - Stosowanie zasad zrównoważonej architektury.

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030
Cel szczegółowy II. Poprawa jakości życia, infrastruktury i stanu środowiska:
•

Kierunek interwencji: II.4. Zrównoważone gospodarowanie i ochrona zasobów

•

środowiska;
Kierunek interwencji: II.5. Adaptacja do zmian klimatu i przeciwdziałanie tym
zmianom.

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030
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Cel 1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym,
środowiskowym i przestrzennym:
•

Kierunek

interwencji

1.4.

-

Przeciwdziałanie

kryzysom

na

obszarach

zdegradowanych;
•

Kierunek interwencji 1.5. - Rozwój infrastruktury wspierającej dostarczanie usług
publicznych i podnoszącej atrakcyjność inwestycyjną obszarów.

Cel 2. Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych:
•

Kierunek interwencji 2.3. - Innowacyjny rozwój regionu i doskonalenie podejścia
opartego na Regionalnych Inteligentnych Specjalizacjach.

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku
Kierunek - poprawa efektywności energetycznej:
•

Cel główny - dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego,
tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię
pierwotną;

•

Cel główny - konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do
poziomu UE-15.

Kierunek - wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii:
•

Cel główny - racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla, znajdującymi
się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

•

Cel

główny

-

zapewnienie

bezpieczeństwa

energetycznego

kraju

poprzez

dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego.
Kierunek - wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej oraz ciepła:
•

Cel główny - zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię przy
uwzględnieniu maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów oraz
przyjaznych środowisku technologii.

Kierunek

-

dywersyfikacja

struktury

wytwarzania

energii

elektrycznej

poprzez

wprowadzenie energetyki jądrowej:
•

Cel główny - przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej i zapewnienie
inwestorom warunków do wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych
opartych na bezpiecznych technologiach, z poparciem społecznym i z zapewnieniem
wysokiej kultury bezpieczeństwa jądrowego na wszystkich etapach: lokalizacji,
projektowania,

budowy,

uruchomienia,

eksploatacji

i

likwidacji

elektrowni

jądrowych.
Kierunek - rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw:
•

Cel główny - wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii
co najmniej do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w
latach następnych;

•

Cel główny - osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw
transportowych oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji;
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•

Cel główny - ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu
pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na
cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy
energetyką odnawialną i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną;

•

Cel główny - wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń
piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa;

•

Cel główny - zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie
optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie
dostępnych surowcach.

Kierunek - rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii:
•

Cel główny - zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania rynków paliw i energii, a
przez to przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen.

Kierunek - ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko:
•

Cel główny - ograniczenie emisji CO2 do 2020 roku przy zachowaniu wysokiego
poziomu bezpieczeństwa energetycznego;

•

Cel główny - ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do
poziomów wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych;

•

Cel główny - ograniczanie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód
powierzchniowych i podziemnych;

•

Cel

główny - minimalizacja składowania odpadów

poprzez jak

najszersze

wykorzystanie ich w gospodarce;
•

Cel główny - zmiana struktury wytwarzania energii w kierunku technologii
niskoemisyjnych.

7.2.

Dokumenty regionalne

Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020
CEL STRATEGICZNY 5. Nowoczesne usługi oraz atrakcyjna oferta turystyczno-kulturalna,
CEL OPERACYJNY 5.3. Rozwój usług turystyki, kultury i sportu oraz ich infrastruktury.
•

rozwój i promocja oferty turystycznej, kulturalnej i sportowej regionu,

•

inicjowanie

i

wspieranie

realizacji

programów

upowszechniania

aktywności

fizycznej, turystycznej, kulturalnej w różnych środowiskach i grupach społecznych,
•

tworzenie spójnego wizerunku województwa opolskiego jako zbioru kierunków
turystycznych wysokiej jakości zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju

CEL STRATEGICZNY 7. Wysoka jakość środowiska, CEL OPERACYJNY 7.1. Poprawa stanu
środowiska poprzez rozwój infrastruktury technicznej
•

budowa,

rozbudowa

i

modernizacja

istniejących

sieci

elektroenergetycznej,

ciepłowniczej i gazowniczej,
•

budowa, rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowych, stacji uzdatniania wody,
kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków,

•

rozwój gospodarki odpadami, w tym regionalnych instalacji przetwarzania odpadów
komunalnych oraz budowa gminnych punktów selektywnej zbiórki odpadów.
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CEL OPERACYJNY 7.2. Wspieranie niskoemisyjnej gospodarki
•

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

•

wprowadzenie nowoczesnych, innowacyjnych technologii wytwarzania energii, w
tym propagowanie kogeneracji87 wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,

•

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

•

poprawa

efektywności

energetycznej

obiektów

mieszkalnych,

użyteczności

publicznej i zakładów przemysłowych,
•

rozwój innowacyjnych technologii niskoemisyjnych (zgodnie z BAT88),

•

poprawa jakości powietrza – wdrażanie programów ochrony powietrza.

CEL OPERACYJNY 7.3. Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i
bioróżnorodności
•

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

•

ekologicznej Natura 2000,

•

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

•

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

•

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

•

dostosowanie zagospodarowania terenu do naturalnych predyspozycji przestrzeni i
walorów krajobrazu w połączeniu z regionalnymi tradycjami zabudowy oraz
instrumentami planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego,

•

ochrona krajobrazu naturalnego i kulturowego regionu, zgodna z warunkami
określonymi w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej,

•

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

•

zachowanie i odtwarzanie charakterystycznych układów zadrzewień, w tym alei
przydrożnych,

•

utrzymanie powierzchni dotychczas występującej mozaikowatości środowiskowej.

CEL OPERACYJNY 7.4. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych
•

ochrona gleb, w szczególności o najwyższych klasach bonitacyjnych oraz gleb
organicznych,

przed

przeznaczaniem

na

cele

niezwiązane

z

naturalnymi

predyspozycjami, procesami geodynamicznymi (erozja wietrzna, wodna i liniowa)
lub zanieczyszczeniami,
•

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

•

ochrona

i

racjonalne

wykorzystanie

udokumentowanych

złóż

kopalin

(w

szczególności kluczowych dla przemysłu wapienniczego i cementowego),
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•

rekultywacja,

rewitalizacja

i

renaturyzacja

terenów

zdegradowanych,

zdewastowanych i przekształconych antropogenicznie, w tym w szczególności
terenów poeksploatacyjnych oraz dolin rzecznych,
•

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

•

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

CEL OPERACYJNY 7.5. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków zagrożeń naturalnych
i cywilizacyjnych
•

prewencyjna

ochrona

przeciwpowodziowa

(plany

zagospodarowania

przestrzennego, mapy zagrożeń i ryzyk powodziowych),
•

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

•

dokończenie budowy i modernizacji niezbędnych wałów przeciwpowodziowych,

•

budowa polderów w dolinie Odry oraz budowa zbiorników małej retencji,

•

budowa, modernizacja i konserwacja podstawowych i szczegółowych urządzeń
melioracyjnych,

•

doposażenie jednostek państwowej i ochotniczych straży pożarnych, policji oraz
spółek wodnych w niezbędny sprzęt do usuwania skutków klęsk żywiołowych i
zagrożeń cywilizacyjnych,

•

rozwój

narzędzi

monitoringu

w

tym

m.in.

stworzenie

lokalnego

systemu

identyfikacji zagrożeń i szybkiego ostrzegania uwzględniającego usługę sms i
budowę radaru meteorologicznego,
•

podejmowanie starań na rzecz budowy zbiorników przeciwpowodziowych w
ościennych
opolskiego

województwach
oraz

rozwój

zwiększających

współpracy

bezpieczeństwo

transgranicznej

w

województwa

realizacji

zadań

przeciwpowodziowych,
•

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

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego
Polityka kształtowania struktur przestrzennych podnoszących jakość środowiska. Zasady:
•

Zintegrowana

ochrona

obszarów

o

wysokich

walorach

przyrodniczo-

krajobrazowych.
•

Zachowanie walorów i cech obszarów posiadających wysoki potencjał przyrodniczokrajobrazowy.

•

Integralność i spójność przestrzenna obszarów chronionych oraz przeciwdziałanie
fragmentacji przyrody.

•

Gospodarowanie wodą w układach zlewniowych, z uwzględnieniem potrzeb
ekosystemów od wód zależnych.

•

Priorytet przeznaczenia wód dla celów komunalnych i przemysłów wymagających
czystej wody.
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•

Poprawa dostępu do wód powierzchniowych i podziemnych i przeciwdziałanie
zmianom klimatu.

•

Ochrona planistyczna udokumentowanych złóż kopalin.

•

Prowadzenie racjonalnej eksploatacji surowców mineralnych.

•

Ochrona i wykorzystanie wód mineralnych i leczniczych.

•

Ograniczanie przeznaczania gleb o wysokich wartościach produkcyjnych na cele
niezwiązane

•

z produkcją rolną oraz adekwatnego wykorzystania potencjału gleb.

•

Optymalizacja funkcjonalna gleb.

•

Przywracanie wartości użytkowych terenów zdegradowanych i zdewastowanych.

•

Ochrona różnorodności biologicznej w lasach.

•

Kompleksowe przywracanie wysokiej jakości użytkowej wód powierzchniowych i
podziemnych,

•

w tym dla celów pitnych, turystyki i rekreacji.

•

Unikanie i minimalizowanie zanieczyszczeń przemysłowo-komunikacyjnych.

•

Ograniczanie zanieczyszczeń u źródła wytwarzania.

•

Wysoka efektywność energetyczna, niskoemisyjność gospodarki i inteligentne
zarządzanie.

•

Zwiększanie udziału OZE w sektorze gospodarczym i komunalnym.

•

Ograniczanie uciążliwości akustycznej i minimalizacja konfliktów funkcjonalnoprzestrzennych.

Polityka wzmocnienia odporności struktury przestrzennej województwa na zagrożenia
naturalne

i

utraty

bezpieczeństwa

energetycznego

oraz

kształtowanie

struktur

przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa. Zasady:
•

Rozbudowy i modernizacji źródeł wytwarzania energii.

•

Zwiększania efektywności produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

•

Zwiększania efektywności przesyłu i zaopatrzenia.

•

Rozwoju energetyki odnawialnej, wykorzystującej naturalne potencjały regionu.

•

Wspierania energetyki prosumenckiej (rozproszonej).

•

Prewencyjnej

ochrony

przeciwpowodziowej,

wykorzystującej

instrumenty

planowania przestrzennego.
•

Zwiększania przestrzeni dla rzeki i rozbudowy naturalnej retencji.

•

Zwiększania retencji wód opadowych i roztopowych w miejscu powstawania.

•

Zmniejszania kolizyjności zagospodarowania przestrzeni.

•

Zwiększania retencyjności i odporności na niekorzystne zjawiska klimatyczne

•

(powodzie, susze).
Zarządzania bezpieczeństwem wywołanym zagrożeniami naturalnymi.

•

Minimalizacji skutków awarii przemysłowych i wzrostu bezpieczeństwa publicznego.

•

Ochrony terenów zamkniętych, podnoszących zdolności obronne państwa.

Polityka rozwoju infrastruktury technicznej. Zasady:
•

Likwidacja barier infrastrukturalnych umożliwiająca dobrą dostępność do sieci
przesyłowych oraz rozwój gospodarczy regionu.

•

Podniesienie efektywności źródeł wytwarzania energii wraz z ograniczeniem ich
wpływu na środowisko naturalne, w tym wzrost udziału energii odnawialnej w
bilansie energetycznym regionu.
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•

Kształtowanie systemu energetycznego w harmonii z otoczeniem.

•

Prowadzenie gospodarki wodnościekowej w układzie aglomeracji.

•

Zapewnienie wszystkim mieszkańcom regionu wody pitnej dobrej jakości.

•

Zapewnienie wszystkim mieszkańcom regionu dostępu do sieci kanalizacyjnej oraz
oczyszczalni ścieków.

•

Prowadzenie zrównoważonej gospodarki wodno-ściekowej.

•

Obejmowanie systemami kanalizacyjnymi zwartych obszarów zabudowy.

•

Obejmowanie systemami kanalizacyjnymi obszarów wymagających szczególnej
ochrony przyrody i strategicznych dla zaopatrzenia w wodę.

•

Prowadzenie systemów indywidualnych odprowadzania ścieków na terenach słabo
zaludnionych.

•

Ograniczenie lub eliminacja ognisk zanieczyszczeń
nieczyszczonych ścieków do wód lub gruntu.

•

Oszczędne gospodarowanie zasobami wodnymi.

oraz

wprowadzania

Polityka wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. Zasady:
•

Dopuszczenie rozwoju wszelkich form działalności usługowej i przemysłowej,
zwłaszcza takich, które nie zagrażają środowisku przyrodniczemu.

•

Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczo-krajobrazowych i
dziedzictwa kulturowego.

•

Koncentracja terenów zurbanizowanych.

•

Racjonalne

gospodarowanie

zasobami

przestrzeni

poprzez

intensyfikację

zagospodarowania istniejącego.
•

Wzmacnianie ciągłości i spójności struktur przyrodniczych.

•

Porządkowanie i kształtowanie struktur funkcjonalnych w kierunku rozdzielenia sfer
mieszkaniowych i rekreacyjno-wypoczynkowych od sfer produkcji i usług.

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 z
uwzględnieniem lat 2023-2028
W gospodarce odpadami komunalnymi, w tym odpadami żywności i innymi odpadami
ulegającymi biodegradacji, przyjęto następujące kierunki działań:
1. realizacja badań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, między innymi
badania dotyczące analizy składu morfologicznego odpadów oraz właściwości
fizycznych i chemicznych odpadów;
2. utrzymanie finansowania inwestycji, między innymi przez instrumenty finansowe,
ukierunkowanych na modernizację instalacji przetwarzających odpady komunalne,
w tym odpady ulegające biodegradacji selektywnie zebrane, tak aby mogły
dostosować się i spełniać wysokie standardy ochrony środowiska;
3. ograniczenie możliwości finansowania ze środków publicznych inwestycji z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi i pochodzącymi z ich przetworzenia – w
przypadku wystąpienia zagrożenia możliwości osiągnięcia wyznaczonych celów do
2020 r. lub w przypadku wystąpienia nadwyżki mocy przerobowych instalacji w
regionach gospodarki odpadami w stosunku do dostępnego strumienia odpadów;
4. organizowanie i prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych:
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•

podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie ZPO, w tym odpadów
ulegających biodegradacji (ze szczególnym podkreśleniem należytego, to jest
racjonalnego planowania zakupów artykułów spożywczych, aby zapobiegać
marnotrawieniu żywności),

•

właściwe

postępowanie

biodegradacji,

szczególnie

z

odpadami,
w

zakresie

w

tym

odpadami

selektywnego

ulegającymi

zbierania

odpadów

komunalnych,
•

promowanie takich technologii przetwarzania bioodpadów, w wyniku których
powstaje

pełnowartościowy

i

bezpieczny

dla

środowiska

materiał

wykorzystywany do celów nawozowych lub rekultywacyjnych,
•

promowanie prawidłowego sposobu postępowania z odpadami i korzyści z tego
wynikających (szeroko pojęte działania edukacyjno-informacyjne skierowane
do różnych grup docelowych, w szczególności zwykłych obywateli, uczniów
szkół podstawowych, gimnazjów i uczelni wyższych, przedszkolaków a także
decydentów);

5. utworzenie systemu monitorowania gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu
o BDO;
6. zobowiązanie gmin do kontroli prawidłowego odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych, w szczególności poprzez zniesienie rozwiązań prawnych odnoszących
się do możliwości ryczałtowego rozliczania firmy odbierającej odpady komunalne od
mieszkańców proporcjonalnie do ich ilości oraz łączenia przetargu na odbiór i
zagospodarowanie odpadów;
7. wdrożenie

rozwiązań

pozwalających

na

należyte

monitorowanie

i

kontrolę

postępowania z frakcją odpadów komunalnych wysortowywaną ze strumienia
zmieszanych odpadów komunalnych i nieprzeznaczoną do składowania (frakcja 19
12 12);
8. realizacja działań na rzecz należytego zbilansowania funkcjonowania systemu
gospodarki odpadami komunalnymi w świetle obowiązującego zakazu składowania
określonych frakcji odpadów komunalnych i pochodzących z przetwarzania
odpadów komunalnych, w tym odpadów o zawartości ogólnego węgla organicznego
powyżej 5% s.m., od 1 stycznia 2016 r.;
9. zawarcie w niniejszym dokumencie podziału na regiony gospodarki odpadami
komunalnymi wraz ze wskazaniem gmin wchodzących w skład każdego regionu.
Prowadzenie przez gminy gospodarki odpadami komunalnymi w ramach systemu
regionów gospodarki odpadami komunalnymi i w oparciu o RIPOK.

Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2016-2020
Cele:
•

Poprawa stanu jakości powietrza na terenie województwa w stosunku do roku
bazowego

•

Poprawa stanu klimatu akustycznego na terenie województwa

•

Wzmocnienie działań mających na celu zapobiegnie sytuacjom konfliktowym w
zakresie oddziaływania akustycznego

•

Utrzymanie poziomu PEM na obecnym poziomie

•

Niepogarszanie stanu wód
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•

Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego

•

Przeciwdziałanie skutkom suszy

•

Poprawa stanu wód

•

Zapewnienie dostępu do awaryjnego źródła wody

•

Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin

•

Ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb z dostosowaniem formy zagospodarowania
oraz

kierunków

i

intensywności

produkcji

do

ich

naturalnego

potencjału

przyrodniczego
•

Ochrona gleb przed negatywnym wpływem czynników naturalnych

•

Ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na powierzchnię
ziemi (zwłaszcza zmniejszanie udziału terenów o przekształconej i zanieczyszczonej

•

powierzchni ziemi)
Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu

i

różnorodności

biologicznej
•

Polepszenie wiedzy o stanie środowiska przyrodniczego regionu w celu wzmocnienia
jego ochrony

•

Zwiększanie lesistości i zrównoważona gospodarka leśna

•

Zapobieganie wystąpieniu awarii oraz eliminacja i minimalizacja skutków w
przypadku wystąpienia

•

Podnoszenie świadomości ekologicznej, zmiana postaw i zachowań społeczeństwa,
w tym dzieci i młodzieży, firm

7.3.

Dokumenty lokalne

Program ochrony środowiska dla powiatu głubczyckiego na lata 2021-2024 z
perspektywą na lata 2025-2028
Cel: Poprawa jakości powietrza na terenie powiatu w stosunku do roku bazowego. Kierunki
interwencji:
•

Zarządzanie regionalne ochroną powietrza. Monitoring realizacji programów
ochrony powietrza

•

Realizacja zadań wskazanych w programach ochrony powietrza (POP)

•

Działalność kontrolno-pomiarowa w zakresie czystości powietrza atmosferycznego

•

Działania służące minimalizacji oddziaływania niewydajnych lokalnych źródeł ciepła

•

Realizacja zadań obowiązujących planów gospodarki niskoemisyjnej gmin

•

Poprawa jakości powietrza w Powiecie Głubczyckim

•

Rozwój sieci drogowej i kolejowej, rozwój infrastruktury rowerowej

•

Ograniczanie emisji komunikacyjnej

•

Rozwój energetyki odnawialnej

•

Działania inwestycyjne w obszarze redukcji emisji zanieczyszczeń z instalacji
przemysłowych

Cel: Poprawa stanu klimatu akustycznego na terenie powiatu. Kierunki interwencji:
•

Realizacja działań ochrony środowiska przed hałasem

•

Monitorowanie stanu środowiska w zakresie zagrożenia hałasem
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•

Realizacja działań zapobiegających powstania sytuacji konfliktowych w zakresie
oddziaływania akustycznego

Cel: Utrzymanie poziomu PEM na obecnym poziomie. Kierunki interwencji
•

Monitoring stanu środowiska w zakresie PEM

•

Działania w zakresie kontroli i planowania przestrzennego

Cel: Niepogarszanie stanu wód. Kierunki interwencji:
•

Monitoring stanu środowiska w zakresie jakości wód powierzchniowych

•

Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

•

Poprawa jakości wód

Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego. Kierunek interwencji: Ograniczenie
zasięgu i skutków powodzi
Cel: Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin. Kierunki interwencji:
•

Pobudzanie aktywności potencjalnych przedsiębiorców w zakresie możliwości
poszukiwania i eksploatacji kopalin

•

Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin w eksploatowanych złożach

•

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

Cel: Ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb z dostosowaniem formy zagospodarowania
oraz kierunków i intensywności produkcji do ich naturalnego potencjału przyrodniczego.
Kierunki interwencji:
•

Promowanie

rolnictwa

ekologicznego,

wdrażanie

programów

działań

proekologicznych oraz zwiększanie świadomości rolników w zakresie ochrony
i racjonalnego użytkowania gleb
•

Ochrona gleb o najlepszych walorach użytkowych i wartościowych z punktu
widzenia przyrody

•

Ochrona gleb przed erozją wodną i wietrzną

Cel: Ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na powierzchnię
ziemi (zwłaszcza zmniejszanie udziału terenów o przekształconej i zanieczyszczonej
powierzchni ziemi). Kierunek interwencji: Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych
i remediacja zanieczyszczonych terenów poprzemysłowych
Cel: Zbudowanie systemu zgodnego z hierarchią postępowania z odpadami, w której
priorytetem

jest

zapobieganie powstawaniu

odpadów

oraz rozbudowa

niezbędnej

infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów u źródła, tak aby zapewnić ich
efektywny recykling. Kierunki interwencji:
•

Minimalizacja składowanych odpadów

•

Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne

Cel:

Kształtowanie

systemu

przyrodniczego,

ochrona

krajobrazu

i

różnorodności

biologicznej. Kierunki interwencji:
•

Ochrona i wzmocnienie ochrony form ochrony przyrody, w tym przywrócenie lub
utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków
w ramach sieci Natura 2000 i innych form ochrony przyrody
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•

Obejmowanie ochroną nowych obszarów cennych przyrodniczo

Cel: Tereny zieleni. Kierunek interwencji: Utrzymanie terenów zieleni
Cel: Polepszenie wiedzy o stanie środowiska przyrodniczego regionu w celu wzmocnienia
jego ochrony. Kierunek interwencji: Gromadzenie informacji o środowisku i poprawa
procesu udostępniania informacji o środowisku
Cel: Zwiększanie lesistości i zrównoważona gospodarka leśna. Kierunki interwencji:
•

Zwiększanie lesistości powiatu

•

Poprawa zdrowotności i odporności drzewostanów, ochrona i renaturalizacja
obszarów leśnych

Cel: Zapobieganie wystąpieniu awarii oraz eliminacja i minimalizacja skutków w przypadku
wystąpienia. Kierunki interwencji:
•

Nadzór nad zakładami dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii

•

Monitoring zagrożeń związanych z transportem substancji niebezpiecznych

•

Wzmocnienie skuteczności działań służb reagujących w przypadku wystąpienia
awarii

Cel: Podnoszenie świadomości ekologicznej, zmiana postaw i zachowań społeczeństwa, w
tym dzieci , młodzieży, firm. Kierunki interwencji:
•

Kształtowanie postaw społeczeństwa z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i
internetu, aktywizacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju

•

Zapewnienie szerokiego udziału społecznego przy podejmowaniu decyzji mogących
mieć wpływ na środowisko

•

Budowa, rozbudowa, adaptacja, remont, wyposażenie i doposażenie obiektów
infrastruktury służącej edukacji ekologicznej

•

Kształcenie i wymiana najnowszej wiedzy oraz wsparcie systemu edukacji w
obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Branice
CELE STRATEGICZNE POLITYKI PRZESTRZENNEJ:
C1 – kontynuowanie zrównoważonego harmonijnego wielofunkcyjnego rozwoju gminy
Branice, w tym wykorzystującego potencjał rolniczy gminy, rozwoju generującego wzrost
gospodarczy,
przygraniczne,

w szczególności
umożliwiające

wykorzystującego
dobrą

dostępność

położenie
do

w

regionie

ponadlokalnych

(w

tym

korytarzy

komunikacyjnych),
•

wzmocnienie wielofunkcyjnego rozwoju gminy Branice poprzez, w szczególności
zagospodarowanie terenów poprzemysłowych (dawnej cegielni w Branicach) oraz
wyznaczenie nowych terenów dla funkcji produkcyjnych i usługowych w rejonie ww.
ukształtowanej funkcji przemysłowej w Branicach (stworzenie atrakcyjnej oferty
inwestycyjnej),

•

utrwalenie

ponadlokalnych

funkcji

usługowych

w

miejscowościach

Branice,

Bliszczyce, Dzbańce, Boboluszki,
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•

utrwalenie i dalszy rozwój rolnictwa w obszarze całej gminy, z dopuszczeniem
wyznaczenia

racjonalnych

lokalizacji,

w

których

mogą

być

rozmieszczone

urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy powyżej
100 kW, z wyłączeniem urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł
energii, wykorzystujących energię wiatru o mocy większej niż moc mikroinstalacji,
•

racjonalna budowa, przebudowa układu komunikacyjnego, w tym lokalnego (dróg,
w tym transportu rolniczego, dróg rowerowych), w szczególności optymalizacja
dostępności do ponadlokalnego układu komunikacyjnego po stronie czeskiej,

•

rozbudowa

i

doskonalenie

infrastruktury

wodno

–

kanalizacyjnej

oraz

energetycznej, w szczególności w oparciu o sieci aglomeracji „Branice”,
C2 – kontynuowanie kształtowania pożądanego, atrakcyjnego środowiska życia, pracy oraz
wypoczynku mieszkańców gminy,
•

wzmocnienie roli
handlowego

–

miejscowości Branice jako gminnego ośrodka usługowo –
koncentracja

usług

zaspakajających

podstawowe

potrzeby

mieszkańców gminy, w tym z zakresu oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej,
kultury, sportu i rekreacji (w szczególności wyznaczenie nowych terenów dla
zabudowy usługowej z uwzględnieniem racjonalnego ograniczenia produkcji
rolniczej) – stworzenie atrakcyjnej oferty inwestycyjnej,
•

wzmocnienie roli miejscowości Włodzienin jako ośrodka usługowo – handlowego
wspomagającego miejscowość Branice, w tym z zakresu oświaty, ochrony zdrowia,,
kultury, sportu i rekreacji (w szczególności wyznaczenie nowych terenów dla
zabudowy

usługowej

z uwzględnieniem

racjonalnego

ograniczenia

produkcji

rolniczej),
•

zapewnienie dostępności do elementarnych usług, w szczególności z zakresu
handlu, gastronomii i rzemiosła w pozostałych miejscowościach,

•

koncentracja

zabudowy

mieszkaniowej

(w

szczególności

jednorodzinnej,

wielorodzinnej) w miejscowościach Branice i Włodzienin (powiększenie zasobów
terenów przeznaczonych dla zabudowy mieszkaniowej),
•

kontynuacja

kształtowania

zabudowy

pozostałych

wsi

gminy,

generalnie

z priorytetem wykorzystania wolnych terenów dla nowej zabudowy w ramach
struktury osadniczej wsi,
•

utrzymanie bazy dla rozwoju sportu i rekreacji w Branicach, wzbogacanie jej o nowe
dyscypliny sportu i czynnej rekreacji, sukcesywne wzbogacanie oferty w zakresie
terenów sportu i rekreacji, w pozostałych miejscowościach,

•
•

zachowanie i rehabilitacja publicznie dostępnych terenów zieleni, w szczególności
w Branicach i Włodzieninie,
zachowanie zwartości zabudowy
historycznych

układów

wsi,

osadniczych

wsi

racjonalne
o

utrzymanie

rodowodzie

czytelnych

średniowiecznym,

preferowanie zabudowy o znamionach architektury regionalnej (w szczególności w
zakresie wysokości, geometrii dachów),
•

podejmowanie

działań (w szczególności planistycznych) zmierzających do

zachowania obiektów zabytkowych, świadczących o tożsamości gminy,
C3 – poszanowanie i racjonalna ochrona środowiska przyrodniczego i kulturowego, oparta
na zrównoważonym wykorzystaniu jego zasobów, w tym walorów krajobrazowo –
przyrodniczo – kulturowych;
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•

racjonalne

utrzymanie

układu

elementów

przyrodniczych,

w

szczególności

kompleksów leśnych, remiz leśnych, pasów wiatrochronnych,
•

ochrona walorów krajobrazowych gminy, obejmujących tereny północno zachodniej
części gminy (między doliną Opawy w Bliszczycach i południowymi zabudowaniami
wsi Lewice), nieobjęte obszarem chronionego krajobrazu „Mokre-Lewice”, tereny
doliny Opawy na odcinku od Branic do granicy gminy na północ od Bliszczyc, tereny
doliny Opawy między Branicami i Boboluszkami (ograniczenie rozwoju zabudowy),

•

racjonalna ochrona funkcji przyrodniczych dolin rzek Opawy i Troi (korytarzy
ekologicznych),

•

kształtowanie sieci tras rowerowych, ścieżek tematycznych, szlaków turystycznych,
wraz

z infrastrukturą

(wiaty

przystankowe),

w

szczególności

w

sposób

umożliwiający kontynuację wykorzystania podobnych sieci tras, ścieżek i szlaków
po stronie czeskiej;
CELE SZCZEGÓŁOWE w ramach przestrzeni środowiska przyrodniczego:
•

zachowanie dominującego przyrodniczego charakteru obszaru gminy,

•

utrzymanie i przyrost zieleni publicznej,

•

racjonalny rozwój różnego rodzaju aktywności sportowych i rekreacyjnych.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Branice 2016-2020
Cel szczegółowy 1. Ograniczenie emisji CO2 poprzez zmniejszenie zużycia energii w
budynkach i infrastrukturze oraz produkcja energii z OŹE, uzyskane w okresie 2016-2020.
Działanie 1. Ograniczenie zużycia energii i wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł budynki i infrastruktura publiczna.
Cel Szczegółowy 2. Ograniczenie emisji CO2 generowanej przez transport poprzez
ograniczenie zużycia energii uzyskane w okresie 2016-2020. Działanie 2. Ograniczenie
zużycia energii - transport.
Cel szczegółowy 3. Ograniczenie emisji pyłów, CO2 poprzez zmianę systemów zaopatrzenia
budynków w energię elektryczną i cieplną, ograniczające zużycie energii, uzyskane w
okresie 2016-2020.Działanie 3 Ograniczenie zużycia energii i wytwarzanie energii z
odnawialnych źródeł - budownictwo mieszkaniowe.
Cel szczegółowy 4. Aktywizacja sektora działalności gospodarczej i sektora przedsiębiorstw
w realizacji działań ograniczających niską emisję. Działanie 4. Ograniczenie zużycia energii
- sektor działalności gospodarczej.
Cel Szczegółowy 5. Ograniczenie zużycia energii i zapewnienie stałego dostępu do ciepła
sieciowego dla obecnych i przyszłych użytkowników, w okresie 2016-2020. Działanie 5
Rozwój sieci ciepłowniczej
Cel szczegółowy 6. Lepsze wykorzystanie istniejącego zainteresowania oraz dalsze
zwiększenie świadomości wpływu niskiej emisji w grupach: mieszkańców, liderów
społecznych oraz wdrożenie nowych rozwiązań wewnątrz urzędu w okresie 2016-2020.
Działanie 5. Działania informacyjne, edukacyjne i planistyczne.
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8. Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie
Tabela 12. Cele programu ochrony środowiska i zadania
Wskaźnik
L.p.

Nazwa wskaźnika

Wartość
bazowa 2020

Wartość
docelowa

Zadanie

Podmiot
odpowiedzialny

Ryzyka

Obszar interwencji A: Ochrona klimatu i jakość powietrza
Cel: Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Branice związana z realizacją programów naprawczych
A.1

Kierunek interwencji: Wdrażanie planów i programów służących ochronie powietrza w skali lokalnej
Liczba zanieczyszczeń, dla
których odnotowano
przekroczenia stanu
dopuszczalnego w strefie.
Źródło: Regionalny Wydział
Monitoringu Środowiska w
Opolu

A.2

Klasa C: PM10 i
benzo(α)piren

Monitoring realizacji obecnych programów
ochrony powietrza dla strefy opolskiej

Regionalny Wydział
Monitoringu
Środowiska w Opolu

Brak
wystarczających
zasobów ludzkich

Wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej

Gmina Branice

Brak środków na
realizację zadania

0

Kierunek interwencji: Wdrożenie mechanizmów ograniczających negatywny wpływ transportu na jakość powietrza poprzez efektywną
politykę transportową do poziomu nie powodującego negatywnego oddziaływania na jakość powietrza

j.w.

j.w.

Uwzględnienie w planach rozwoju
transportu działań mających wpływ na
jakość powietrza, poprzez m.in. upłynnienie
ruchu pojazdów, budowę obwodnic

Gmina Branice,
Zarządcy dróg
powiatowych
i wojewódzkiej

Brak środków na
realizację zadania

Rozwój komunikacji publicznej w oparciu o
nowoczesny niskoemisyjny tabor
autobusowy

Gmina Branice,
Organizator
transportu
publicznego

Brak środków na
realizację zadania,
niechęć
mieszkańców do
transportu
zbiorowego

Budowa tras rowerowych

Gmina Branice

Brak środków na
realizację zadania

Zmiany przyzwyczajeń kierowców na
bardziej energooszczędne (ecodriving)

Gmina Branice

Niechęć
kierowców

Utrzymywanie czystości nawierzchni ulic
przez ograniczenie wtórnego pylenia

Gmina Branice,
Zarządcy dróg
powiatowych
i wojewódzkiej

Brak

j.w.
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A.3

Kierunek interwencji: Sukcesywna redukcja emisji zanieczyszczeń z sektora komunalno-bytowego do poziomu nie powodującego
negatywnego oddziaływania na jakość powietrza

Liczba wymienionych źródeł
ciepła (program
dofinansowania inwestycji
służących ochronie
środowiska)

A.4

44

100

Realizacja działań z zakresu ograniczania
emisji ze źródeł spalania o małej mocy do
1MW poprzez wymianę systemów
grzewczych na niskoemisyjne

Gmina Branice,
Mieszkańcy

Brak środków na
realizację zadania

Realizacja planów kompleksowej
termomodernizacji budynków użyteczności
publicznej należących do poszczególnych
podmiotów

Gmina Branice,
Jednostki sektora
finansów
publicznych

Brak środków na
realizację zadania,
brak możliwości
uzyskania
dofinansowania

Budowa sieci gazowej

Gmina Branice,
PSG Sp. z o.o.

Brak środków na
realizację zadania

Prowadzenie interwencji w ramach
kompetencji organów i inspekcji ochrony
środowiska w związku z uciążliwościami
zgłaszanymi przez społeczeństwo
dotyczącymi emisji gazów i pyłów do
powietrza oraz emisji uciążliwych zapachów

WIOŚ, Powiat
Głubczycki, Gmina
Branice

Brak
wystarczających
zasobów ludzkich

Zwiększenie świadomości społeczeństwa
w zakresie potrzeb i możliwości ochrony
powietrza, w tym oszczędności energii i
stosowania odnawialnych źródeł energii
oraz szkodliwości spalania odpadów w
gospodarstwach domowych

Powiat Głubczycki,
Gmina Branice

Niechęć
mieszkańców

Wspieranie projektów w zakresie budowy
urządzeń i instalacji energii odnawialnej

Gmina Branice,
WFOŚiGW,
NFOŚiGW,
Fundusze Unijne

Brak środków na
realizację zadania

Promocja i wspieranie rozwoju
odnawialnych źródeł energii oraz
technologii zwiększających efektywne
wykorzystanie energii i zmniejszających
materiałochłonność gospodarki

Gmina Branice,
organizacje
pozarządowe

Brak
zainteresowania
mieszkańców

Realizacja instalacji OZE w obiektach na
terenie gminy

Gmina Branice,
Powiat Głubczycki

Brak środków na
realizację zadania,
brak możliwości

Kierunek interwencji: Rozwój energetyki odnawialnej
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uzyskania
dofinansowania

Obszar interwencji B: Zagrożenie hałasem
Cel: poprawa stanu klimatu akustycznego w Gminie Branice
B.1

Kierunek interwencji: Realizacja działań związanych z ochroną przed hałasem

Maksymalna wartość
wskaźników LDWN i LN

B.2

Brak
przekroczeń

Bieżący monitoring poziomów hałasu
w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska

Regionalny Wydział
Monitoringu
Środowiska w Opolu

Brak
wystarczających
zasobów ludzkich

Modernizacja nawierzchni dróg.
Usprawnianie organizacji ruchu drogowego

Gmina Branice,
Zarządcy dróg
powiatowych
i wojewódzkiej

Brak środków na
realizację zadania,
brak możliwości
uzyskania
dofinansowania

Propagowanie publicznego transportu
drogowego

Gmina Branice,
Organizator
transportu
publicznego

Brak środków na
realizację zadania,
niechęć
mieszkańców do
transportu
zbiorowego

Edukacja ekologiczna w zakresie
zapobiegania nadmiernej emisji hałasu

Gmina Branice

Niechęć
mieszkańców i
przedsiębiorców

Brak
przekroczeń

Kierunek interwencji: Realizacja działań zapobiegających i minimalizujących konflikty w zakresie oddziaływania akustycznego
Przestrzeganie zasad strefowania
w planowaniu przestrzennym m.in.
lokalizowania w sąsiedztwie przedsięwzięć o
zbliżonej uciążliwości hałasu

Gmina Branice

Brak

Tworzenie obszarów ograniczonego
użytkowania zgodnie z wymogami
obowiązujących przepisów prawnych w
zakresie ochrony środowiska (na wniosek)

Gmina Branice

Brak

Regionalny Wydział
Monitoringu
Środowiska w Opolu

Brak
wystarczających
zasobów ludzkich

Obszar interwencji C: Pola elektromagnetyczne
Cel: Utrzymanie wartości natężenia promieniowania elektromagnetycznego na niskich poziomach
C.1

Kierunek interwencji: Monitoring poziomu pól elektromagnetycznych
Liczba przekroczeń
dopuszczalnych wartości
PEM

0

0

Monitoring stanu środowiska w zakresie
PEM
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C.2

Kierunek interwencji: Realizacja działań zapobiegających i minimalizujących konflikty w zakresie oddziaływania PEM
Preferowanie mało konfliktowych lokalizacji
źródeł promieniowania
elektromagnetycznego

Gmina Branice,
inwestorzy

Brak

Opracowywanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego z
uwzględnieniem zapisów dotyczących
ochrony przed promieniowaniem

Gmina Branice

Brak

Regionalny Wydział
Monitoringu
Środowiska
w Opolu,
PGW Wody Polskie

Brak
wystarczających
zasobów ludzkich

Wspieranie i rozwój małej retencji wodnej

Gmina Branice,
PGW WP

Brak środków na
realizację zadania

Tworzenie elementów błękitno-zielonej
infrastruktury

Gmina Branice,
mieszkańcy

Brak środków na
realizację zadania,
niechęć
mieszkańców

Opracowywanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
z uwzględnieniem zasięgów obszarów
zagrożenia powodziowego i zapisów
dotyczących ochrony przeciwpowodziowej

Gmina Branice

Brak

Aktualizacja map zagrożenia i map ryzyka
powodziowego

PGW Wody Polskie i
PSH

Brak

Obszar interwencji D: Gospodarowanie wodami
Cel: Niepogarszanie stanu wód i zwiększenie poziomu bezpieczeństwa powodziowego
D.1

D.2

D.3

Kierunek interwencji: Monitoring stanu środowiska w zakresie jakości wód powierzchniowych
Stan/potencjał ekologiczny
w badanych JCWP na
Ilość JCWP o
Ilość JCWP
terenie Gminy Branice
złym stanie/
o złym stanie/
(wartości bazowe określono
potencjale
potencjale
Monitoring wód powierzchniowych
na podstawie klasyfikacji i
ekologicznym:
ekologicznym:
oceny stanu RW 2014-2019
1.
0.
- monitoring)
Kierunek interwencji: Zmniejszanie spływu powierzchniowego

Kierunek interwencji: Ograniczenie zasięgu i skutków powodzi

Obszar interwencji E: Gospodarka wodno-ściekowa
Cel: Zmniejszenie oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne oraz zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie
zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków
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E.1

Kierunek interwencji: Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej

Miejscowości objęte
kanalizacją sanitarną

E.2

Branice,
częściowo
Wysoka, Lewice,
Michałkowice,
Boboluszki,
WłodzieninKolonia

Branice,
Wysoka,
Lewice,
Michałkowice,
Boboluszki,
DzbańceOsiedle,
WłodzieninKolonia

Realizacja przedsięwzięć modernizacyjnych
w systemach zaopatrzenia w wodę i
kanalizacyjnych, w tym:
- realizacja sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Wysoka,
- realizacja sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Dzbańce-Osiedle,
- realizacja sieci wodociągowej w
miejscowości Jędrychowice.

Gmina Branice

Brak środków na
realizację zadania

Odbudowa rowów przydrożnych w pasach
dróg powiatowych

Powiat Głubczycki

Brak środków na
realizację zadania

Kontynuacja działań związanych z
realizacją inwestycji wskazanych w KPOŚK
w ramach Aglomeracji Branice

Gmina Branice

Brak środków na
realizację zadania

Współpraca ze środowiskami rolniczymi w
zakresie wdrażania dobrych praktyk
rolniczych, niezbędnych dla skutecznej
ochrony wód przed zanieczyszczeniem
obszarowym

Gmina Branice,
WIOŚ, ARiMR

Brak środków na
realizację zadania,
niechęć rolników

Wspieranie budowy indywidualnych
systemów oczyszczania ścieków w
miejscach gdzie jest niemożliwa lub
ekonomicznie nieuzasadniona budowa sieci
kanalizacyjnej

Gmina Branice

Brak środków na
realizację zadania

Kierunek interwencji: Poprawa jakości wód

Obszar interwencji F: Zasoby geologiczne
Cel: Zrównoważona gospodarka zasobami surowców naturalnych
F.1

Kierunek interwencji: Ochrona i zrównoważone wykorzystanie zasobów kopalin oraz ograniczanie presji na środowisko związanej
z eksploatacją kopalin
Urząd Marszałkowski
Współdziałanie organów koncesyjnych w
Województwa
celu ochrony rejonów występowania
Opolskiego,
udokumentowanych złóż objętych koncesją
Brak
oraz eliminacja nielegalnego wydobycia
Organy nadzoru
Powierzchnia złóż (ha)
19,5
19,5
poprzez system kontroli
górniczego
Ochrona złóż kopalin poprzez
wprowadzanie odpowiednich zapisów w

Gmina Branice

Brak
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miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego

Obszar interwencji G: Gleby
Cel: Ochrona i racjonalna gospodarka zasobami glebowymi
G.1

Kierunek interwencji: Ochrona gleb o najlepszych walorach użytkowych i wartościowych z punktu widzenia przyrody

Udział gleb ornych klas IIIIa w ogóle gruntów
ornych

G.2

82%

82%

Pozostawienie gleb chronionych
w rolniczym użytkowaniu

Gmina Branice

Prowadzenie monitoringu jakości gleby i
ziemi, w tym identyfikacja potencjalnych
historycznych zanieczyszczeń powierzchni
ziemi

WIOŚ, Powiat
Głubczycki

Brak
wystarczających
zasobów ludzkich

Właściciele gruntów

Brak chęci
współpracy ze
strony
mieszkańców

Właściciele i
zarządcy terenów

Brak środków na
realizację zadania

Tworzenie przeciwwietrznych pasów zieleni,
w tym wzdłuż dróg, oraz zalesianie terenów
o dużym nachyleniu, zagrożonych erozją
wodną, nieprzydatnych dla gospodarki
rolnej

Gmina Branice,
Zarządcy dróg,
Właściciele
i użytkownicy
gruntów

Brak środków na
realizację zadania

Ograniczanie erozji wodnej i wietrznej
gleby poprzez możliwie jak najdłuższe
utrzymywanie pokrywy roślinnej w postaci
wprowadzenia upraw wieloletnich oraz
wsiewek i poplonów

Właściciele
i użytkownicy
gruntów

Brak środków na
realizację zadania

Racjonalne użycie nawozów sztucznych
i środków ochrony roślin na terenach
rolnych i leśnych oraz stosowanie technik
naturalnych (fito i agromelioracyjnych)
w celu zwiększenia udziału materii
organicznej w glebie

Kierunek interwencji: Rekultywacja gleb i postępowanie z glebami najniższej jakości
Rekultywacja terenów poprzemysłowych
(po wydobyciu kruszyw)

G.3

Kierunek interwencji: Ochrona gleb przed erozją wodną i wietrzną

Obszar interwencji H: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów
Cel: Racjonalna gospodarka odpadami
H.1

Kierunek interwencji: Minimalizacja składowanych odpadów komunalnych
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Masa zebranych selektywnie
odpadów komunalnych (Mg)

Masa zebranych odpadów
komunalnych (Mg)

H.2

863,8

2500,1

Oczekiwana
tendencja
wzrostowa

Oczekiwana
tendencja
spadkowa

Selektywne zbieranie odpadów, ze
szczególnym uwzględnieniem: odpadów
ulegających biodegradacji oraz surowców
wtórnych

Gmina Branice

Brak świadomości
mieszkańców

Przetwarzanie odpadów w celu
przygotowania do odzysku lub
unieszkodliwiania

Gmina Branice

Brak środków na
realizację zadania

Prowadzenie działań edukacyjnoinformacyjnych, z zakresu gospodarki
odpadami

Gmina Branice

Brak
zainteresowanych
adresatów działań

Gmina Branice,
Właściciele
nieruchomości

Brak środków na
realizację zadania

Kierunek interwencji: Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne
Ilość wyrobów azbestowych
pozostała do usunięcia (Mg)

2806

Oczekiwana
tendencja
spadkowa

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Obszar interwencji I: Zasoby przyrodnicze
Cel: Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności, ochrona krajobrazu oraz popularyzacja walorów
I.1

Kierunek interwencji: Podejmowanie działań z zakresu pogłębiania i udostępniania wiedzy o zasobach przyrodniczych i walorach
krajobrazowych
Popularyzacja wiedzy na temat walorów
przyrodniczych gminy

I.2

Gmina Branice

Brak
zainteresowanych
adresatów działań

Kierunek interwencji: Wdrożenie narzędzi spójnego systemu zarządzania zasobami przyrody i krajobrazem

Ilość form ochrony przyrody

1

≥1

Zapewnienie właściwej ochrony
bioróżnorodności, terenów zieleni i
krajobrazu w planowaniu przestrzennym,
ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy
ekologicznych i dolin cieków poprzez
adekwatne zapisy w planach
zagospodarowania przestrzennego

Gmina Branice

Sprzeciw
mieszkańców

Opracowanie i wdrażanie założeń
udostępniania turystycznego obszarów
cennych przyrodniczo

Gmina Branice

Brak

Objęcie ochroną prawną nowych obiektów
i obszarów cennych przyrodniczo
o znaczeniu regionalnym i lokalnym

Gmina Branice,
Sejmik
Województwa
Opolskiego

Sprzeciw
mieszkańców
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I.3

Kierunek interwencji: Zachowanie lub przywrócenie właściwego stanu ekosystemów i gatunków
Zachowanie bioróżnorodności z
wykorzystaniem programów rolnośrodowiskowych

Gmina Branice

Brak chętnych do
udziału w
programach

Utrzymanie terenów zieleni w tym zieleni
osiedlowej i przydrożnej

Gmina Branice,
Powiat Głubczycki

Brak

Zachowanie i odtwarzanie właściwego stanu
siedlisk, cennych gatunków, elementów
przyrody nieożywionej oraz krajobrazu

Gmina Branice,
Nadleśnictwo
Prudnik

Brak środków na
realizację zadania

Usuwanie roślinności inwazyjnej

Gmina Branice,
Właściciele gruntów

Brak środków na
realizację zadania

Obszar interwencji J: Zagrożenie poważnymi awariami
Cel: Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii
J.1

Kierunek interwencji: Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia awarii

Ilość poważnych awarii na
terenie Gminy Branice

0

0

Zapobieganie lub usuwanie skutków
zanieczyszczenia środowiska

Wojewoda Opolski,
Marszałek
Województwa.
WIOŚ w Opolu,
KRSG

Brak
wystarczających
zasobów ludzkich
na realizację
zadania

Działania kontrolne na drogach publicznych

Policja, ITD

Brak środków na
realizację zadania

Wyposażenie służb w odpowiedni sprzęt
służący do walki ze skutkami poważnych
awarii. Informowanie społeczeństwa o
sposobach postępowania w sytuacji
wystąpienia zagrożeń

Gmina Branice,
KSRG

Brak środków na
realizację zadania

Źródło: Opracowanie własne.

125

Program ochrony środowiska dla Gminy Branice na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029
Tabela 13. Harmonogram rzeczowo-finansowy zadań wyznaczonych w ramach POŚ
Obszar
interwencji

Zadanie
Wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej
Uwzględnienie w planach rozwoju transportu
działań mających wpływ na jakość powietrza,
poprzez m.in. upłynnienie ruchu pojazdów,
budowę obwodnic
Rozwój komunikacji publicznej w oparciu o
nowoczesny niskoemisyjny tabor autobusowy

Ochrona
klimatu
i jakość
powietrza

Podmiot odpowiedzialny
za realizację (+ jednostki
zewnętrzne)

Szacunkowe koszty realizacji
zadania (tys. zł)

Źródła
finansowania

Gmina Branice

W zależności od potrzeb i możliwości
budżetowych

Środki własne,
UE, krajowe

Gmina Branice, Zarządcy dróg
powiatowych i wojewódzkiej

W zależności od potrzeb i możliwości
budżetowych

Środki własne

Zadanie ciągłe

Środki własne

Gmina Branice, Organizator
transportu publicznego

Budowa tras rowerowych

Gmina Branice

W zależności od potrzeb i możliwości
budżetowych

Środki własne,
UE, krajowe

Zmiany przyzwyczajeń kierowców na bardziej
energooszczędne (ecodriving)

Gmina Branice

Zadanie ciągłe

Środki własne

W ramach zadań własnych

Środki własne

Gmina Branice, Mieszkańcy

W zależności od potrzeb i możliwości
budżetowych

Środki własne,
UE, krajowe

Gmina Branice, Jednostki
sektora finansów publicznych

W zależności od potrzeb i możliwości
budżetowych

Środki własne,
UE, krajowe

WIOŚ, Powiat Głubczycki,
Gmina Branice

W ramach zadań własnych

Środki własne

Powiat Głubczycki, Gmina
Branice

Zadanie ciągłe

Środki własne,
UE, krajowe

Gmina Branice, WFOŚiGW,
NFOŚiGW

W zależności od potrzeb i możliwości
budżetowych

Środki własne,
UE, krajowe

Utrzymywanie czystości nawierzchni ulic przez
ograniczenie wtórnego pylenia
Realizacja działań z zakresu ograniczania
emisji ze źródeł spalania o małej mocy do 1MW
poprzez wymianę systemów grzewczych na
niskoemisyjne
Realizacja planów kompleksowej
termomodernizacji budynków użyteczności
publicznej należących do poszczególnych
podmiotów
Prowadzenie interwencji w ramach kompetencji
organów i inspekcji ochrony środowiska w
związku z uciążliwościami zgłaszanymi przez
społeczeństwo dotyczącymi emisji gazów i
pyłów do powietrza oraz emisji uciążliwych
zapachów
Zwiększenie świadomości społeczeństwa
w zakresie potrzeb i możliwości ochrony
powietrza, w tym oszczędności energii i
stosowania odnawialnych źródeł energii oraz
szkodliwości spalania odpadów w
gospodarstwach domowych
Wspieranie projektów w zakresie budowy
urządzeń i instalacji energii odnawialnej

Gmina Branice, Zarządcy dróg
powiatowych i wojewódzkiej
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Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych
źródeł energii oraz technologii zwiększających
efektywne wykorzystanie energii i
zmniejszających materiałochłonność
gospodarki
Realizacja instalacji OZE w obiektach na
terenie gminy
Modernizacja nawierzchni dróg. Usprawnianie
organizacji ruchu drogowego
Propagowanie publicznego transportu
drogowego
Zagrożenie
hałasem

Pola elektromagnetyczne

Gospodarowanie
wodami

Edukacja ekologiczna w zakresie zapobiegania
nadmiernej emisji hałasu
Przestrzeganie zasad strefowania
w planowaniu przestrzennym m.in.
lokalizowania w sąsiedztwie przedsięwzięć o
zbliżonej uciążliwości hałasu
Tworzenie obszarów ograniczonego
użytkowania zgodnie z wymogami
obowiązujących przepisów prawnych w
zakresie ochrony środowiska (na wniosek)

Gmina Branice, organizacje
pozarządowe
Gmina Branice, Powiat
Głubczycki
Gmina Branice, Zarządcy dróg
powiatowych i wojewódzkiej

Zadanie ciągłe.
W zależności od potrzeb i możliwości
budżetowych
W zależności od potrzeb i możliwości
budżetowych
W ramach zadań własnych

Środki własne

Środki własne,
UE, krajowe
Środki własne,
UE, krajowe

Gmina Branice, Organizator
transportu publicznego

Zadanie ciągłe

Środki własne

Gmina Branice

Zadanie ciągłe

Środki własne

Gmina Branice

W ramach bieżąco opracowywanych
miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego

Środki własne

Gmina Branice

W ramach zadań własnych

Środki własne

Preferowanie mało konfliktowych lokalizacji
źródeł promieniowania elektromagnetycznego

Gmina Branice, inwestorzy

W ramach bieżąco opracowywanych
miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego

Środki własne

Opracowywanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego z
uwzględnieniem zapisów dotyczących ochrony
przed promieniowaniem

Gmina Branice

W ramach bieżąco opracowywanych
miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego

Środki własne

Wspieranie i rozwój małej retencji wodnej

Gmina Branice, PGW WP

Zadanie ciągłe

Środki własne,
UE, krajowe

W zależności od potrzeb i możliwości
budżetowych

Środki własne

W ramach bieżąco opracowywanych
miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego

Środki własne

Tworzenie elementów błękitno-zielonej
infrastruktury
Opracowywanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
z uwzględnieniem zasięgów obszarów
zagrożenia powodziowego i zapisów
dotyczących ochrony przeciwpowodziowej

Gmina Branice, mieszkańcy

Gmina Branice
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Gospodarka
wodnościekowa

Zasoby
geologiczne

Gleby

Gospodarka
odpadami i
zapobieganie
powstawaniu
odpadów

Realizacja przedsięwzięć modernizacyjnych w
systemach zaopatrzenia w wodę i
kanalizacyjnych, w tym:
- realizacja sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Wysoka,
- realizacja sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Dzbańce-Osiedle,
- realizacja sieci wodociągowej w miejscowości
Jędrychowice.
Kontynuacja działań związanych z realizacją
inwestycji wskazanych w KPOŚK w ramach
Aglomeracji Branice
Współpraca ze środowiskami rolniczymi w
zakresie wdrażania dobrych praktyk rolniczych,
niezbędnych dla skutecznej ochrony wód przed
zanieczyszczeniem obszarowym
Wspieranie budowy indywidualnych systemów
oczyszczania ścieków w miejscach gdzie jest
niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona
budowa sieci kanalizacyjnej
Ochrona złóż kopalin poprzez wprowadzanie
odpowiednich zapisów w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego

Gmina Branice

W zależności od możliwości budżetowych

Środki własne,
UE, krajowe

Gmina Branice

W zależności od możliwości budżetowych

Środki własne,
UE, krajowe

Gmina Branice, WIOŚ, ARiMR

Zadanie ciągłe

Środki własne

Gmina Branice

Zadanie ciągłe

Środki własne

Gmina Branice

Pozostawienie gleb chronionych w rolniczym
użytkowaniu

Gmina Branice

Tworzenie przeciwwietrznych pasów zieleni, w
tym wzdłuż dróg, oraz zalesianie terenów o
dużym nachyleniu, zagrożonych erozją wodną,
nieprzydatnych dla gospodarki rolnej

Gmina Branice, Zarządcy
dróg, Właściciele
i użytkownicy gruntów

Selektywne zbieranie odpadów, ze
szczególnym uwzględnieniem: odpadów
ulegających biodegradacji oraz surowców
wtórnych
Przetwarzanie odpadów w celu przygotowania
do odzysku lub unieszkodliwiania
Prowadzenie działań edukacyjnoinformacyjnych, z zakresu gospodarki
odpadami

W ramach bieżąco opracowywanych
miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego
W ramach Studium uwarunkowań i
bieżąco opracowywanych miejscowych
planach zagospodarowania
przestrzennego

Środki własne

Środki własne

W zależności od potrzeb i możliwości
budżetowych

Środki własne

Gmina Branice

W ramach zadań własnych

Środki własne

Gmina Branice

Zadanie ciągłe

Środki własne

Gmina Branice

Zadanie ciągłe

Środki własne
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Zadanie ciągłe. W zależności od potrzeb i
możliwości budżetowych

Środki własne,
UE, krajowe

Gmina Branice

Zadanie ciągłe

Środki własne

Gmina Branice

W ramach bieżąco opracowywanych
miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego

Środki własne

Gmina Branice

Zadanie ciągłe

Środki własne

Gmina Branice, Sejmik
Województwa Opolskiego

W ramach zadań własnych

Środki własne

Gmina Branice

W ramach zadań własnych

Środki własne

Gmina Branice, Powiat
Głubczycki

W ramach zadań własnych

Środki własne

Usuwanie roślinności inwazyjnej

Gmina Branice, Właściciele
gruntów

W ramach zadań własnych

Środki własne,
UE, krajowe

Wyposażenie służb w odpowiedni sprzęt
służący do walki ze skutkami poważnych
awarii. Informowanie społeczeństwa o
sposobach postępowania w sytuacji
wystąpienia zagrożeń

Gmina Branice, KSRG

W zależności od potrzeb i możliwości
budżetowych

Środki własne,
UE, krajowe

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Zasoby
przyrodnicze

Zagrożenie
poważnymi
awariami

Popularyzacja wiedzy na temat walorów
przyrodniczych gminy
Zapewnienie właściwej ochrony
bioróżnorodności, terenów zieleni i krajobrazu
w planowaniu przestrzennym, ze szczególnym
uwzględnieniem korytarzy ekologicznych i dolin
cieków poprzez adekwatne zapisy w planach
zagospodarowania przestrzennego
Opracowanie i wdrażanie założeń
udostępniania turystycznego obszarów
cennych przyrodniczo
Objęcie ochroną prawną nowych obiektów i
obszarów cennych przyrodniczo o znaczeniu
regionalnym i lokalnym
Zachowanie bioróżnorodności z
wykorzystaniem programów rolnośrodowiskowych
Utrzymanie terenów zieleni w tym zieleni
osiedlowej i przydrożnej

Gmina Branice, Właściciele
nieruchomości
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9. System realizacji programu ochrony środowiska
Właściwe wykorzystanie możliwych rozwiązań o charakterze organizacyjnym ma istotne
znaczenie w procesie wdrażania programu i jego realizacji. Wprowadzenie zasad
monitoringu umożliwi sprawną realizację działań, jak również pozwoli na bieżącą
aktualizację celów programu. Sformułowanie zasad zarządzania środowiskiem stanowi więc
podstawę sprawnej realizacji i kontroli działań programowych.
Zarządzanie programem to sukcesywna realizacja następujących zadań:
1. Wdrożenie programu i jego realizacja, a w szczególności:
•

koordynacja przebiegu wdrażania i realizacji,

•

bieżąca ocena realizacji i aktualizacja celów,

•

raporty na temat wykonania programu.

2. Edukacja ekologiczna:
•

utworzenie systemu edukacji ekologicznej,

•

udostępnienie informacji o stanie środowiska,

•

publikacja informacji o stanie środowiska.

9.1.

Współpraca z interesariuszami

Podczas tworzenia niniejszego dokumentu pozyskano dane z:
•

Głównego Urzędu Statystycznego;

•

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

•

Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;

•

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu;

•

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu;

•

Przedsiębiorstw zajmujących się odbiorem odpadów,

W ramach opracowanego dokumentu wyznaczono zadania własne oraz koordynowane, za
których współrealizację odpowiedzialni będą:
•

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;

•

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa;

•

Mieszkańcy;

•

Przedsiębiorcy;

•
•

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
Wojewoda Opolski,

•

Marszałek Województwa Opolskiego;

•

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu;

•

Zarządcy dróg.

9.2.

Sprawozdawczość

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska
(Dz.U. 2020 poz. 1219 ze zmianami) Wójt Gminy Branice co 2 lata przedstawia Radzie
Gminy Branice Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska. Po przedstawieniu ww.
raportu Radzie Miejskiej, należy przekazać go do organu wykonawczego powiatu.
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9.3.

Monitoring realizacji programu

W celu przedstawienia stopnia realizacji Programu Ochrony Środowiska oraz zobrazowania
zmian zachodzących w środowisku na terenie Gminy Branice, należy posługiwać się
wyznaczonymi wskaźnikami monitoringu. Wskaźniki te determinują wyznaczone zadania,
których realizacja przyczyni się do poprawy stanu środowiska.
Kontrola realizacji Programu Ochrony Środowiska wymaga oceny zarówno stopnia realizacji
celów i zadań, jak i terminowości ich wykonania. Istotne znaczenie ma tu również analiza
rozbieżności pomiędzy założeniami a realizacją.
Ocena

realizacji

programu

polega na

monitorowaniu

zmian

w

wielu

wzajemnie

powiązanych strefach. System monitorowania w celu uzyskiwania kompatybilnych
informacji w skali regionu powinien uwzględniać następujące działania:
•

zebranie danych liczbowych,

•

uporządkowanie, przetworzenie, analiza zebranych danych,

•

przygotowanie raportu,

•

analiza porównawcza,

•

aktualizacja.

W celu kontroli nad terminową realizacją zadań określonych w niniejszym programie zaleca
się dokonywanie analizy realizacji zadań Programu z uwzględnieniem mierników
zestawionych w Tabela 12. Cele programu ochrony środowiska i zadania.

9.4.

Źródła finansowania

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

środki własne,

•

kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych,

•

kredyty i pożyczki preferencyjne udzielane przez instytucje wspierające rozwój
gmin,

•

dotacje z funduszy krajowych i zagranicznych,

•

emisja obligacji.

9.4.1.

Fundusze krajowe

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

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW),

•

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

9.4.2.

Fundusze Unii Europejskiej

W trakcie tworzenia Programu, odbywają się konsultacje oraz prace mające na celu
opracowanie perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Duża cześć
środków finansowych przeznaczona zostanie na realizację projektów związanych z ochroną
środowiska. Cele oraz zadania wyznaczone w Programie wpisują się w realizację takich
projektów, przez co możliwe będzie wykorzystywanie środków z perspektywy finansowej
2021-2027.
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