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1. STAN FORMALNO-PRAWNY I CEL SPORZĄDZENIA 
PROGNOZY 
Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektów dokumentów 
strategicznych - programów, planów i polityk wynika z art. 46 oraz art. 51 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.). Przepisy 
tej ustawy zobowiązują organ opracowujący projekty: Aktualizację Programu Ochrony Środowiska 
(APOŚ) dla Powiatu Raciborskiego na lata 2012- 2015 z perspektywą na lata 2016- 2019 do 
sporządzenia dokumentacji prognozy oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społecznym.  
Niniejsza Prognoza w myśl wyżej przywołanego art. 46 stanowi element strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. 
Prognoza jest dokumentem wspierającym proces decyzyjny i procedurę konsultacji. Wskazuje na 
możliwe negatywne skutki realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i przedstawia 
zalecenia dotyczące przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom oraz przedstawia 
sposoby ich minimalizacji.  

2. ZAKRES MERYTORYCZNY PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA 
AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
Zakres Prognozy wynika z art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko oraz ustaleń Zamawiającego, który otrzymał od Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Katowicach oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w  
Katowicach pisma określające zakres i stopień Prognozy.  W związku z powyższym Prognoza 
powinna:  
1) zawierać: 
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z 
innymi dokumentami, 
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 
2) określać, analizować i oceniać: 
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 
projektowanego dokumentu, 
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z 
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr. 151, poz. 1220 z późn. zm.), 
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i 
krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i 
inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 
pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego 
obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: 
– różnorodność biologiczną, 
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– ludzi, 
– zwierzęta, 
– rośliny, 
– wodę, 
– powietrze, 
– powierzchnię ziemi, 
– krajobraz, 
– klimat, 
– zasoby naturalne, 
– zabytki, 
– dobra materialne 
– z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na 
te elementy; 
3) przedstawiać: 
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność 
tego obszaru, 
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru 
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w 
projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny 
prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania 
napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 
Celem wykonania Prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań na środowisko będących 
wynikiem realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz ocena jego natężenia, a także 
określenie czy w należyty sposób został uwzględniony w dokumencie interes środowiska 
przyrodniczego i kulturowego. 



Prognoza oddziaływania na środowisko 
 „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego” 

 

8 

3. ZASTOSOWANE METODY I WYKORZYSTANE MATERIAŁY 
Przy opracowywaniu niniejszej Prognozy oparto się na ustawie z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 
z poźn. zm.). Określa ona sposób postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 
skutków realizacji programu. Proces opiniowania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na 
środowisko oraz określenie zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy prowadzi Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska.  
Podczas opracowywania Prognozy kierowano się również ustawą dnia 3 października o zmianie 
ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1237, 
z późn. zm.). Ustawa ta uszczegóławia przepisy odnośnie obszarów podlegających ochronie, w 
szczególności obszarów Natura 2000.  
Aby w pełni ocenić czy Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska zawiera elementy 
zapewniające ochronę środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju przy 
opracowywaniu Prognozy, obok aktów prawnych, wykorzystano szereg dokumentów 
strategicznych, szczebla regionalnego i krajowego, odnoszących się bezpośrednio jak i pośrednio 
do ochrony środowiska, przyrody oraz zdrowia i życia ludzi.  

Przy opracowywaniu Prognozy zastosowano metodę macierzy interakcji. Przyjęta tu macierz jest 
wykresem siatki, w której w wierszach wpisano uruchamiane przez realizację Aktualizacji 
Programu Ochrony Środowiska zamierzenia (cele strategiczne), a w kolumnach wpisano wskaźniki 
charakteryzujące i opisujące środowisko. Występowanie wzajemnego oddziaływania pomiędzy 
składnikami przeciwstawnych osi zaznaczono symbolem: 
 (+) – realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia, 
 (-) – realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia, 
 (+/-) – realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne jak i negatywne oddziaływania i 

skutki w zakresie różnych aspektów analizowanego zagadnienia, 
 (0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie 
 (N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków, są 

one zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do 
przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań. 
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4. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH 
AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I 
POWIĄZANIU Z INNYMI DOKUMENTAMI 
W Prognozie oddziaływania na środowisko projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska 
uwzględniono cele główne oraz cele pośrednie dotyczące poszczególnych komponentów 
środowiska. Do każdego z celów przyporządkowane zostały kierunki działań zmierzające do 
osiągnięcia postawionych celów.  
W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego cele środowiskowe 
skupiają się głównie na ochronie wód, ochronie powietrza, ochronie przed hałasem oraz ochronie 
przyrody. Określone cele mają wpłynąć odpowiednio na: utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu 
wszystkich wód, utrzymanie określonego stanu powietrza w zakresie pyłu PM10, zmniejszenie 
narażenia na ponadnormatywny hałas oraz zachowanie bioróżnorodności biologicznej.   

Analizując cele sformułowane w APOŚ dla Powiatu Raciborskiego, oprócz analizy ich wpływu na 
środowisko, należy dokonać odniesienia tych celów do kierunków działań określonych 
w dokumentach nadrzędnych (krajowym i wojewódzkim) oraz równoległych, określonych na 
szczeblu powiatu. Od komplementarności i zharmonizowania tych celów w znacznym stopniu 
zależy możliwość osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej powiatu. 

Projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska jest zgodny z następującymi dokumentami 
planistycznymi: 
 Strategią Rozwoju Powiatu Raciborskiego, 
 Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego poszczególnych miejscowości w 

Powiecie Raciborskim, 
 Studia Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego poszczególnych 

gmin w Powiecie Raciborskim. 

Zadania wyznaczone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wskazują szereg działań jakie 
mają być podjęte dla rozwoju gospodarczego regionu przy jednoczesnym utrzymaniu dobrego 
stanu środowiska. Ocenia się że podjęte działania w perspektywie długoterminowej będą miały 
korzystny wpływ na środowisko regionu.  

Ponadto projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska jest zgodny z Ustawą o ochronie 
przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr. 151, poz. 1220 z późn. zm.- tekst 
jednolity). 
Obszary Natura 2000 SOO „Stawy Łężczok”, SOO „Graniczny Meander Odry”, SOO „Las koło 
Tworkowa” oraz OSO „Stawy Wielikąt i Las Tworkowski” otrzymały status obszarów mających 
znaczenie dla Wspólnoty na podstawie decyzji Komisji Europejskiej 2011/64/EU w sprawie 
przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów 
mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny.  
Obszary chronione tj. rezerwat przyrody: „Łężczok”; Park krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje 
Krajobrazowe Rud Wielkich”, obszar chronionego krajobrazu „Meandry Rzeki Odry” zostały 
powołane na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska; użytki ekologiczne: „Starorzeczy przy 
klasztorze w Rudach” i „Łąka trzęślicowa w Małej Nędzy” oraz pomniki przyrody powołane na 
drodze uchwały rady gminy. 
Rozporządzenia lub uchwały rady gminy określają lokalizację obszaru lub obiektu, przebieg 
granicy i otuliny (jeśli występuje), cele ochrony, typy obszaru chronionego oraz zakazy dotyczące 
obszarów lub obiektów chronionych.  
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Cele wyznaczone w projekcie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska uwzględniają cele 
ochrony i zakazy wyznaczone dla obszarów lub obiektów objętych ochroną. Stopień zgodności 
zapisów projektu APOŚ z zapisami aktów prawa miejscowego ustanawiających formy ochrony 
przyrody (w tym z ochroną gatunkową roślin, grzybów i zwierząt) określa się jako całkowity.  
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5. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU 
ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNYCH ZMIAN TEGO STANU 
W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PROJEKTOWANEGO 
DOKUMENTU 

5.1. Charakterystyka ogólna Powiatu Raciborskiego 
Administracyjnie Powiat Raciborski położony jest w zachodniej części województwa śląskiego. 
Powiat Raciborski jest średniej wielkości powiatem – łączna powierzchnia powiatu wynosi 542 km2, 
co stanowi 4,4 % powierzchni województwa śląskiego. Powiat graniczy z powiatami: 
wodzisławskim, rybnickim, gliwickim województwa śląskiego oraz należącymi do województwa 
opolskiego powiatami: kędzierzyńsko - kozielskim oraz głubczyckim. 
W skład Powiatu Raciborskiego wchodzi 8 gmin: miasto Racibórz – stolica powiatu, dwie gminy 
miejsko-wiejskie: Krzanowice i Kuźnia Raciborska oraz gminy wiejskie: Krzyżanowice, Nędza, 
Rudnik, Kornowac i Pietrowice Wielkie. Największą gminą powiatu jest gmina Kuźnia Raciborska 
(127 km2) oraz Racibórz (75 km2).  
Powiat zamieszkuje 107 189 mieszkańców (stan na 31.12.2011r.), co daje gęstość zaludnienia ok. 
198 osób na 1 km2. 

Rysunek 1. Położenie Powiatu Raciborskiego na tle województwa śląskiego oraz podział 
administracyjny obszaru powiatu 

 
Źródło:www.gminy.pl;. 
 
Powiat Raciborski położony jest w na południu Polski, na Nizinie Śląskiej, w Kotlinie Raciborskiej; 
leży nad rzeką Odrą, u północnych wrót Bramy Morawskiej, która położona jest na terenie Czech.  
Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną J. Kondrackiego (2002) Powiat Raciborski położony 
jest w obrębie trzech mezoregionów. Znaczna część powiatu położona jest na obszarze Kotliny 
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Raciborskiej i Płaskowyżu Głubczyckiego. Niewielkie fragmenty powiatu wchodzą na obszar 
Płaskowyżu Rybnickiego.  

Rysunek 2. Powiat Raciborski na tle podziału fizycznogeograficznego Polski  

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie regionalizacji fizycznogeograficznej J. Kondrackiego, 2002 r. 
 
Powiat Raciborski odznacza się dużymi walorami przyrodniczymi. Powierzchnia obszarów 
chronionych wynosi 20 985,3 ha (bez obszarów Natura 2000), co stanowi 38,7 %. Lasy zajmują 
powierzchnię 13 822 ha. Pod względem rolnictwa Ziemia Raciborska wyróżnia się zdecydowanie 
nie tylko w skali województwa śląskiego, ale i całego kraju. Jednak gospodarczy wizerunek Ziemi 
Raciborskiej charakteryzują nie tylko dogodne warunki dla prowadzenia działalności rolniczej. 
Powiat Raciborski to również przemysł: maszynowy, chemiczny, rolno-spożywczy i lekki - 
skoncentrowany głównie w ośrodkach miejskich: Raciborzu i Kuźni Raciborskiej. Dodatkowym 
atutem jest bliskie położenie powiatu w stosunku do dużych skupisk przemysłu i ludności, jakimi 
są: Rybnicki Okręg Węglowy, Górnośląski Okręg Przemysłowy, Zagłębie Ostrawsko-Karwińskie 
oraz wielkie aglomeracje Śląska i północnych Moraw, dla których Ziemia Raciborska stanowi 
najbliższe i naturalne zaplecze żywieniowe.  
Powiat Raciborski posiada szereg dróg o znaczeniu krajowym i międzynarodowym (DK nr 45, DK 
nr 78), dobry dostęp do autostrady A4, powiązania kolejowe (Wrocław- Opole – Kędzierzyn-Koźle 
– Racibórz, przez granicę państwa i dalej przez Bohumin, Ostrawę, w kierunku Bratysławy, 
Budapesztu i Wiednia), przejścia graniczne - najważniejsze w Pietraszynie - Sudicach i 
Chałupkach - Bohuminie, bliskie położenie portów lotniczych w Pyrzowicach i Ostrawie.  
Powiat Raciborski ma dobrze rozwinięte sieci rozdzielcze, bowiem 93,6% ogółu ludności korzysta 
z instalacji wodociągowej, 48,8% z kanalizacji oraz 44,8% z instalacji gazowej. Na 100 km2 

przypada 120,2 km sieci wodociągowej, 36,7 km sieci kanalizacyjnej, a gazowej około 55,3 km.  

Warunki klimatyczne  
Biorąc pod uwagę ogólny podział kraju na regiony klimatyczne wg prof. E. Romera, Powiat 
Raciborski leży w krainie klimatycznej określonej jako „Brama Morawska”. Oznacza to, że należy 
on do jednej z najcieplejszych stref klimatycznych w Polsce. Należy jednak zaznaczyć, że klimat 
lokalny jest zróżnicowany z powodu budowy geologicznej terenu i ukształtowania powierzchni. 
Różnice dotyczą terenów położonych na Płaskowyżu Głubczyckim, Płaskowyżu Rybnickim i w 
dolinie Odry. Najbardziej korzystne warunki panują na obszarze położonym na Płaskowyżu 
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Głubczyckim, mniej korzystne na Płaskowyżu Rybnickim i w dolinie Odry, głównie z powodu 
inwersji temperaturowych i niedoboru wilgoci. Dodatkowo klimat różnicują wały 
przeciwpowodziowe i inne przegrody terenowe. Ze względu na dość długi okres wegetacyjny (220 
dni) warunki klimatyczne są korzystne dla rolniczego użytkowania terenu powiatu. 

Charakterystyka warunków meteorologicznych na obszarze Powiatu Raciborskiego w oparciu 
o dane uzyskane ze stacji Racibórz- Studzienna (WIOŚ, 2010r.): 

 Średnia temperatura roczna powietrza: 8,0ºC, w tym temperatura maksymalna 33,5ºC 
(lipiec) i temperatura minimalna – 26,9 ºC (styczeń); 

 Średnia prędkość wiatrów: 3,2 m/s; 
 Udział cisz: 5,1%; 
 Suma opadów atmosferycznych 834 mm, w tym miesiąc z największą ilością opadów- maj 

(206,2 mm) i miesiąc z najmniejszą ilością opadów- październik (4,6 mm); 
 Liczba dni z opadem atmosferycznym: 187 dni; 
 Liczba dni z mgłą: 75 dni; 
 Usłonecznienie: 1 581,7 godzin. 

Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia, geologia 
Ukształtowanie powierzchni terenu powiatu jest urozmaicone, na co zasadniczy wpływ mają 
Płaskowyż Głubczycki i Dolina Odry, w mniejszym stopniu urozmaica rzeźbę obniżenie Kotliny 
Raciborskiej. 

Płaskowyż Głubczycki wyróżnia się bogatą i stosunkowo urozmaiconą rzeźbą. Cechą terenu jest 
rozczłonkowanie wysoczyzny przez szereg dolin, w przewadze suchych, głęboko wciętych. W 
górnych częściach dolinki mają kształt nieckowaty, w odcinkach środkowych wcięcie dolinek 
pogłębia się przechodząc w dolnych odcinkach do form podobnych do wąwozów. Powierzchnia 
Płaskowyżu jest łagodnie sfalowana. Pagórki mają charakterystyczne dla obszarów lessowatych 
rozległe, płaskie, lekko zaokrąglone wierzchołki i łagodne zbocza o nachyleniach na ogół do 5%. 
Spadki załamują się wzdłuż dolinek rzecznych do ok. 15%. Powierzchnia całego Płaskowyżu 
wznosi się od 187 do 235 m n.p.m. Wysokości względne sięgają 70,0 m. Dodatkowym elementem 
morfologicznym podkreślającym intensywność urzeźbienia jest dolina Psiny (Cyny) – lewobrzeżny 
dopływ Odry. Płaskowyż opada ku tej dolinie stromą krawędzią a różnice wysokości sięgają 35 m. 
Również w kierunku doliny Odry Płaskowyż opada stroma krawędzią denudacyjną. Krawędź ta jest 
wyraźna w morfologii i dominuje nad nisko położonym starorzeczem Doliny Odry. 

Dolina Odry przebiega południkowo i składa się z systemu terasowego złożonego z 2 teras – 
zalewowej i nadzalewowej, szczególnie wyróżniającej się na odcinku od granicy Państwa do 
Raciborza. Szerokość doliny jest znaczna, w rejonie Raciborza wynosi ok. 3 km.  
Terasa zalewowa występuje szerokim pasem po obu stronach rzeki. Wyniesiona 3 – 4 m nad 
poziom rzeki posiada płaską powierzchnię na wysokości od 187 (granica Państwa) do 175 m 
n.p.m. (okol. Kuźni Raciborskiej). Od terasy nadzalewowej oddzielona jest krawędzią o wysokości 
do 2 m. Terasa nadzalewowa, płaska, nieznacznie pochylona w stronę osi doliny jest wzniesiona 5 
– 15 m nad średni poziom wody w rzece. W obrębie tej terasy stwierdzono starorzecza Odry, 
tworzące wyraźne zakola, ślady dawnych meandrów. Są to formy wyraźne, wcięte z jednej lub z 
dwóch stron 1,0 – 2,0 m. Dna starorzeczy występują na poziomie zbliżonym do terasy zalewowej. 
Ważnym elementem obecnej rzeźby są formy antropogeniczne. Należą do nich przede wszystkim: 

– formy powstałe przy eksploatacji surowców (glin, żwirów, piasków) 
– formy powstałe przy budowie kanału ulgi (w Raciborzu) czyli tzw. „Nowej Odry” – koryto 

kanału wraz z wałami przeciwpowodziowymi. 
– nasypy i wykopy wzdłuż szlaków komunikacyjnych (szosy, linie kolejowe, ulice). 
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Płaskowyż Rybnicki to inny typ krajobrazu. Od Doliny Odry oddziela go wysoka krawędź (w 
Raciborzu 12 m). Powierzchnia płaskowyżu jest sfalowana (spadki do 12%) i wyniesiona 220 – 
245 m n.p.m. W powierzchnię tę wcięte są liczne dolinki V – kształtne, dość głębokie (do 10 m) o 
szerokości 20 – 50 m. W niektórych miejscach wcięcia posiadają kotlinowate rozszerzenia i 
cofnięte krawędzie (nisze, grzędy i jęzory osuwiskowe) 
 
Kotlina Raciborska. 
Kotlina Raciborska stanowi najdalej na południe wysuniętą część Niziny Śląskiej położoną między 
Koźlem a Raciborzem, u podnóża Wyżyny Śląskiej. Fragment tej jednostki wkracza od strony 
północnej w obszar powiatu Racibórz obejmuje gminy Kuźnia Raciborska i Nędza. Jest to rozległe 
obniżenie o średniej wysokości 200 m n.p.m. o monotonnej powierzchni lekko opadającej w 
kierunku zachodnim ku dolinie Odry. Na terenie Powiatu Raciborskiego równina ta jest przecięta 
prawobrzeżnym dopływem Odry – rzeką Rudą płynącą szeroką doliną o kierunku 
równoleżnikowym. Różnice poziomów pomiędzy dnem doliny a otaczającymi ją terenami równiny 
wynoszą kilka do kilkunastu metrów a w miejscowości Rudy dno doliny rzeki Rudy wcięte jest do 
16 m. Największe wzniesienie Kotliny Raciborskiej w obrębie powiatu znajduje się w okolicy 
Jankowic i wynosi 263 m n.p.m. Monotonny krajobraz tego obszaru urozmaicony jest wydmami. 

W budowie geologicznej Powiatu Raciborskiego udział biorą utwory: 
– paleozoiczne- dolny karbon 
– mezozoiczne- trias i kreda 
– kenozoiczne: 

 trzeciorzęd (torton, sarmat i pliocen),  
 czwartorzęd (plejstocen i holocen). 

Głębokie podłoże stanowią utwory karbońskie, należące do serii dolnej nieproduktywnej (kulm). Są 
to piaskowce i zlepieńce szarogłazowe w dolnej części silnie zmetamorfizowane i zalegające na 
głębokości od 150 – 200 m w części południowej, do powyżej 500 m w części północnej powiatu. 
Skały te są silnie pofałdowane. 
W intensywnie urzeźbioną powierzchnię karbonu osadzone zostały utwory triasu i kredy 
reprezentowane przez wapienie, dolomity i piaskowce oraz margle i wapienie margliste. Występują 
one lokalnie w formie szczątkowej. Skały te występują w części północnej powiatu i zalegają na 
zróżnicowanej głębokości od 550 m pod powierzchnią terenu. 

Osady trzeciorzędowe występują na całym obszarze powiatu i wyrównują różnice wysokościowe 
głębszego podłoża. Są to utwory pochodzenia morskiego i lądowego. Skały te wypełniają tzw. rów 
tektoniczny Kędzierzyna – Koźla (zwany też basenem sedymentacyjnym sarmatu) sięgający 
swymi największymi głębokościami po Nędzę i Racibórz. Skały osadowe pochodzenia morskiego – 
tortonu reprezentowane są przez iły, iły margliste z przewarstwieniami piasków, gipsów, wapieni i 
margli. Seria skał osadowych tortonu występuje na głębokości ok. 130 m do 220 m a jej miąższość 
wynosi 100 – 150 m. Powyżej osadów morskich środkowego miocenu (tortonu) występuje 
kompleks lądowych utworów sarmatu (górny miocen). Jest to gruba, występująca na głębokości 20 
– 150 m p.p.t., ok. 100 metrowa seria niewarstwowanych, plastycznych lub zwięzłych iłów z 
wkładkami iłów węglistych i węgli brunatnych. W serii tej występują warstwy piasków 
drobnoziarnistych i pylastych, rzadziej średnio- i gruboziarnistych. Utwory serii sarmatu wykraczają 
daleko poza rów tektoniczny. Miąższość tej serii poza rowem tektonicznym nie przekracza 40 m.  
Najmłodsze osady trzeciorzędu (pliocenu) zwane serią Gozdnicy to kompleks osadów 
gruboplastycznych głównie różnoziarnistych żwirów i piasków przeławicowanych iłami i glinami 
kaolinowymi. Osady te tworzą rozległe pokrywy na wysoczyznach. 
Utwory czwartorzędowe pokrywają całą powierzchnię obszaru i reprezentowane są przez osady 
plejstocenu i holocenu. 
W rozwoju czwartorzędu zaznaczyły się trzy okresy: 
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– pierwszy, najdłuższy, obejmuje okres od pliocenu po najstarsze zlodowacenie 
południowopolskie. 

– drugi okres związany jest ze zlodowaceniem środkowopolskim.  
– trzeci okres obejmuje zlodowacenie północnopolskie oraz holocen.  

Zlodowacenie północnopolskie w niewielkim stopniu zaznaczyło się w rozwoju sedymentacji 
osadów czwartorzędowych; w tym okresie powstały pokrywy lessów oraz wydmy. Holocen na 
omawianym obszarze zaznaczył się głównie rozwojem sedymentacji w obrębie dolin rzecznych. 
Utwory najstarszego południowopolskiego zlodowacenia zostały przykryte przez osady 
zlodowacenia środkowopolskiego. Są to utwory reprezentowane przez piaski i żwiry 
wodnolodowcowe oraz gliny morenowe spotykane na wysoczyznach (Płaskowyż Głubczycki i 
Rybnicki). Mają one zróżnicowaną ale na ogół znaczną miąższość. Na obszarze Płaskowyżu 
Głubczyckiego wyróżniono dwa poziomy gliny morenowej z rozdzielającymi je piaszczystymi 
osadami interglacjalnymi. Natomiast na obszarze Płaskowyżu Rybnickiego występuje jeden 
poziom gliny morenowej, którą przykrywa miąższa seria piasków wodnolodowcowych. 
Utwory zaliczane do zlodowacenia północnopolskiego reprezentowane są przez warstwy glin 
lessopodobnych, które pokrywają oba płaskowyże - Głubczycki i Rybnicki, o miąższosci kilku 
metrów. 
Dolina Odry wypełniona jest przez holoceńskie utwory czwartorzędowe reprezentowane przez 
mady, gliny pylaste, namuły i torfy. Dolina Odry kształtowała się w fazie recesji lądolodu stadiału 
maksymalnego zlodowacenia środkowopolskiego. Przed tym okresem płynęła ona bardziej na 
wschód niż Odra współczesna. Procesy erozyjne w czasie recesji lądolodu spowodowały wcięcie 
rzeki do głębokości 100 m poniżej obecnego dna doliny. Wypełnienie doliny materiałem żwirowo-
piaszczystym jest rezultatem kilku kolejnych cykli akumulacyjno-erozyjnych, które zaznaczyły się w 
czwartorzędzie. Ostatnim etapem rozwoju doliny Odry było powstanie systemu tarasów 
zalewowych i nadzalewowych wyróżniających się w morfologii terenu. 

Analiza zagospodarowania przestrzennego  
Strukturę przestrzenną Powiatu Raciborskiego charakteryzują: 

- występujące obszary zabudowy miejskiej (Racibórz) 
- występujące obszary zabudowy miejsko – wiejskiej (Kuźnia Raciborska i Krzanowice), 
- występujące obszary zabudowy wiejskiej (zagrodowej) na terenach wiejskich, 
- wysoki stopień zalesienia, 
- walory przyrodnicze objęte ochroną prawną, 
- znaczny areał gruntów rolnych, 
- obecność dużych zakładów przemysłowych, 
- bliskość dużych skupisk przemysłu i ludności jakim jest aglomeracja śląska.  

Struktura przestrzenna powiatu wynika z jej rozwoju oraz działań antropogenicznych 
współczesnych. Szkielet struktury przestrzennej powiatu wyznaczają: 

 układ komunikacyjny (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne), 
 linie kolejowe, 
 doliny rzek, 
 przebiegające sieci elektroenergetyczne i gazowe, które ze względu na strefy techniczne 

i zagrożenia wyłączają znaczne ilości terenów z zabudowy,  
 tereny zagrożenia powodziowego. 
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5.2. Ocena stanu środowiska 

Wody powierzchniowe 
Główną rzeką Powiatu Raciborskiego jest rzeka Odra, której źródła znajdują się w Górach 
Oderskich (Wschodnie Sudety), na terenie Czech. Długość Odry w granicach Powiatu 
Raciborskiego wynosi 50,2 km. Przekrój graniczny znajduje się w 20,0 km biegu Odry (liczonym od 
ujścia Opawy w dół rzeki) w miejscowości Chałupki. Poniżej Chałupek Odra przejmuje wody Olzy i 
Rudy (dopływy prawobrzeżne) oraz Psiny (dopływ lewobrzeżny).  
Ważną rzeką jest Rzeka Psina (Cyna) to jedyny lewobrzeżny dopływ Odry w granicach Powiatu 
Raciborskiego. Jedyny jej znaczący dopływ to prawobrzeżna Troja. Źródła zarówno Psiny, jak i 
Troi znajdują się na terenie powiatu głubczyckiego. Psina przepływa głównie przez tereny rolnicze i 
jest odbiornikiem ścieków z terenu powiatu głubczyckiego oraz gmin Pietrowice Wielkie, 
Krzyżanowice, Krzanowice w Powiecie Raciborskim.  
Rzeka Ruda, która ma swoje źródła w rejonie miejscowości Baranowice na terenie powiatu 
rybnickiego. Rzeka Ruda jest odbiornikiem ścieków z ośrodków miejsko-przemysłowych: Żory, 
Rybnik, Kuźnia Raciborska oraz wód dołowych kopalń Rybnickiej Spółki Węglowej.  

Wody podziemne 
Powiat Raciborski leży w obrębie jednego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 332 
Subniecka Kędzierzyńsko – Głubczycka. Zbiornik ten obejmuje swoim zasięgiem dolinę rzeki Odry 
poniżej miasta Racibórz oraz północne tereny powiatu. Zbiornik GZWP nr 332 jest zbiornikiem o 
strukturze porowej, a wody podziemne gromadzą się w skałach trzecio- i czwartorzędowych.  
Wody podziemne występujące w utworach czwartorzędowych, związane są z piaskami i żwirami 
dolin rzecznych i pradoliny Raciborza. Poziomy czwartorzędowe tworzą porowy system 
hydrauliczny. W obrębie poziomu czwartorzędowego wydzielono użytkowy poziom wód 
podziemnych – rejon górnej Odry. W poziomie tym zwierciadło wód występuje na głębokości od 
2,3 m do 24 m i ma na ogół charakter swobodny. Wody z tego poziomu są ujmowane 
i eksploatowane ujęciami w Raciborzu i okolicach. Depresje w tych studniach z reguły wahają się 
w przedziale od kilkudziesięciu cm do niecałych 10 m. W pojedynczych przypadkach osiągają 
wielkość kilkunastu metrów. 
Utwory trzeciorzędu związane jest z wkładami lub soczewkami piaszczystymi i piaszczysto – 
żwirowymi o miąższości od 2 – 38 m, zalegającymi w tym kompleksie ilastym sarmatu i tortonu 
oraz z klastycznymi utworami pliocenu wypełniającymi struktury kopalne w stropie trzeciorzędu. 
Tworzą one porowy system hydrauliczny. W utworach tych wydzielono użytkowy poziom wód 
podziemnych – Kuźnia Raciborska eksploatowany ujęciami w Strzybniku, Rudniku, Makowie, 
Borucinie i Raciborzu przy ul. Gamowskiej. Depresje w pojedynczych studniach osiągają wielkość 
od kilku do ok. 20 m. Wody z ujęć w Rudniku i Raciborzu przy ul. Gamowskiej pochodzą z utworów 
piaszczysto – żwirowych, czwartorzędowych i trzeciorzędowych, stanowiących poziom wodonośny 
połączony.  

Walory przyrodnicze powiatu 

Lasy 
W Powiecie Raciborskim lasy zajmują 24,5 % powierzchni powiatu, z czego najbardziej zalesione 
są gminy Kuźnia Raciborska (73,2 %) oraz Nędza (45,3%), a najmniej – Krzanowice (0,4 %), 
Krzyżanowice (3,0%) i Pietrowice Wielkie. (3,5%). 
Wskaźnik lesistości powiatu jest niższy od wskaźnika lesistości dla województwa (31,8 %) i kraju 
(29,2 %) (GUS, 2010). 
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W Powiecie Raciborskim wyróżniamy lasy publiczne (Skarbu Państwa oraz własności gmin) oraz 
lasy prywatne. Grunty leśne stanowiące własność Skarbu Państwa są zarządzane przez 
Nadleśnictwo Rudy Raciborskie (gm. Pietrowice Wielkie, gm. Krzyżanowice, gm. Rudnik, gm. 
Nędza, gm. Krzanowice, m. Kuźnia Raciborska) oraz Nadleśnictwo Rybnik (gm. Racibórz, gm. 
Kornowac). Na terenie Powiatu Raciborskiego grunty leśne będące własnością Skarbu Państwa 
wynoszą 13 224,8 ha, natomiast grunty leśne będące własnością prywatną zajmują powierzchnię 
538,5 ha.  
Na terenie Powiatu Raciborskiego przeprowadzono zalesienia gruntów leśnych1: 
 w 2009 r.– 38,9 ha 
 w 2010 r. – 36,4 ha 
 w 2011r.- 26,5 ha 

Obszary przyrodniczo cenne  
Na szczególną uwagę zasługuje Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 
Wielkich". Najbogatszym przyrodniczo terenem w obrębie Parku Krajobrazowego jest kompleks 
leśno – stawowy „Łężczok”. Jest to rezerwat częściowy, leśny położony na terenie gminy Nędza i 
Racibórz. 
Znaczącym przyrodniczo są meandry graniczne Odry objęte ochroną prawną jako obszar 
chronionego krajobrazu. Meandry to unikalny dla polskiej części Odry fragment meandrującego, 
szerokiego koryta rzecznego z licznymi starorzeczami i drugorzędnymi korytami. Znajdują się tu 
bardzo dobrze wykształcone zespoły zarośli nadrzecznych i łęgi wierzbowo-topolowe oraz kilka 
siedlisk łąkowych, ekstensywnie użytkowanych jako pastwiska i łąki kośne. 
Obszar ten jest ważnym elementem łącznikowym, w prawie pozbawionej lasów dolinie Odry, 
między Ostrawą a Raciborzem. Procesy zachodzące na odcinku granicznym Odry ukształtowały 
niezwykle bogatą mozaikę siedlisk przyrodniczych (plosa, starorzecza, wyspy, urwiste skarpy 
brzegowe, namuliska) stanowiącą ostoję dla wielu rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków 
roślin i zwierząt. Ostoja ta zawdzięcza swoje bogactwo krajobrazowe i przyrodnicze właśnie 
naturalnej dynamice rzeki.  
Jednym z cenniejszych elementów przyrodniczych jest las Obora. Położony jest w unikatowej pod 
względem wartości przyrodniczej okolicy Bramy Morawskiej. Obszar ten leży na południowo- 
zachodnim krańcu Parku Krajobrazowego – „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, 
czyli na terenie objętym już ochroną prawną. Obszar ten zlokalizowany jest w korytarzu 
ekologicznym o międzynarodowym znaczeniu – tzw. Pradolinie Górnej Odry. Na obszarze tym 
utworzono ogród botaniczny drzew i nadano mu nazwę „Arboretum Bramy Morawskiej”.  
Arboretum Bramy Morawskiej2 zajmuje cały obszar lasu Obora, czyli 162 ha i położone jest we 
wschodniej części Raciborza po prawej strony Odry na zachodniej krawędzi Płaskowyżu 
Rybnickiego. Ukształtowanie terenu ma charakter pagórkowaty, między pagórkami występują 
podmokłe obniżenia terenu. W lesie tym mają swój początek trzy stałe cieki wodne - dopływy 
potoku Łęgoń (dopływy Odry). Czwarty ciek płynie na krótkim odcinku granicy lasu z polami 
uprawnymi Markowic. 
Panują tutaj korzystne warunki klimatyczne, glebowe oraz bogate ukształtowanie terenu wpłynęły 
na wytworzenie szerokiego spektrum siedlisk leśnych, w których dominują rodzime drzewa 
i krzewy, a roślinność runa leśnego ma mało zmieniony charakter przez wcześniejsze niezbyt 
intensywne zabiegi gospodarcze człowieka. 
                                                   
1 Sprawozdanie o lasach stanowiących własność osób fizycznych i prawnych, Załącznik do działów 1 i 2, rok 2009, 2010 
i 2011 
2 działa na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Raciborzu Nr XVIII/356/2000 z dnia 23 lutego 2000r. w sprawie 
utworzenia na terenie lasu komunalnego Obora "Arboretum Bramy Morawskiej" oraz uchwały Zarządu Miasta Racibórz 
Nr 677/2000 z 15 maja 2000r. w sprawie utworzenia "Arboretum Bramy Morawskiej", a także decyzji Ministra Środowiska 
z dnia 27 grudnia 2005r. na prowadzenie działalności ogrodu botanicznego. 
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Rozległy teren tego lasu stwarza też ogromne możliwości tworzenia dużych kolekcji drzew 
i krzewów pochodzących z różnych stron świata, zwłaszcza gatunków cierpiących od mrozów 
w innych częściach naszego kraju. 
W arboretum dominują drzewa i krzewy, jednak sukcesywnie sadzone są także gatunki 
egzotyczne pochodzące z podobnych stref klimatycznych, które nie występują w naturalnych 
warunkach. Arboretum jest niezwykle bogate w okazy flory. Dzieje się tak dzięki bliskości Bramy 
Morawskiej, przez którą migrują różne gatunki roślin. To bardzo interesujący przyrodniczo teren ze 
starym lasem, gdzie spotkać można dęby o 4 metrowym obwodzie, jary, stawy i źródła.  
Obszarem cennym przyrodniczo jest również las koło Tworkowa. To niewielki, lecz dobrze 
zachowany i cenny przyrodniczo fragment lasów grądowych i łęgowych z licznymi partiami 
starodrzewi, leżący w pobliżu wsi Ligota Tworkowska. Ostoja stanowi jeden z kluczowych 
obszarów dla zachowania ciągłości korytarza ekologicznego Odry. Obszar ten został zgłoszony 
przez organizacje pozarządowe do europejskiej sieci Natura 2000. Na terenie tym stwierdzono 
występowanie 6 rodzajów siedlisk ważnych z europejskiego punktu widzenia, które zajmują prawie 
całą powierzchnię ostoi (96%). Dominują tu grąd środkowoeuropejski (41%) oraz wielogatunkowe 
lasy łęgowe (38%). Część terenu pokrywają również priorytetowe lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla 
wierzbowe. 

Obszary chronione w Powiecie Raciborskim stanowią 36,4% powierzchni – 4. miejscu w 
województwie śląskim (wg GUS 2010). Udział powierzchni obszarów chronionych w 
poszczególnych gminach Powiatu Raciborskiego: Gmina Kuźnia Raciborska (100%), Gmina 
Nędza (99,9%), Gmina Racibórz (17%), Gmina Krzyżanowice (2,3%), pozostałe gminy nie 
posiadają na swoim terenie obszarów chronionych.  

Na terenie Powiatu Raciborskiego ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 
 Obszary Natura 2000: SOO „Stawy Łężczok”, SOO „Graniczny Meander Odry”, SOO „Las 

koło Tworkowa”, OSO  „Stawy Wielikąt i Las Tworkowski”; 
 Rezerwaty przyrody: „Łężczok”; 
 Parki Krajobrazowe: „Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 

Wielkich” 
 Obszar Chronionego Krajobrazu: „Meandry Rzeki Odry”;  
 Użytki ekologiczne: „Starorzecze przy klasztorze w Rudach”, „Łąka trzęślicowa w Małej 

Nędzy”; 
 Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej. 

Obszar Natura 2000 
Na terenie Powiatu Raciborskiego wprowadzono następujące obszary NATURA 2000: „Stawy 
Łężczok”- PLH240010, „Graniczny Meander Odry”- PLH240013, „Las koło Tworkowa”- 
PLH240040, „Stawy Wielikąt i Las Tworkowski”- PLB 240003; 

„Stawy Łężczok” (PLH240010) 

POWIERZCHNIA:  586,1 ha  

OPIS OBSZARU 
Ostoja obejmuje kompleks 8 stawów o powierzchni od 2 do 90 ha (łącznie 247 ha), istniejących tu 
od XIII wieku. Kompleks stawów otaczają lasy o charakterze naturalnym, z licznymi starymi 
drzewami. Największy obszar pokrywają grądy Tilio-Carpinetum, są też płaty łęgów wiązowo-
jesionowych Fraxino-Ulmetum, olsów Circaeo elongatae-Alnetum, a także łęgów wierzbowo-
topolowych Salici-Populetum. Na terenie obszaru występują też niewielkie powierzchnie łąk, 
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starorzecza. Płynie tu niewielka rzeka Łęgoń. Stawy są częściowo porośnięte trzciną i szuwarami 
(25-50% powierzchni stawów). Na niektórych groblach rosną stare dęby. 

WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE 
Ostoja ptasia o randze krajowej K 72. Występują co najmniej 24 gatunki ptaków z Załącznika I 
Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 2 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Gniazduje tu 118 
gatunków ptaków, wśród nich liczne rzadkie i zagrożone, np. podgorzałka. W okresie lęgowym 
obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: 
podgorzałka (PCK), czernica, hełmiatka (PCK), zausznik; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu 
(C7) występuje muchołówka białoszyja. W okresie wędrówek duże koncentracje (C7) osiąga 
czapla biała. Obszar jest jedną z nielicznych enklaw naturalnej roślinności w dolinie górnej Odry. 
Wyróżniono tu 45 zbiorowisk roślinnych (8 leśnych i 37 nieleśnych). Wyróżniono 9 rodzajów 
siedlisk przyrodniczych z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Flora liczy 596 gatunków, 
wśród nich są gatunki prawnie chronione oraz rzadkie i zagrożone, w tym aldrowanda 
pęcherzykowata - gatunek z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG (jest to jedno z nielicznych 
stanowisk tego gatunku w Polsce). Na terenie obszaru stwierdzono liczne występowanie 10 
gatunków nietoperzy. Występuje tu 5 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Rady 
92/43/EWG. 

„Graniczny Meander Odry” (PLH240013) 

POWIERZCHNIA:  156,6 ha  

OPIS OBSZARU 
Obszar obejmuje fragment doliny Odry, położony na polsko-czeskiej granicy, z naturalnie 
meandrującą rzeką i płatami dobrze zachowanych siedlisk nadrzecznymi (lasy łęgowe, zarośla 
wierzbowe, szuwary i podmokłe łąki). Teren jest prawie corocznie zalewany. Cały obszar doliny 
stanowi potencjalne siedlisko lasów łęgowych. Wskutek długotrwałej antropopresji obszar jest 
znacznie przekształcony, zachował jednak duży potencjał do regeneracji swoich walorów 
przyrodniczych. 

WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE 
Obszar ten stanowi izolowaną "wyspę" cennych siedlisk nadrzecznych (6 rodzajów siedlisk 
z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG) zajmujących ok. 23% powierzchni. Jest to jedyny taki 
obszar między czeskim CHKO "Pododri" a polskim rezerwatem "Łężczok" i równocześnie jedyny 
naturalny odcinek Odry w granicach Polski. Występują tutaj 2 gatunki bezkręgowców z Załącznika 
II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, w tym priorytetowy gatunek chrząszcza - pachnica dębowa oraz 
inne rzadkie i zagrożone bezkręgowce. 

 „Las koło Tworkowa”(PLH240040) 

POWIERZCHNIA:  115,1 ha  

OPIS OBSZARU 
Obszar obejmuje kompleks leśny położony wśród pól uprawnych i bezpośrednio przylegający do 
rzeki Odry. Wyspa leśna ma wielkość około 170 hektarów. Na jej obszarze wykształciły się dwa 
podstawowe siedliska leśne - łęg jesionowy (w ujęciu fitosocjologicznym Ficario-Ulmetum) oraz 
grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum). Na terenie lasu znajdują się liczne starorzecza Odry, 
wcięte w otaczający teren na głębokość od kilkudziesięciu centymetrów do 2 metrów. 
Dodatkowa charakterystyka obszaru: 
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Siedliska grądu subkontynentalnego i łęgów zajmują niemal całą powierzchnię wyspy leśnej. Grąd 
z jednej strony graniczy z łęgiem jesionowym, a z drugiej z otwartą powierzchnią pól uprawnych. 
Granica między grądem a łęgiem bardzo dobrze zaznacza się w terenie, gdyż biegnie wzdłuż 
wyraźnych linii rozgraniczających terasy. Siedlisko grądu występuje w postaci grądu niskiego, w 
którym znaczącym składnikiem są rośliny lasów łęgowych. Na znacznej powierzchni gatunkiem 
dominującym w runie jest pokrzywa zwyczajna Urtica dioica. Jej masowe występowanie związane 
jest z bardzo dużą żyznością siedliska w sąsiedztwie wielkiej rzeki. W drzewostanie dominują: dąb 
szypułkowy Quercus robur, grab zwyczajny Carpinus betulus, lipa drobnolistna Tilia cordata i w 
mniejszym stopniu klon zwyczajny Acer platanoides. Gatunkami domieszkowymi są: wiąz 
szypułkowy Ulmus laevis, buk zwyczajny Fagus sylvatica, jesion wyniosły Fraxinus excelsior i 
olsza czarna Alnus glutinosa. Warstwa drzew jest dobrze rozwinięta, jej zwarcie jest pełne, 
miejscami przerywane, i wynosi przeciętnie około 70 %. Wiele drzew osiągnęło okazałe rozmiary. 
Spora liczba dębów na wysokości 1,3 m ma pień o średnicy około 1 m. Jest kilkadziesiąt drzew o 
średnicy pnia około 
80 cm, a wśród nich reprezentowane są poza dębami również wiązy, lipy i jesiony. Dominującym 
powierzchniowo typem siedliska łęgowego jest łęg jesionowy. Tylko wąski pas przy Odrze porasta 
łęg wierzbowo-topolowy, wykształcony fragmentarycznie. Na znacznej powierzchni gatunkiem 
dominującym w drzewostanie jest jesion wyniosły Fraxinus excelsior. Wiek drzewostanu 
jesionowego wynosi około 100 lat, a sporo okazów osiągnęło okazałe rozmiary - około 80 cm w 
pierśnicy Oprócz jesionu w drzewostanie pojawia się wiąz szypułkowy Ulmus laevis, a okazy tego 
gatunku osiągają grubość do 70 cm. Występuje również olsza czarna Alnus glutinosa. Warstwa 
drzew jest dobrze rozwinięta, jej zwarcie jest pełne, miejscami przerywane, i wynosi przeciętnie 
około 70%. Najlepiej zachowane, kilkudziesięciohektarowe płaty łęgu mają doskonałą 
reprezentatywność (w stopniu A). Reprezentatywność pozostałych jest dobra (stopień B).  

WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE 
Przedmiotem ochrony w obszarze są 2 siedliska leśne z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. 
Płaty grądu i łęgu jesionowego są rozległe, występują w typowych warunkach i są zachowane 
w bardzo dobrym stanie. Ostoja stanowi też ważne miejsce występowania pachnicy dębowej.  

„Stawy Wielikąt i Las Tworkowski” (PLB 240003) 

POWIERZCHNIA:  914,5 ha  

OPIS OBSZARU 
Obszar obejmuje fragment doliny Odry na południe od Raciborze z kompleksem stawowym 
"Wielikąt" (po prawej stronie Odry) wraz z terenem lasu grądowego "Ligota Tworkowska" (po lewej 
stronie Odry). Kompleks składa się z dziewięciu większych (17-41 ha) i kilkunastu małych stawów, 
na większości stawów występują szuwary w postaci wąskich, przybrzeżnych pasów, a tylko na 
niektórych mniejszych stawach tworze rozległe łany. Część ogroblowania porastają stare drzewa 
liściaste. Las Tworkowski jest miejscem gniazdowania bielika, a miejscem żerowania są stawy. 

WARTOŚĆ PRZYRODNICZA I ZNACZENIE 
Zgodnie z Kryteriami wyboru schronień nietoperzy do ochrony w ramach polskiej części sieci 
Natura 2000, obiekt uzyskał 20 punktów, co daje podstawy do włączenia go do sieci Natura 2000. 
Na terenie ostoi stwierdzono 3 gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Jest to 
rzadki przypadek kolonii rozrodczej podkowca małego w obiekcie podziemnym (piwnica). 

Park krajobrazowy 
Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach 
na terenie Powiatu Raciborskiego zlokalizowane są następujące Parki Krajobrazowe: 
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„Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” 
Park krajobrazowy utworzony na mocy rozporządzenia nr 181/93 Woj. Katowickiego z 23 listopada 
1993r (Dz. Urz. Woj. Katowickiego z 1993r nr 15, poz . 130) zm. Rozp. Nr 37/2000 Woj. Śląskiego 
z 28 sierpnia 2000 (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2000r nr 35, poz. 548 Powierzchnia całkowita parku 
krajobrazowego to 634,0 km². Powierzchnia parku krajobrazowego - 493,9 km². Powierzchnia 
otuliny parku krajobrazowego -140,1 km². Park obejmuje cztery gminy Powiatu Raciborskiego: 
Kuźnia Raciborska, Kornowac, Nędza i Racibórz.  
Park Krajobrazowy “Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich” chroni przestrzeń 
głównego w południowej Polsce korytarza ekologicznego przebiegającego równoleżnikowo. Łączy 
on doliny górnej Wisły i Odry oraz strefy podgórskie Karpat i Sudetów. Tworzą go zwarte 
kompleksy lasów rudzkich i pszczyńskich. Opisywany ciąg ekologiczny dopełniany jest przez 
systemem hydrograficzny rzek: Rudy, Pszczynki, Korzeńca i Gostyni, umożliwiający migrację 
organizmów wodnych między zlewniami Wisły i Odry. 
Obfitość wód, zwłaszcza powierzchniowych, przyczyniła się do znacznego zróżnicowania 
warunków siedliskowych, a co za tym idzie do rozwoju wielu cennych gatunków flory i fauny.  
Najnowsze prace florystyczne potwierdziły występowanie 49 gatunków roślin naczyniowych 
objętych ochroną gatunkową. Natomiast 29 innych gatunków chronionych wyginęło tu na 
stanowiskach naturalnych w ciągu ostatnich stu lat. Florę Parku wzbogacają gatunki przybyłe w 
sposób naturalny z różnych krain geograficznych, między innymi: z Niziny Węgierskiej przez 
Bramę Morawską, z Karpat i z Sudetów. 
Na obszarze Parku Krajobrazowego odnotowano 14 gatunków płazów, 6 gatunków gadów, 236 
gatunków ptaków oraz 50 gatunków ssaków.  

Obszar chronionego krajobrazu 
Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach 
na terenie Powiatu Raciborskiego zlokalizowane są następujące Obszary Chronionego Krajobrazu: 

„Meandry Rzeki Odry” 
Obszar chronionego krajobrazu utworzony na podstawie rozporządzenia Wojewody Śląskiego 
Nr 78/04 z dnia 29 października 2004r. Celem ochrony jest nieuregulowany odcinek rzeki Odry 
cenny ze względów przyrodniczo – krajobrazowych. Obszar meandrów podlega sukcesywnej 
renaturalizacji i stopniowo wzrasta jego bioróżnorodność.  
Meandry graniczne Odry tworzą końcową część górnego odcinka Górnej Odry, a pod względem 
geograficznym są zaliczane do Kotliny Raciborskiej. Obszar ten jest ważnym elementem 
łącznikowym, w prawie pozbawionej lasów dolinie Odry, między Ostrawą a Raciborzem. Znajdują 
się tu bardzo dobrze wykształcone zespoły zarośli nadrzecznych i łęgi wierzbowo-topolowe oraz 
kilka siedlisk łąkowych, ekstensywnie użytkowanych jako pastwiska i łąki kośne. 

Rezerwat przyrody  
Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach 
na terenie Powiatu Raciborskiego zlokalizowane są następujące rezerwaty przyrody: 

„Łężczok” 
Rezerwat przyrody powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego Nr 14, 
poz. 109 z dnia 23.01.1957r. Rezerwat zajmuje powierzchnię 396,21 ha. Powołany w celu ochrony 
terenu leśno-stawowego z zespołami wielogatunkowego lasu łęgowego, starorzecza Odry ze 
stanowiskiem orzecha wodnego, alei zabytkowych drzew oraz miejsca masowego gnieżdżenia się 
ptactwa. 
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Użytki ekologiczne  
Zgodnie z rejestrem prowadzonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach 
na terenie Powiatu Raciborskiego zlokalizowane są następujące użytki ekologiczne: 

„Starorzecze przy Klasztorze w Rudach” 
Użytek ekologiczny powołany został Uchwałą Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej nr IX/91/2011 z 
25 sierpnia 2011 w sprawie użytku ekologicznego (Dz. Urz. 224 poz. 3826 z 26 września 2011r.) 
Użytek zajmuje powierzchnię 2,1 ha. Powołany w celu ochrony ekosystemów hydrogenicznych. 

„Łąka trzęslicowa w Małej Nędzy” 
Użytek ekologiczny powołany został Rozporządzeniem Nr 44/04 Wojewody Śląskiego z dnia 16 
lipca 2004 r. (Dz. Urz. Nr 67/04, poz. 1997). Użytek zajmuje powierzchnię 1,2 ha. Powołany w celu 
ochrony łąki trzęślicowej ze względu na specyficzny typ ekosystemu i rzadką florę. 

Pomniki przyrody 

Tabela 1. Wykaz pomników przyrody na terenie Powiatu Raciborskiego. 

Nr rej. Miejscowość Nazwa pomnika przyrody Podstawa prawna 

Gmina Pietrowice Wielkie 

315 Krowiarki Żywotnik olbrzymi (Thuja plicata) 

Decyzja nr 309 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w 
Opolu z dnia 30.03.1963r. Nr ROL-XI-4/7/63 

Rozporządzenie nr 19/05 Wojewody Śląskiego z dnia 16 
czerwca 2005r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 27 czerwca 2005r. 

Nr 81, poz. 2195) 

Gmina Racibórz 

332 Ul. Londzina 21 Dąb biały (Quercus alba) 

Uchwała Nr XXVI/379/2008 Rady miasta Racibórz z dnia 26 
listopada 2008 r. Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 10 poz. 304 

333 
Park im. 

Powstańców 
Śląskich 

Dąb błotny (Quercus palustris) 

334 Park im. Miasta 
Roth 

Cypryśnik błotny (Taxodium 
distichum) 

335 Ul. Reymonta, dz. 
4315/8 

Cypryśnik błotny (Taxodium 
distichum) 

336 Park im. Miasta 
Roth Bluszcz pospolity (Hedera helix) 

337 Park im. Kpt. 
Franciszka Stala 

Platan klonolistny (Platanus 
acerifolia) 

338 
Park im. Kpt. 

Franciszka Stala 
Platan klonolistny (Platanus 

acerifolia) 

339 
Park im. Kpt. 

Franciszka Stala 
Platan klonolistny (Platanus 

acerifolia) 

340 
Park im. Kpt. 

Franciszka Stala 
Platan klonolistny (Platanus 

acerifolia) 

341 
Ul. Wojska 

Polskiego, dz. 
3075/47 

Platan klonolistny (Platanus 
acerifolia)-  

7 szt. 

342 Ul. Reymonta, dz. 
4315/8 

Platan klonolistny (Platanus 
acerifolia) 

343 Park im. Miasta 
Roth Grab pospolity (Carpinus betulus) 

344 Park im. Miasta 
Roth 

Jesion wyniosły (Fraxinus 
excelsior) 

345 ul. Bema, dz. 
2917/180 

Platan klonolistny (Platanus 
acerifolia)- 8 szt. 
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346 Ul. Sudecka 27 Cis pospolity (Taxus baccata)- 
2 szt. 

347 cmentarz żołnierzy 
Armii Radzieckiej 

Jesion wyniosły  
(Fraxinus excelsior) 

348 Ul. Londzina, dz. 
4489/8 

Jesion wyniosły  
(Fraxinus excelsior) 

349 Ul. Babicka 58 Jesion wyniosły (Fraxinus 
excelsior) 

350 
100 m od wjazdu 

do rezerwatu 
Łęczok 

Dąb szypułkowy (Quercus robur) 

Decyzja nr 347 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w 
Opolu z dn. 14.04.1967r. nr RL.VIII.004/2/67. 

Rozporządzenie nr 4/06 Wojewody Śląskiego z dnia 9 
marca 2006 r. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 20.03.2006r. 

Nr 33, poz. 952, Nr rej. 147 

351 
Pl. Wolności, obręb 
Racibórz nr działki 

843/175 
Głaz narzutowy 

Orzeczenie nr 179 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w 
Opolu z dnia 10.06.1960r. Rol-3/19/60 Rozporządzenie nr 
21/05 Wojewody Śląskiego z dnia 16 czerwca 2005 r. Dz. 
Urz. z dnia 27 czerwca 2005r. nr 81 poz. 2197, Nr rej. 160 

Gmina Krzyżanowice 

391 Tworków Dąb szypułkowy (Quercus robur) 
Rozporządzenie nr 22/05 Wojewody Śląskiego z dnia 24 

czerwca 2005r., poz. 141 

392 Tworków Dąb szypułkowy (Quercus robur) 
Rozporządzenie nr 23/05 Wojewody Śląskiego z dnia 24 

czerwca 2005r. 

393 Tworków Dąb szypułkowy (Quercus robur)-  
2 szt. 

Rozporządzenie nr 30/05 Wojewody Śląskiego z dnia 24 
czerwca 2005r., poz. 161 

Gmina Kornowac 

542 Rzuchów Dąb szypułkowy (Quercus robur) 
Decyzja PWRN w Katowicach z 07.08.1963r. RL-op-

b/31/63-272 

Gmina Rudnik 

752 Ponięcice Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 
Decyzja PWRN w Opolu nr RL-op-004/11/70 z 8. 

04.1970r.Rozp Woj. Śląskiego nr 39/2003 z dnia 19 grudnia 
(Dz. Urz. z 2003r. nr 117 poz. 3795) 

753 Strzybnik Buk zwyczajny (Fagus silvatica) 

Orzeczenie  nr 236 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w 
Opolu z dnia 10.06.1960r. nr ROP-3/25/60 Rozp Woj. 

Śląskiego nr 3/2004 z dnia 30 stycznia 2004 (Dz. Urz. z 
2004 r. nr 9 poz.342) 

 

Kuźnia Raciborska 

761 Kuźnia Raciborska Wiąz górski (Ulmus glabra) 

Decyzja  nr 391 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w 
Opolu z dnia 08.12.1970r. nr RL.op-004/39/70  

Rozporządzenia nr 11/05 Wojewody Śląskiego z dnia 7 
czerwca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 15 czerwca  

2005 r.  nr 76 poz. 2056) nr rej. 143 

762 Rudy Dąb szypułkowy (Quercus robur) 

Decyzja  nr 346 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w 
Opolu z dnia 31.12.1965r. nr ROL..-X-4/29/65 

Rozporządzenie nr 3/06 Wojewody Śląskiego z dnia 9 
marca 2006 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody  
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 20 marca 2006 r.  nr 33 

poz. 951) nr rej 148 

763 Rudy Dąb szypułkowy (Quercus robur) Decyzja  nr 346 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w 
Opolu z dnia 31.12.1965r. nr ROL..-X-4/29/65 

764 Rudy Dąb szypułkowy (Quercus robur) 

Decyzja  nr 345 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w 
Opolu z dnia 31.12.1965r. nr ROL..-X-4/28/65 

Rozporządzenie nr 13/06 Wojewody Śląskiego z dnia 29 
marca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 7 kwietnia 

2006 r.  nr 43 poz. 1193) nr rej. 149 
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765 Rudy Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 

Decyzja  nr 336 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w 
Opolu z dnia 31.12.1965r. nr ROL..-X-4/19/6 

Rozporządzenia nr 15/05 Wojewody Śląskiego z dnia 7 
czerwca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 15 czerwca  

2005 r.  nr 76 poz. 2060) nr rej. 152 

766 Rudy Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) 

Decyzja  nr 331 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w 
Opolu z dnia 31.12.1965r. nr ROL..-X-4/13/65 

Rozporządzenie nr 5/06 Wojewody Śląskiego z dnia 9 
marca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 20 marca 

2006 r.  nr 33 poz. 953) nr rej. 153 

767 Rudy Dąb szypułkowy (Quercus robur) 

Decyzja  nr 346 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w 
Opolu z dnia 30.06.1961r. nr ROL..-XI-4/37/61 

Rozporządzenie nr 6/06 Wojewody Śląskiego z dnia 9 
marca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 20 marca 

2006 r.  nr 33 poz. 954) nr rej. 156 

768 Rudy Dąb szypułkowy (Quercus robur) 

Orzeczenie  nr 230 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w 
Opolu z dnia 30.12.1958r. nr L-III-3/37/58 

Rozporządzenie nr 14/06 Wojewody Śląskiego z dnia 29 
marca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 7 kwietnia 

2006 r.  nr 43 poz. 1194) nr rej. 164 

769 Rudy Dąb szypułkowy (Quercus robur) 

Orzeczenie  nr 123 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w 
Opolu z dnia 30.06.1955r. nr L-III-3/8/55 

Rozporządzenia nr 16/05 Wojewody Śląskiego z dnia 7 
czerwca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 15 czerwca  

2005 r.  nr 76 poz. 2061) nr rej. 170 

770 Kuźnia Raciborska Jodła pospolita (Abies alba) 

Rozporządzenie nr 2/96 Wojewody Katowickiego z dn. 
02.01.1996r. (Dz. Urz. z 1996r. nr 1 , poz 2) 

Rozporządzenia nr 13/05 Wojewody Śląskiego z dnia 7 
czerwca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 15 czerwca  

2005 r.  nr 76 poz. 2058) 

771 Kuźnia Raciborska Sosna zwyczajna (Pinus silvestris) 

Rozporządzenie nr 2/96 Wojewody Katowickiego z dn. 
02.01.1996r. (Dz. Urz. z 1996r. nr 1 , poz 2) 

Rozporządzenia nr 14/05 Wojewody Śląskiego z dnia 7 
czerwca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 15 czerwca  

2005 r.  nr 76 poz. 2059) 

772 Kuźnia Raciborska Sosna zwyczajna (Pinus silvestris) 

Rozporządzenie nr 2/96 Wojewody Katowickiego z dn. 
02.01.1996r. (Dz. Urz. z 1996r. nr 1 , poz 2) 

Rozporządzenia nr 12/05 Wojewody Śląskiego z dnia 7 
czerwca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 15 czerwca  

2005 r.  nr 76 poz. 2057) 

773 Kuźnia Raciborska Sosna zwyczajna (Pinus silvestris) 

Rozporządzenie nr 2/96 Wojewody Katowickiego z dn. 
02.01.1996r. (Dz. Urz. z 1996r. nr 1 , poz 2) 

Rozporządzenia nr 5/05 Wojewody Śląskiego z dnia 12 
maja 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 27 maja 2005 

r.  nr 67 poz. 1735). 

774 Kuźnia Raciborska Sosna zwyczajna (Pinus silvestris) 

Rozporządzenie nr 2/96 Wojewody Katowickiego z dn. 
02.01.1996r. (Dz. Urz. z 1996r. nr 1 , poz 2) 

Rozporządzenia nr 7/05 Wojewody Śląskiego z dnia 12 
maja 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 27 maja 2005 

r.  nr 67 poz. 1737). 

775 Kuźnia Raciborska Dąb szypułkowy (Quercus robur) 

Rozporządzenie nr 2/96 Wojewody Katowickiego z dn. 
02.01.1996r. (Dz. Urz. z 1996r. nr 1 , poz 2) 

Rozporządzenia nr 17/05 Wojewody Śląskiego z dnia 7 
czerwca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 15 czerwca  

2005 r.  nr 76 poz. 2062). 

776 Kuźnia Raciborska Sosna zwyczajna (Pinus silvestris) 

Rozporządzenie nr 5/99 Wojewody Śląskiego z 27 maja 
1999r. - Dz. U. nr 27 poz. 846 

Rozporządzenia nr 6/05 Wojewody Śląskiego z dnia 12 
maja 2005 r. (Dz. Urz. Woj.. Śląskiego z dnia 27 maja 2005 

r.  nr 67 poz. 1736). 

777 Kuźnia Raciborska Dąb szypułkowy (Quercus robur) 

Rozporządzenie nr 5/99 Wojewody Śląskiego z 27 maja 
1999r. - Dz. U. nr 27 poz. 846 

Rozporządzenia nr 17/05 Wojewody Śląskiego z dnia 7 
czerwca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 15 czerwca  

2005 r.  nr 76 poz. 2062). 

778 Rudy Wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) 
Rozporządzenie nr 34/06 wojewody śląskiego z dnia 31 

maja 2006r (Dz. Urz. z 19 czerwca 2006r nr 72, poz 2029) 
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779 Rudy Grab pospolity (Carpinus betulus) 
Rozporządzenie nr 35/06 wojewody śląskiego z dnia 31 

maja 2006r (Dz. Urz. z 19 czerwca 2006r nr 72, poz 2030) 

Gmina Nędza 

1269 Nędza Dąb szypułkowy (Quercus robur) 
Orzeczenie nr 179 o uznaniu za pomnik przyrody PWRN w 

Opolu z dn. 06.07.1957r.  Nr L-III-3/57 
Źródło: Rejestr form ochrony przyrody, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Katowice, 2012 r. 

Flora i Fauna 
W Powiecie Raciborskim występują cenne gatunki roślin i zwierząt, które umieszczone są na 
listach prawnie chronionych gatunków. Występują one głównie na terenach objętych rozmaitymi 
formami przestrzennymi prawnej ochrony przyrody m.in. na obszarach Natura 2000, na terenie 
parku krajobrazowego, w rezerwatach przyrody, na użytkach ekologicznych.  

Rysunek 3. Lokalizacja wielkoobszarowych form ochrony przyrody ustanowionych na terenie 
Powiatu Raciborskiego. 

 
Źródło: www.geoportal.gov.pl, 2011 r. 
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Gleby 
Na obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego występują przeważnie gleby brunatne i bielicowe 
wytworzone z utworów pyłowych lessopodobnych. W dolinkach bocznych Płaskowyżu występują 
przeważnie gleby brunatne lub czarne ziemie wytworzone z pylastych deluwiów namywanych z 
wyżej położonych partii terenu. Pod względem właściwości gleby te zbliżone są do mad. 
Gleby doliny Odry to przeważnie bielice i gleby brunatne kwaśne wytworzone z utworów pyłowych 
pochodzenia wodnego. Lokalnie w dolinie Odry występują lekkie mady piaszczyste, wykazujące z 
reguły niedobór wilgoci, zwłaszcza dla użytków zielonych.  
Na Płaskowyżu Rybnickim i w Kotlinie Raciborskiej występują gleby piaszczyste, także gleby 
bielicowe i pseudobielicowe wytworzone z piasków i piasków słabo gliniastych. Lokalnie występują 
gleby nieco lepsze, wytworzone z piasków gliniastych lub gleby ilaste. 

Gleby orne obszaru Powiatu Raciborskiego to głównie gleby płowe, gleby brunatne właściwe, 
kwaśne i wyługowane oraz gleby rdzawe. Poziom orno- próchniczny gleb charakteryzuje się 
dużym zróżnicowaniem pod względem składu granulometrycznego. Najliczniej reprezentowane są 
gleby o składzie granulometrycznym piasków, a następnie glin i pyłów. Gleby o składzie 
granulometrycznym iłów pozostają w mniejszości.  
Gleby orne powiatu należą do klas bonitacyjnych od I do IV. Zdecydowana większość gleb została 
zaliczona do klasy IIIa oraz klasy IIIb i IVa. 

Zasoby kopalin 
Powiat Raciborski mimo bezpośredniego sąsiedztwa Zagłębia Górnośląskiego posiada 
stosunkowo skromne złoża kopalin. Występują tu jedynie złoża kruszyw naturalnych oraz 
surowców ilastych ceramiki budowlanej. Złoża kopalin chemicznych to gipsy i anhydryty 
występujące w osadach miocenu zapadliska przedkarpackiego tworzą charakterystyczny poziom 
stratygraficzny, obecnie nie eksploatowany. Złoża kruszywa naturalnego to pisaki fluwioglacjalne, 
złoża żwiru i piasku z działalności erozyjno - akumulacyjnej rzek Odry i Psiny. 

Tabela 2. Złoża występujące na terenie Powiatu Raciborskiego udokumentowane w bazie 
Państwowego Instytutu Geologicznego: 

Lp. Gmina Nazwa złoża Rodzaj surowca 

1 Kornowac Anna (część złoża) Węgle kamienne 

2 Kornowac, Racibórz Racibórz II- Zbiornik 5 Kruszywa naturalne 
3 

Kornowac 
Racibórz II- Zbiornik 6 Kruszywa naturalne 

4 Rydułtowy (część złoża) Węgle kamienne 
Metan pokładów węgli 

5 

Krzyżanowice 

Bieńkowice- Zachód 1 Kruszywa naturalne 
6 Bieńkowice I Kruszywa naturalne 
7 Bieńkowice- Wschód Kruszywa naturalne 
8 Bieńkowice- Zachód Kruszywa naturalne 
9 Krzyżanowice- Tworków Kruszywa naturalne 
10 Racibórz III- Zbiornik Kruszywa naturalne 
11 Racibórz IV- Zbiornik Kruszywa naturalne 
12 Racibórz I- Zbiornik Kruszywa naturalne 
13 Racibórz- Roszków Kruszywa naturalne 
14 Racibórz- Zbiornik Grn. Kruszywa naturalne 
15 Kuźnia Raciborska Ruda Kruszywa naturalne 
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16 Ruda I Kruszywa naturalne 
17 Siedliska Kruszywa naturalne 
18 Sumina Węgle kamienne 
19 Kuźnia Raciborska, Nędza,  Turze Kruszywa naturalne 
20 Kuźnia Raciborska Turze 1 Kruszywa naturalne 
21 Turze 2 Kruszywa naturalne 
22 Nędza Babice Torfy  
23 Zawada Książęca- Łęg Kruszywa naturalne 
24 

Racibórz 

Brzezie/n Odrą Kruszywa naturalne 
25 Górki Śląskie Kruszywa naturalne 
26 Racibórz I i II Kruszywa naturalne 
27 Racibórz I- Zbiornik 2 Kruszywa naturalne 
28 Racibórz, Kornowac Racibórz II- Zbiornik 5 Kruszywa naturalne 
29 Racibórz Racibórz II- Zbiornik 7 Kruszywa naturalne 

Źródło: www.pgi.gov.pl 
 
Żwiry i piaski pozyskiwane w dolinie Odry mogą służyć jako mieszanka piaskowo-żwirowa 
(w stanie naturalnym) bądź do produkcji kruszyw budowlanych (po uszlachetnieniu), 
wykorzystywanych w produkcji betonów. Ze względu na dużą zasobność złóż rozwinęła się 
działalność eksploatacyjna, szczególnie na obszarze, który leży pod przyszłym zbiornikiem 
Racibórz.  

Promieniowanie niejonizujące 
W odniesieniu do Powiatu Raciborskiego źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego 
są anteny nadawcze telefonii komórkowej, anteny nadawcze sygnału radiowego, linie przesyłowe 
wysokich napięć i stacje transformatorowe. 

Najczęściej spotykanymi źródłami mikrofal są urządzenia nadawczo – odbiorcze sieci telefonii 
komórkowej. Urządzenia takie znajdują się zwykle na specjalnych masztach bądź wysokich 
kominach i budynkach. 

5.3. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji 
projektu  
Wszystkie działania zaproponowane do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska mają 
z założenia na celu poprawę stanu środowiska na terenie powiatu i tym samym pozytywnie 
wpływać będą na zdrowie człowieka. W związku z rozwojem gospodarczym regionu, wzrostem 
inwestycji przemysłowych i poziomu konsumpcji, zwiększającą się presją na obszary cenne 
przyrodniczo i niezurbanizowane, zwiększeniem zapotrzebowania na surowce, brak realizacji 
zapisów Programu prowadzić będzie do znaczącego pogorszenia wszystkich elementów 
środowiska.  

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska:  
1. pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze zwiększonym 

wytwarzaniem ścieków,  
2. postępująca degradacja gleb i utrata ich dla rolnictwa,  
3. utrata różnorodności ekologicznej i cennych przyrodniczo terenów,  
4. degradacja walorów krajobrazu. 
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W przypadku, gdy APOŚ nie zostanie wdrożony, negatywne trendy będą się pogłębiać, a 
zanieczyszczenie środowiska wzrastać. Realizacja Programu jest więc konieczna.  

6. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA 
OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM 
ODDZIAŁYWANIEM 
Znaczące oddziaływania związane z realizacją zapisów Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska mogą wystąpić w przypadku przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko (Dz.U. z 2010, nr 213, poz.1397). Potencjalne oddziaływania mogą mieć charakter 
liniowy, punktowy lub rozproszony i mogą wystąpić na obszarach, gdzie prowadzona będzie 
realizacja zadań inwestycyjnych. Należy jednak podkreślić, że zasięg oddziaływań jest trudny do 
określenia i wymaga indywidualnego podejścia dla każdej inwestycji.  
W związku z brakiem szczegółowych analiz środowiskowych dla terenów na których przewiduje się 
wystąpienie oddziaływań stan środowiska określa się dla obszaru gminy lub powiatu.  

6.1. Wody powierzchniowe i podziemne 

6.1.1. Wody powierzchniowe 
Ocenę stanu wszystkich (monitorowanych i niemonitorowanych) jednolitych części wód 
powierzchniowych we wszystkich województwach i dorzeczach Polski obecnie przeprowadza się 
zgodnie z nowo obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 
roku w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. Nr 162 poz. 
1008).  
Ocenę jakości wód powierzchniowych w jednolitych częściach wód na terenie województwa 
śląskiego, w tym także na terenie Powiatu Raciborskiego przeprowadza Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Katowicach. W 2010 roku na terenie Powiatu Raciborskiego wyznaczono 
dwa punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu wód powierzchniowych.  
 
Tabela 3. Przekroje pomiarowo – kontrolne wód powierzchniowych w 2010 r. na terenie Powiatu 
Raciborskiego. 

Lp. Nazwa JCWP Nazwa 
rzeki Nazwa ppk Km 

rzeki 

1. Odra od granicy państwa w 
Chałupkach do Olzy Odra Odra- w 

Chałupkach 20 

2. Odra od Olzy do wypływu z 
polderu Buków Odra Odra- w 

Krzyżanowicach 34,5 

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

Klasyfikację stanu/potencjału ekologicznego oraz jej elementów przedstawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela 4. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód 
powierzchniowych na terenie Powiatu Raciborskiego w 2010r. 
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Odra- w 
Chałupkach 

Odra od granicy 
państwa w 

Chałupkach do Olzy 
- Poniżej stanu 

dobrego II - 
 DOBRY 

Odra- w 
Krzyżanowicach 

Odra od Olzy do 
wypływu z polderu 

Buków 
- - - - PSD 

Źródło: Ocena wstępna stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód w punktach pomiarowych badanych w 
2010 roku, WIOŚ 2011, Katowice 

Wody powierzchniowe w punkcie pomiarowym Odra w Chałupkach odznaczają się dobrym 
stanem chemicznym. Stanu/ potencjału ekologicznego tych wód nie oceniono.  
Stan chemiczny wód powierzchniowych w punkcie pomiarowym Odra w Krzyżanowicach 
oceniono na poniżej dobrego. Stanu/ potencjału ekologicznego tych wód nie oceniono. 

Ocena przydatności do bytowania ryb w warunkach naturalnych 
Przydatność do bytowania ryb w warunkach naturalnych określana jest zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 roku w sprawie wymagań, 
jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach 
naturalnych (Dz.U.2002.176.1455).  
Monitoring wód rzeki Odry (ppk Odra- w Chałupkach) pod kątem wymagań, jakim powinny 
odpowiadać wody będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych przeprowadzony był 
przez WIOŚ w Katowicach w 2010r. Analiza wykazała że wody badanego punktu nie spełniają 
wymogów rozporządzenia, ze względu na ponadnormatywne stężenia zawiesiny ogólnej, 
azotynów i fosforu ogólnego.  

Ocena eutrofizacji jednolitych części wód powierzchniowych  
Ocenę eutrofizacji prowadzi się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 
2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. Nr 
162 poz. 1008) oraz „Wytycznymi do oceny eutrofizacji wód za lata 2007-2009” Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska. 
Ocenę eutrofizacji za lata 2008- 2010 dla rzek i zbiorników zaporowych na terenie województwa 
śląskiego prowadził Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.  
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Tabela 5. Ocena eutrofizacji w jednolitych częściach wód powierzchniowych w latach 2008- 2010 
r. 

Lp. Nazwa jcwp Nazwa ppk Ocena 
Wskaźniki 

decydujące o 
ocenie 

1. Odra od granicy państwa w 
Chałupkach do Olzy 

Odra- w 
Chałupkach 

eutrofizacja fitobentos, fosforany 

2. Odra od Olzy do wypływu z 
polderu Buków 

Odra- w 
Krzyżanowicach 

brak 
eutrofizacji - 

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

Wody powierzchniowe w obrębie JCWP- Odra od granicy państwa w Chałupkach do Olzy 
wskazują na eutrofizację ze względu na ponadnormatywne zawartości fitobentosu i fosforanów.  
Wody powierzchniowe w obrębie JCWP- Odra od Olzy do wypływu z polderu Buków nie są 
wodami eutroficznymi. 

6.1.2. Wody podziemne 
Ocena stanu wód podziemnych prowadzona jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. Nr 
143, poz. 896). 
Ocenę jakości wód podziemnych na terenie Powiatu Raciborskiego w ramach monitoringu 
krajowego przeprowadza Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na podstawie badań 
prowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy. W 2010 
roku wyznaczono trzy punkty pomiarowo - kontrolne.  

Tabela 6. Ocena ogólna wód podziemnych kontrolowanych w 2010 roku na terenie Powiatu 
Raciborskiego 

Lp. Nazwa 
punktu Miejscowość Gmina JCWPd Klasa 

jakości 
Wskaźniki 

decydujące o 
danej klasie 

Stan 
chemiczny 

1. Tworków Tworków Krzyżanowice 128 IV NO3, pH słaby 

2. Krzanowice Krzanowice Krzanowice 128 III Fe, O2 dobry 

3. Brantolka Brantołka Kuźnia 
Raciborska 129 IV pH, TOC, Fe słaby 

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

Wody podziemne badane w obrębie JCWP 128 zostały zakwalifikowane do III klasy jakości (ppk 
Krzanowice) i IV klasy jakości (ppk Tworków), a więc wody o dobrym i słabym stanie chemicznym. 
Wskaźnikami decydującymi o jakości wody były Fe i O2 w przypadku wód III klasy oraz NO3 i pH w 
przypadku wód  IV klasy.  Różnice w jakości wody w obrębie jednego JCWP 128 mogą wynikać ze 
sposobu użytkowania terenu. Wody podziemne III klasy jakości występują na terenie, który 
stanowią użytki zielone. Gorszą jakość wód (tu IV klasa jakości) odnotowano na obszarze jaki 
stanowią grunty orne.  
Wody podziemne badane w obrębie JCWP 129 zostały zakwalifikowane do IV klasy jakości, 
a więc wody o słabym stanie chemicznym. Wskaźnikami determinującymi jakość wody IV klasy był 
pH, TOC, Fe. 
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W 2011 roku na terenie Powiatu Raciborskiego wyznaczono cztery punkty pomiarowe monitoringu 
wód podziemnych.  

Tabela 7. Jakość wód podziemnych w ppk badanych w 2011r. na terenie Powiatu Raciborskiego 

Lp. Nazwa punktu Gmina Klasa jakości 
Wskaźniki 

decydujące o 
przynależności 

do klasy 

Przekroczenia 
wymagań 

dotyczących jakości 
wód przeznaczonych 

do spożycia 
1. Krzanowice Krzanowice IV pH pH, Mn, Fe 

2. Rudyszwałd Krzyżanowice IV pH, NH4, Mn, Fe pH, NH4, Mn, Fe 

3. Owsiszcze Krzyżanowice III  Mn, Fe 

4. Tworków Krzyżanowice III  pH 
Źródło: Rocznik Hydrologiczny Państwowej Służby Hydrologicznej 2011 PIG Warszawa 2012 

Jakość wód podziemnych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia 
Wymagania jakim powinny odpowiadać wody wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę 
do spożycia, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 
z  2010, Nr 72, poz. 466). 
Badania jakości wody na potrzeby Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
w Raciborzu przeprowadzają posiadające akredytację laboratoria inspekcji sanitarnej województwa 
śląskiego (Rybnik, Katowice, Bielsko). Kontrole stanu sanitarnego ujęć i urządzeń wodociągowych 
oraz pobór wody przeprowadzają pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, która 
posiada wdrożony system jakości. 
Wszystkie wyniki uzyskane w akredytowanych laboratoriach poddawane są analizie przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu i informacja o jakości wody 
zamieszczana jest na stronach internetowych PSSE. 
 
Tabela 8. Przekroczenia wskaźników jakości wody odnotowane w 2010 r. na wodociągach 
zaopatrujących mieszkańców gmin Powiatu Raciborskiego 

Gmina Wodociąg Wskaźnik 
Liczba analiz/ liczba analiz 

z przekroczeniem wart. 
normatywnych 

Racibórz Racibórz 

Antymon 7/1 
Chlor 74/2 

Magnez 5/5 
Rtęć 6/1 

Bakterie grupy coli 128/7 
Escherichia coli 128/1 

Kuźnia 
Raciborska 

Kuźnia 
Raciborska 

Magnez 1/- 
Bakterie grupy coli 16/1 

Ruda Kozielska 
Chlor 14/1 

Magnez 1/- 
Bakterie grupy coli 20/5 

Krzanowice Krzanowice 

Odczyn 9/1 
Żelazo 14/1 
Magnez 1/1 

Bakterie grupy coli 25/5 
Enterokoki 12/1 
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Gmina Wodociąg Wskaźnik 
Liczba analiz/ liczba analiz 

z przekroczeniem wart. 
normatywnych 

Krzyżanowice Krzyżanowice Mętność  13/2 
Magnez 1/1 

Kornowac 

Rzuchów* 
Ogólna liczba kolonii 
w temp. 22ºC po 72h 3/1 

Żelazo 4/1 

Pogrzebień- 
Kornowac* 

Bakterie grupy coli 10/1 
Escherichia coli 10/1 

Enterokoki 10/1 
Clostridium perfringens 10/1 

Chlor 9/1 

Kobyla - Łańce Mętność 6/2 
Żelazo 4/3 

Nędza Nędza 
Mętność 13/1 
Magnez 1/- 

Bakterie grupy coli 16/1 

Pietrowice 
Wielkie 

Maków Magnez 1/1 
Amandów Magnez 1/1 

Samborowice Magnez 1/1 
Chlor 6/3 

Rudnik Rudnik 

Mętność 10/1 
Mangan  10/2 
Magnez 1/1 

Bakterie grupy coli 17/2 
Źródło: Materiał informacyjne Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Raciborzu, za 2010r. i pierwszą połowę 
2011r.  
*woda do spożycia pochodzi z ujęć powierzchniowych 
 
Tabela 9. Przekroczenia wskaźników jakości wody odnotowane w I półroczu 2011 r. na 
wodociągach zaopatrujących mieszkańców gmin Powiatu Raciborskiego 

Gmina Wodociąg Wskaźnik 
Liczba analiz/ liczba analiz 

z przekroczeniem wart. 
normatywnych 

Racibórz Racibórz Bakterie grupy coli 24/1 
Kuźnia 

Raciborska 
Kuźnia 

Raciborska Odczyn  5/2 

Kornowac 
Pogrzebień- 
Kornowac* Magnez  1/1 

Kobyla- Łańce Mętność 4/2 
Rudniki Rudniki Bakterie grupy coli 6/1 

Źródło: Materiał informacyjne Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Raciborzu, za 2010r. i pierwszą połowę 
2011r.  
*woda do spożycia pochodzi z ujęć powierzchniowych 

Dodatkowo Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Raciborzu w 2011r. ocenie poddał jakość 
wody ze źródełka zlokalizowanego w parku w Tworkowie oraz przy Kościółku Św. Krzyża w 
Gródczankach. Przeprowadzone badania wykazały nieznaczne odchylenia od dopuszczalnych 
norm dla wody do spożycia w zakresie odczynu pH wody (Tworków) i barwy wody (Gródczanki). 
Sporadyczne spożywanie takiej wody nie stanowi jednak ryzyka zdrowotnego. 
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6.2. Powietrze atmosferyczne 
W latach 2005 - 2009 na terenie Powiatu Raciborskiego pomiary stężeń substancji prowadzone 
były na jednej stacji pomiarowej metodą pasywną (C6H6), należącej do Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, znajdującej się przy ul. Pocztowej w Raciborzu 
oraz na jednej stacji manualnej obsługiwanej przez Stację Sanitarno- Epidemiologiczną 
w Katowicach, znajdującej się w Raciborzu, przy ul. Studziennej (Pb, Cd, Ni, As, B(a)P, PM10). 
Na terenie Powiatu Raciborskiego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach 
prowadził w 2010r. monitoring jakości powietrza atmosferycznego w oparciu o stacje pomiarową 
zlokalizowaną w Raciborzu przy ul. Studziennej obsługiwanej przez Stację Sanitarno- 
Epidemiologiczną w Katowicach. 
 
Tabela 10. Lokalizacja i parametry stacji pomiarowej w Powiecie Raciborskim w 2010r. 
Lp. Kod krajowy 

stanowiska 
Nazwa stanowiska Typ 

pomiaru 
Czas 

uśredniania 
Oznaczany 
wskaźnik 

1. SlRacibRaci_studz Racibórz ul. Studzienna manualny 24-godzinny PM10 
2. SlRacibRaci_studz Racibórz ul. Studzienna manualny 24-godzinny B(a)P 
3. SlRacibRaci_studz Racibórz ul. Studzienna manualny 24-godzinny Pb 
4. SlRacibRaci_studz Racibórz ul. Studzienna manualny 24-godzinny Ni 
5. SlRacibRaci_studz Racibórz ul. Studzienna manualny 24-godzinny Cd 
6. SlRacibRaci_studz Racibórz ul. Studzienna manualny 2-tygodniowy As 

Źródło: Informacje o stanie środowiska w województwie śląskim w 2010r.  
 
W roku 2010 na stacjach pomiarowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Raciborskiego 
stwierdzono przekroczenia następujących substancji: 
 pyłu PM10 - 102 dni z przekroczeniem 24-godzinnego stężenia substancji; 
 pyłu PM10 - przekroczenie stężenia średniorocznego- 56 μg/m3 (dopuszczalna wartość 

roczna to 50 μg/m3). 
Częstość przekroczeń pyłu PM10 w roku 2010 była większa o 9% w stosunku do 2009 roku.  

Ocenę poziomów substancji w powietrzu i klasyfikację stref województwa śląskiego za 2011 rok 
sporządzono w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 
z 2008 r. nr 25, poz. 150 – tekst jednolity z późn. zm), oraz akty wykonawcze do ww. ustawy, 
a w szczególności: 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2008.47.281), 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania 

oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U.2009.5.31). 

Klasyfikację stref za rok 2011 wykonano w oparciu o następujące założenia: 
 klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest 

wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza; 
 klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości 

dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń 
wartości dopuszczalnych, a także przyczyny ich występowania (dotyczy wyłącznie pyłu 
PM2,5); 

 klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość 
dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń oraz 
dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest opracowanie programu ochrony 
powietrza POP; 
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 klasa D1 - poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego; nie jest 
wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza; 

 klasa D2 - poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego; należy dążyć 
do osiągnięcia poziomi celu długoterminowego do roku 2020. 

Tabela 11. Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2011 

Strefa 
Ochrona zdrowia Ochrona 

roślin 

SO2 NO2 C6H6 CO PM10 Pb As Cd Ni B(a)
P PM2,5 O3 SO2 NOx O3 

śląska A A A A C A A A A C C A A A A 
Źródło: Dziesiąta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca rok 2011, WIOŚ Katowice, 2012 

Na podstawie „Dziesiątej rocznej oceny jakości powietrza w województwie śląskim obejmującej 
2011r.” obszar Powiatu Raciborskiego w ramach strefy śląskiej został zakwalifikowany wg 
kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom substancji tj. SO2, NO2, C6H6, CO, 
Pb, As, Cd, Ni, O3 oraz do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji 
powiększonych o margines tolerancji tj. PM10, PM2,5, B(a)P. 
Uwzględniając kryterium ochrony roślin obszar powiatu uzyskał wynikową klasę A pod względem 
zawartości substancji tj. SO2, NOx  oraz klasę C ze względu na przekroczenie dopuszczalnego 
poziomu substancji powiększonej o margines tolerancji dla O3. 
Stężenie ozonu w powietrzu wg kryteriów ochrony zdrowia i ochrony roślin w odniesieniu do 
poziomu celów długoterminowych kwalifikuje gminę do klasy D2. 

Marszałek Województwa Śląskiego w związku z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu PM10, 
PM 2,5, B(a)P i O3 w strefie śląskiej w 2011 r. zgodnie ustawą Prawo Ochrony Środowiska jest 
zobowiązany uchwalić Program Ochrony Powietrza (POP) dla obszarów przekroczeń poziomów 
dopuszczalnych. 
W dniu 16 czerwca 2010r. Uchwałą Nr III/52/15/2010 Sejmik Województwa Śląskiego przyjął 
Program Ochrony Powietrza dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały 
ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu. Opracowanie przedmiotowego Programu 
obejmowało również Powiat Raciborski (strefa raciborsko- wodzisławska), w którym zostały 
przekroczone poziomy dopuszczalne w zakresie pyłu zawieszonego PM10 (stężenie 24- godz. 
I stężenie średnioroczne) i B(a)P (stężenie średnioroczne). Podstawę do opracowania niniejszego 
Programu Ochrony Powietrza stanowiły wyniki pomiarów stężeń pyłu zawieszonego PM10 i B(a)P 
w roku 2007 ze stacji zlokalizowanych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Gałczyńskiego 1 i przy ul. 
Bogumińskiej 4. Pomiary w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Bogumińskiej 4 prowadzone były przez 
WSSE w Katowicach (pomiary manualne), natomiast w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. 
Gałczyńskiego 1 przez WIOŚ w Katowicach (pomiary automatyczne).  
Ograniczenie emisji ze źródeł powierzchniowych może być osiągnięte dzięki zmniejszeniu 
zapotrzebowania na ciepło poprzez termomodernizację, podłączenie do sieci cieplnej, wymianę 
dotychczasowych kotłów węglowych o niskiej sprawności na nowoczesne kotły węglowe (paliwo - 
węgiel orzech, groszek) oraz retortowe, ekologiczne (paliwo – brykiety) lub wymianę 
dotychczasowych kotłów węglowych na kotły gazowe lub olejowe oraz ogrzewanie elektryczne 
w obszarach przekroczeń. 

6.3. Hałas 
Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jest określony wymogami Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
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(Dz. U. Nr 120, poz. 826), tj. wartości: 60 dB w porze dziennej, dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zabudowy 
zagrodowej oraz 55 dB w porze dziennej, dla zabudowy związanej ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży oraz terenów domów opieki społecznej i szpitali w miastach, a także 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  

Hałas przemysłowy 
Wytypowanie zakładów niekorzystnie oddziaływujących na klimat akustyczny należy do zadań 
WIOŚ. Zakres planowanych kontroli oraz wyniki przeprowadzonych kontroli są zawarte 
w raportach WIOŚ. Hałas przemysłowy w Powiecie Raciborskim stanowi zagrożenie o charakterze 
lokalnym, występuje głównie na terenach sąsiadujących z zakładami przemysłowymi. 

Działania zakładów przemysłowych w zakresie monitoringu i ograniczenia uciążliwości akustycznej 
w poprzednich latach: 
 Produkcja Wyrobów Betonowych AWBUD S.A w Fugasówce, Zakład Produkcyjny Nr 4 

w Raciborzu - poziom ekspozycji na hałas nie przekracza wartości dopuszczalnych wg 
wyników badań będących w posiadaniu Spółki. 

 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o w Raciborzu prowadzi okresowe kontrolne badania 
poziomu hałasu na hali segregacji szkła, warsztatach mechanicznych, na halach napraw 
sprzętu. Badania wykonuje Laboratorium Badań Środowiska Pracy. 

 W Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „INTERCONTRACT” Sp. z o. o. WIOŚ Katowice 
przeprowadził wizję lokalną w ramach, której wykonano orientacyjne pomiary hałasu 
w punkcie pomiarowym zlokalizowanym przy ul. Wygonowej 39. Emisja hałasu podczas 
ogólnej pracy zakładu (bez pracy kruszarki) jest nierozróżnialna z tłem pomiarowym 
w rejonie ul. Kobylskiej w Raciborzu. 

Ema – Brzezie Sp. z. o.o. nie stwierdziła przekroczenia dopuszczalnych wartości jednak w celu 
obniżenia hałasu emitowanego z zakładu podjęto następujące działania: zabudowano styropianem 
ściany ażurowe wiaty, zabudowano styropianem otwarte podesty, na których znajdują się walce do 
mielenia i sita. 

Hałas komunikacyjny 
Hałas drogowy 
Przez teren powiatu przebiegają będące źródłami hałasu drogowego: drogi krajowe, wojewódzkie 
oraz szereg dróg powiatowych i gminnych, łączących Powiat Raciborski z innymi ośrodkami. 
Ocenia się, że przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu komunikacyjnego występują na 
terenach zabudowanych, położonych wzdłuż dróg.  

Monitoringiem klimatu akustycznego na terenie województwa śląskiego zajmuje się Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. W ramach „Programu Państwowego Monitoringu 
Środowiska dla województwa śląskiego na lata 2007- 2009”, w 2009 roku przeprowadzono 
badania akustyczne hałasu komunikacyjnego na terenie miasta Racibórz. Monitoring prowadzony 
był całodobowo, wg metody pomiarów ciągłych w ograniczonym czasie, przez okres zazwyczaj 
pełnego tygodnia, w 2 tygodniowych sesjach. Badania wykonano w 4 rejonach: rejon ul. Opawskiej 
(DW 916) (od ul. Ocickiej do ul. Bogumińskiej, 900 m), rejon ul Kozielskiej (DK 45) (od ul. 
Głubczyckiej do granic miasta, 3150 m), rejon ul. Bogumińskiej (DK 45) (od ul. Opawskiej do ul. 
Korczaka, 2950 m) oraz rejon ul. Gliwickiej (DW 919) (od ul. Arki Bożka do ul. Odrodzenia, 680 m). 
Analiza wyników pomiarów monitoringowych hałasu wykonanych w Raciborzu wskazuje, iż we 
wszystkich zbadanych punktach wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych hałasu 
zarówno dla wskaźnika LDWN jak i LN.  
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Hałas kolejowy 
Pod pojęciem hałasu kolejowego rozumie się hałas powstający w wyniku eksploatacji linii 
kolejowych. W przypadku Powiatu Raciborskiego transport kolejowy jest sukcesywnie redukowany 
przez eksploatatora. Ze względu reorganizacje kolejnictwa liczba pociągów jest ograniczana z roku 
na rok, z tego też powodu oddziaływanie hałasu pochodzącego z transportu kolejowego również 
ulega sukcesywnemu zmniejszeniu. 
Brak badań klimatu akustycznego wzdłuż linii kolejowych nie daje obiektywnej oceny natężenia 
hałasu. Poprawa dotychczasowych warunków akustycznych jest możliwa poprzez modernizacje 
i właściwe utrzymanie torowisk oraz taboru kolejowego.  

6.4. Promieniowanie niejonizujące 
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed polami  
elektromagnetycznymi jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2008r. Nr 25, poz. 150 tekst jednolity z późn. zm. – dział VI Ochrona przed polami 
elektromagnetycznymi – art. 121 i 122). Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w 
środowisku określone zostały w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 
roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).  

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach został ustawowo zobowiązany do 
wykonywania w ramach PMŚ zadań związanych z okresowymi badaniami kontrolnymi poziomów 
pól elektromagnetycznych w środowisku. 
W 2010 roku w ramach państwowego monitoringu środowiska wykonano 78 dwugodzinnych 
ciągłych pomiarów promieniowania elektromagnetycznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych 
badań poziomów pól elektromagnetycznych.  
Na terenie Powiatu Raciborskiego zlokalizowano trzy punkty monitoringowe: 

 na terenach miejskich: w m. Kuźnia Raciborska (ul. Browarna) i m. Krzanowice (Rynek) 
 na terenach wiejskich: we wsi Pietrowice Wielkie (ul. Żymierskiego). 

 
Wyniki pomiarów: 0,28 V/m w m. Kuźni Raciborskiej, 0,21 V/m w m. Krzanowice i 0,24 V/m w wsi 
Pietrowice Wielkie – wykazują brak przekroczeń dopuszczalnego poziomu pól 
elektromagnetycznych w środowisku (7 V/m). 
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.  

6.5. Zasoby przyrodnicze 
Na terenie Powiatu Raciborskiego występują następujące rodzaje form ochrony przyrody, 
określone w Art. 6.1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr. 
151, poz. 1220 z późn. zm.): 

 Obszary Natura 2000: SOO „Stawy Łężczok”, SOO „Graniczny Meander Odry”, SOO „Las 
koło Tworkowa”, OSO  „Stawy Wielikąt i Las Tworkowski”; 

 Rezerwaty przyrody: „Łężczok”; 
 Parki Krajobrazowe: „Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 

Wielkich” 
 Obszar Chronionego Krajobrazu: „Meandry Rzeki Odry”;  
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 Użytki ekologiczne: „Starorzecze przy klasztorze w Rudach”, „Łąka trzęślicowa w Małej 
Nędzy”; 

 Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej. 
Ponad połowę powierzchni Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 
Wielkich” zajmują lasy (ok. 57 %). Dominują tu drzewostany sosnowe, rosnące na siedliskach 
borowych wykształconych na glebach bielicowych, ale także wprowadzone sztucznie na siedliska 
żyznych lasów liściastych. W zachowanych drzewostanach liściastych przeważają: buk zwyczajny, 
dąb szypułkowy, grab pospolity, a miejscami także lipa drobnolistna i jesion wyniosły. W 
zabagnionych fragmentach dolin rzek i potoków oraz na obrzeżach stawów, na żyźniejszych 
glebach brunatnych i madach, występują lasy olszowe z przewagą olszy czarnej. Stwierdzono tu 
ponad 40 zbiorowisk roślinnych, w tym 11 zespołów leśnych oraz zbiorowiska półnaturalne na 
przekształconych przez człowieka obszarach nieleśnych, 49 gatunków roślin naczyniowych 
objętych ochroną gatunkową. 
Rośliny objęte ochroną całkowitą występujące w Parku to: widłaczek torfowy, widłak goździsty, 
widłak jałowcowaty, skrzyp olbrzymi, długosz królewski, podrzeń żebrowiec, pióropusznik strusi, 
salwinia pływająca, bluszcz pospolity, wawrzynek wilczełyko, wierzba borówkolistna, barwinek 
pospolity, cebulica dwulistna, ciemiężyca zielona, dziewięćsił bezłodygowy, gnidosz rozesłany,  
grążel żółty, grzybienie białe, kosaciec syberyjski, kotewka orzech wodny, liczydło górskie, lilia 
złotogłów, mieczyk dachówkowaty, obrazki alpejskie, rosiczka okrągłolistna, śnieżyczka 
przebiśnieg, zerwa kulista i zimowit jesienny oraz storczykowate: kruszczyk błotny, kruszczyk 
połabski, kruszczyk rdzawoczerwony, kruszczyk siny, kruszczyk szerokolistny, kukułka 
szerokolistna, listera jajowata i podkolan biały. 
Do chronionej częściowo flory Parku należą: kalina koralowa, kruszyna pospolita porzeczka 
czarna, bagno zwyczajne, bobrek trójlistkowy, centuria pospolita, goździk kropkowany, konwalia 
majowa, kopytnik pospolity, marzanka wonna, naparstnica purpurowa, pierwiosnka wyniosła, 
przylaszczka pospolita. Florę Parku wzbogacają gatunki przybyłe w sposób naturalny z różnych 
krain geograficznych, m. in. z Niziny Węgierskiej przez Bramę Morawską (np. cieszynianka 
dwulistna) i z Sudetów (żywiec dziewięciolistny, przytulia okrągłolistna, lepiężnik biały).  
Na obszarze Parku Krajobrazowego odnotowano 14 gatunków płazów, 6 gatunków gadów, 236 
gatunków ptaków oraz 50 gatunków ssaków, 154 gatunki ptaków należą do awifauny lęgowej, 
a pozostałe to gatunki przelotne, zimujące bądź zalatujące przypadkowo. 
Spośród kręgowców uznawanych za zagrożone w skali kraju, zakwalifikowanych do „Polskiej 
czerwonej księgi zwierząt”, w granicach Parku przystępują do rozrodu: traszka grzebieniasta, bąk, 
bączek, hełmiatka, bielik, zielonka, podróżniczek i przedstawiciel nietoperzy – borowiaczek, a 
przypuszczalnie także gniewosz plamisty, różeniec, kania czarna, koszatka i popielica.  
 
Rezerwat „Łężczok” położony jest na terenie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje 
Krajobrazowe Rud Wielkich”. Jedną z najcenniejszych wartości przyrodniczych rezerwatu są stare 
aleje nagroblowe powstałe ponad dwieście lat temu. Są one miejscem życia wyjątkowo licznych 
gatunków roślin, zwierząt i grzybów, w tym wielu chronionych. W alejach tych udokumentowano 
obecność kilkuset okazów drzew o wymiarach pomnikowych. Szata roślinna rezerwatu 
reprezentowana jest przez ponad  40 zbiorowisk roślinnych: 8 leśnych i 35 nieleśnych. Na uwagę 
zasługują tu dobrze zachowane płaty grądu subkontynentalnego i łęgu jesionowo-wiązowego. 
Tworzą one ponad stuletnie starodrzewia.  
Wśród zbiorowisk nieleśnych wyróżniają się zwłaszcza zespoły makrofitów porastających zbiorniki 
wodne (zespół lilii wodnych oraz kotewki orzecha wodnego). Flora tego miejsca liczy ponad 500 
gatunków roślin naczyniowych, w tym 26 gatunków chronionych. Cenne są zwłaszcza stanowiska 
gatunków zagrożonych w kraju ujęte w :Polskiej czerwonej księdze roślin”: kotewki orzecha 
wodnego, niepozornego storczyka – kruszczyka połabskiego oraz należącej do turzycowatych 
cibory żółtej. We wczesnowiosennym runie lasu wyróżnia się rzadka na niżu cebulica dwulistna 
oraz bogata populacja śnieżyczki przebiśnieg. W okresie letnim zwracają uwagę kwitnące na 
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stawach makrofity: grążel żółty i grzybienie białe oraz płaty salwinii pływającej i wspomnianej już 
kotewki. Późnym latem wzrok przykuwa łąka z kwitnącym zimowitem jesiennym.  
Rezerwat „Łężczok” jest ostoją ptaków o znaczeniu co najmniej krajowym. Bytuje tu ponad 210 
gatunków ptaków, z czego 121 lęgowych. Ocenia się, że pod względem liczby gatunków ptaków 
rezerwat zajmuje drugie miejsce w Polsce po Stawach Milickich. Najważniejsze ptaki lęgowe 
rezerwatu to gatunki rzadkie, takie jak: perkoz zausznik, bąk, bączek, bocian czarny, gęś gęgawa, 
hełmiatka, błotniak stawowy, kropiatka, zielonka, dzięcioł średni, podróżniczek i muchołówka mała. 
Jednocześnie rezerwat „Łężczok” jest ważnym miejscem koncentracji ptaków w okresie migracji. 
Skupia on zwłaszcza ptaki wodno – błotne, w tym stada przelotnych gęsi zbożowych 
i białoczelnych liczące ponad dwa tysiące osobników oraz tworzące nieco egzotyczny widok, 
zalatujące z południa, grupki czapli białych. W rezerwacie żyją także większe ssaki m.in. sarny, 
lisy, zające.  

Meandry rzeki Odry są zaliczane do najważniejszych miejsc gdzie występuje pachnica dębowa 
i zgniotek cynobrowy. W odnogach rzecznych żyją różanka i piskorz. W stałych i tymczasowych 
zagłębieniach rozmnaża się kumak górski. Wyrwy brzegowe stwarzają dobre warunki do 
gniazdowania zimorodka i jaskółki brzegówki. Brodziec piskliwy oraz siweczka rzeczna budują 
gniazda w osadach żwirowych. Unikatowo występuje tracz nurogęś, który w meandrach buduje 
jedyne regularne gniazda. W meandrach żyje także bóbr europejski i wydra rzeczna. Z uwagi na te 
dwa gatunki, jak również z uwagi na nadrzeczne siedliska przyrodnicze oraz wyjątkowość żyjących 
tu zwierząt i roślin, obszar ten został zgłoszony do ochrony w ramach europejskiej sieci NATURA 
2000 – obszarów o najwyższych wartościach przyrodniczych w Europie. 
Na terenie Granicznych Meandrów Odry występują: 

- 3 gatunki ptaków objęte ochroną zgodnie z Załącznikiem I Dyrektywy 79/409/EWG; 
- 4 gatunki ptaków regularnie migrujących; 
- 7 gatunków zwierząt chronionych na mocy porozumień i konwencji międzynarodowych 

(Załącznik IV 92/43/EWG, Konwencja Berneńska). 
Badaniami fauny granicznych meandrów i ich szerokiego otoczenia zajmuje się kilku miejscowych 
entomologów, ornitologów i zoologów. W trakcie prac znaleźli oni silne, zdrowe populacje 
gatunków wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej jak również zagrożone gatunki z 
Czerwonych List – czeskiej i polskiej.  
 
Las koło Tworkowa stanowi ostoję dla 6 gatunków ptaków objętych ochroną zgodnie 
z załącznikiem I Dyrektywy 79/409/EEC; m.in. derkacza, dzięcioła zielonosiwego i dzięcioła 
średniego. Na terenie ostoi stwierdzono również stanowiska 2 gatunków roślin z Polskiej 
Czerwonej Księgi. Są to bardzo rzadkie storczyki - kruszczyk siny i kruszczyk połabski. 
Na obszarze lasu znajduje się 6 typów siedlisk uznanych za ważne dla Unii Europejskiej na mocy 
załącznika I dyrektywy 92/43/EEC (w tym jeden priorytetowy), zajmujących aż 96 % powierzchni 
ostoi, 6 gatunków roślin i zwierząt chronionych na mocy porozumień i konwencji 
międzynarodowych (Załącznik IV 92/43/EEC, Konwencja Berneńska) oraz 7 gatunków roślin 
i zwierząt chronionych w Polsce lub lokalnie rzadkich.  
Dla zachowania ciągłości korytarza ekologicznego Odry jest to jeden z obszarów kluczowych. Las 
Tworkowski został zaproponowany do jednej z ostoi siedliskowych Natura 2000. Las ten jest 
utworzony w przeważającej części ze starodrzewia, w którym występują m.in. gniazda dzięciołów. 
Wiązy, lipy, grądy i dęby to starodrzew, który warunkuje wartość ekologiczną tego obszaru – to 
miejsca gniazdowania wielu rzadkich ptaków, m.in. orła bielika i dzięciołów. 
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6.6. Powierzchnia ziemi 
Badania właściwości agronomicznych gleb i zanieczyszczeń metalami ciężkimi gruntów na 
użytkach rolnych w Powiecie Raciborskich prowadzone były przez Okręgową Stację Chemiczno- 
Rolniczą w Gliwicach od 2005 - 2011r. Analiza uzyskanych wyników jest następująca: 

Kategoria agronomiczna gleb, odczyn i potrzeby wapnowania 
Użytki rolne w Powiecie Raciborskim są to gleby ciężkie, jedynie w Gminie Kornowac przeważają 
gleby średnio ciężkie.  
Na obszarze powiatu przeważają gleb o odczynie lekko kwaśnym, zdarzają się również gleby o 
odczynie obojętnym tj. w mieście Racibórz.   
Potrzeby wapnowania są bardzo zróżnicowane, ale nie zbyt wysokie ze względu na lekko kwaśny 
odczyn gleb. Konieczność wapnowania oceniono na nie więcej niż 40 % przebadanych użytków 
rolnych w Gminie Kornowac, Gminie Kuźnia Raciborska i Gminie Nędza. Na pozostałych użytkach 
potrzeba wapnowania jest wskazana (Gmina Krzanowice, Gmina Krzyżanowice, Gmina Kuźnia 
Raciborska, Gmina Pietrowice Wielkie, Gmina Rudniki)  lub zbędna (Miasto Racibórz).  
 
Zawartość makroelementów i metali ciężkich 
Zróżnicowaną zawartość fosforu odnotowano w gminie Kornowac. Użytki rolne posiadają niską 
(24% gleb), średnią (23% gleb) i bardzo wysoką (25% gleb) zawartość tego pierwiastka.  Niską 
zawartość potasu odnotowano również w glebach użytków rolnych w gminie Krzanowice.  
Zawartość potasu ocenia się jako średnią w każdej gminie Powiatu Raciborskiego (ok. 40 % gleb 
przebadanych). Średnią zawartość magnezu odnotowano w gminach: Krzanowice (43 % gleb), 
Krzyżanowice (50 % gleb), Pietrowice Wielkie (45 % gleb), Rudnik (47 % gleb) i m. Racibórz (42 % 
gleb), z kolei bardzo wysoka zawartość magnezu występuje na glebach użytków rolnych 
w gminach: Kornowac (43 % gleb), Kuźnia Raciborska (45 % gleb) i Nędza (52 % gleb).  
Zawartość metali ciężkich w glebach użytków rolnych Powiatu Raciborskiego nie przekracza 
poziomów dopuszczalnych określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 
2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 
165, poz. 1359). W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono przekroczenia w dwóch 
przypadkach:  

1. Gmina Kornowac (rok badań: 2011): przekroczenie dopuszczalnej zawartości chromu 
w próbce pobranej z użytków rolnych w miejscowości Kobyla,   

2. Gmina Kuźnia Raciborska (rok badań: 2010): przekroczenie dopuszczalnej zawartości 
cynku w próbce pobranej z użytków rolnych w miejscowości Turze. 

Monitoring chemizmu gleb ornych na terenie Polski w latach 2005- 2007 prowadził Instytut Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Badaniem objęto 
również Powiat Raciborski (miejscowość Szymocice - gm. Nędza). W ramach monitoringu 
przeprowadzono analizę właściwości fizycznych, fizyko - chemicznych i chemicznych gleb ornych 
oraz zanieczyszczeń pierwiastkami śladowymi (Cd, Cu, Pb, Zn, Ni), wielopierścieniowymi 
węglowodorami aromatycznymi (WWA) i siarką siarczanową.  
Analiza uzyskanych w monitoringu (2005r.) wyników pozwoliła na ocenę stopnia zanieczyszczenia 
gleb w punkcie pomiarowym w miejscowości Szymocice. Środowisko glebowe wykazuje: 

- I o zanieczyszczenia siarką siarczanową, 
- IIo zanieczyszczenia WWA-133 

                                                   
3 Zawartość 13 związków z grupy WWA (fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo[a]antracen, chryzen, 
benzo[b]fluoranten, benzo[k]fluoranten, benzo[a]piren, dobenzo[a,h]antracen, indeno[1,2,3-cd]piren, benzo[g,h,i]perylen) 
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Przekształcenia powierzchni ziemi 
Zakład Geologii Środowiskowej od wielu lat prowadzi badania naukowe dotyczące zagrożeń 
środowiska naturalnego. Jednym ze szczególnie niebezpiecznych zagrożeń naturalnych na 
obszarze Polski są ruchy masowe (osuwiska), które mogą powstawać zarówno w wyniku 
naturalnych procesów geologicznych, jak i procesów antropogenicznych. 
Zakład Geologii Środowiskowej PIG wraz z oddziałem karpackim PIG od roku 2004 aktywnie 
uczestniczy w pracach i badaniach związanych z zapobieganiem i ograniczaniem negatywnych 
skutków będących konsekwencją rozwoju ruchów masowych, a w szczególności aktywności 
osuwiskowej. W ramach tych prac została podjęta współpraca z Biurem ds. Usuwania Skutków 
Klęsk Żywiołowych w MSWiA. Jej wynikiem była realizacja projektu badawczego pt: „Osłona 
Przeciwosuwiskowa – ocena zadań inwestycyjnych zgłoszonych do odbudowy, 
przeniesienia i stabilizacji po zniszczeniu przez ruchy osuwiskowe i erozję brzegu 
morskiego w Polsce”.  
Pod koniec 2006 roku PIG rozpoczął realizację następnego projektu osuwiskowego na zlecenia 
Ministra Środowiska i finansowanego przez narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Jest to duży projekt kartograficzny pt: „System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO”, 
którego wykonanie planowane jest na okres 9 lat (zakończenie 2015/2016). Na początku 2008 
roku PIG zakończył realizację Etapu I tego projektu. Projekt SOPO ma na celu stworzenie podstaw 
do zarządzania zagrożeniami związanymi z ruchami masowymi, szczególnie osuwiskami, w całej 
Polsce.  
W granicach Powiatu Raciborskiego wytypowano 157 obszarów predysponowanych do 
rozwoju ruchów masowych. Aktualnie w obszarach tych brak jest intensywnego czynnika 
naturalnego, który uaktywniał by ruchy masowe. Natomiast procesem ułatwiającym ich rozwój 
może być działalność człowieka, polegająca głównie na: podcinaniu zbocza/stoku oraz 
prowadzeniu wykopów lub nadsypywań stoku. Wymienione działania zwiększają parametry stoku, 
intensyfikują spływy powierzchniowe wód opadowych, tworzą systemy sztucznego spływu 
powierzchniowego. 
W granicach Powiatu Raciborskiego wyznaczono 47 terenów zagrożonych ruchami masowymi. 
Rozpoznane tereny zagrożone ruchami masowymi są rejonami, w których dopuszcza się 
możliwość rozwoju osuwisk. Największą ilość terenów zagrożonych zidentyfikowano w obszarze 
gminy Rudnik – 22 tereny. Na pozostałe gminy przypadło 25 terenów: Racibórz (6), Pietrowice 
Wielkie (6), Kornowac (5), Krzanowice (4), Kuźnia Raciborska (2), Nędza (1) i Krzyżanowice (1).  

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych rozpoznano w granicach Powiatu Raciborskiego 69 
osuwisk. W granicach Powiatu Raciborskiego rozpoznano 10 osuwisk aktywnych, 30 osuwisk 
okresowo aktywnych, oraz 29 osuwisk nieaktywnych4.  
Powierzchnie rozpoznanych osuwisk zawierają się w przedziale od poniżej 0,05 ha do 35 ha. 
Większość osuwisk (59%) należy do małych, których powierzchnie nie przekraczają 1 ha. 
Liczba odnotowanych na terenie Powiatu Raciborskiego osuwisk: 

 Gmina Kornowac- 33 osuwiska: 
o Pogrzebień- 19 osuwisk 
o Kornowac- 8 osuwisk 
o Kolonia Kornowacka- 4 osuwiska 
o Kobylna- 2 osuwiska 

                                                   
4 Aktywność osuwisk określona została zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Instrukcji opracowania Mapy osuwisk i 
terenów zagrożonych ruchami masowymi” (Grabowski i inni, 2008). Według Instrukcji osuwiska aktywne ciągle są w 
ciągłym ruchu lub objawy ich aktywności występowały w trakcie prowadzenia rejestracji, albo w ciągu co najmniej 
ostatnich 5 lat. W obrębie osuwisk aktywnych okresowo objawy aktywności występowały w nieregularnych odstępach 
czasu, w ciągu ostatnich 50 lat. Osuwiska nieaktywne są ustabilizowane, w ich obrębie nie obserwowano i nie 
udokumentowano objawów aktywności w ciągu co najmniej ostatnich 50 lat. 
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 Gmina Rudnik- 14 osuwisk: 
o Brzeźnica- 5 osuwisk 
o Grzegorzowicze- 3 osuwiska 
o Sławików- 2 osuwiska 
o Rudnik- 2 osuwiska  
o Ponięcice- 1 osuwisko 
o Łubowice- 1 osuwisko 

 Gmina Racibórz- 11 osuwisk: 
o Brzezie-11 osuwisk 

 Gmina Krzyżanowice- 5 osuwisk: 
o Krzyżanowice- 3 osuwiska  
o Owsiszcze- 2 osuwiska 

 Gmina Kuźnia Raciborska- 4 osuwiska: 
o Rudy- 4 osuwiska 

 Gmina Nędza:  
o Nędza- 2 osuwiska 

 
W pozostałych gminach Powiatu Raciborskiego nie stwierdzono występowania osuwisk. 

Częstym obserwacjom po intensywnych opadach i roztopach powinny podlegać aktywne  
osuwisko w Brzeziu (Gmina Racibórz), okresowo aktywne osuwisko w Grzegorzowicach (Gmina 
Rudnik), aktywne i okresowo aktywne osuwiska w Brzeźnicy (nad jego skarpą znajdują się 
zabudowania). Podobnym obserwacjom poddane powinny być nieaktywne osuwiska w Brzeziu 
(Gmina Racibórz), Sławikowie i Brzeźnicy (Gmina Rudnik) oraz Pogrzebieniu (Gmina Kornowac)  
Niezwłocznego podjęcia prac inżynierskich mających na celu zabezpieczenie szkód oraz 
stabilizację i odwodnienie zbocza wymaga aktywne osuwisko w Krzyżanowicach (Gmina 
Krzyżanowice). 

6.7. Gospodarka odpadami 

6.7.1. Składowiska odpadów 
Na terenie Powiatu Raciborskiego funkcjonują dwa składowiska odpadów komunalnych: 

- Składowisko Odpadów Innych niż Niebezpieczne i Obojętne w Raciborzu przy 
ul. Rybnickiej 125, 

- Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Tworkowie. 

6.7.2. Instalacje odzysku i innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów 
Na terenie Powiatu Raciborskiego funkcjonują instalacje do odzysku odpadów komunalnych m.in. 
kotły opalane trocinami, piece łukowe, linie sortownicze opakowań, stacje demontażu pojazdów, 
kompostownia, betoniarnia.  
Na obszarze powiatu nie funkcjonują instalacje innego niż składowanie unieszkodliwiania 
odpadów. 

6.7.3. System gospodarowania odpadami komunalnymi 
Zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych na koniec 2011 r. objęte było ok. 98 % 
mieszkańców Powiatu Raciborskiego. Selektywna zbiórka odpadów na terenie Powiatu 
Raciborskiego zorganizowana jest w oparciu o system workowy (tzw. „u źródła”) – kolorowe worki 
na odpady typu: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, na obszarze zabudowy jednorodzinnej 
oraz pojemnikowy (tzw. ”gniazda”) – kontenery na odpady typu: papier i tektura, szkło, tworzywa 
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sztuczne, ustawione są w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej i usługowej. System workowy 
funkcjonuje w Gminach: Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Nędza, Pietrowice Wielkie, 
Rudnik, w pozostałych gminach wprowadzone są oba systemy selektywnej zbiórki tj. w Gminie 
Kuźnia Raciborska i Racibórz.  

Ponadto na terenie powiatu zorganizowane są zbiórki: 
- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego- wszystkie gminy; 
- zużytych baterii- wszystkie gminy; 
- przeterminowane leki od ludności – pojemniki do zbiórki umieszczone w trzech aptekach w 

gminach: Krzanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie, Racibórz; 
- odpady wielkogabarytowe- wszystkie gminy; 
- zużyte opony- w gminach Kornowac i Kuźnia Raciborska; 
- opakowania po środkach ochrony roślin- gmina Racibórz; 
- tekstylia- gmina Racibórz; 
- bioodpady- gmina Rudnik. 
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7. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH 
PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH Z 
PUNKTU WIDZENIA PROGRAMU 

7.1. Wody powierzchniowe i podziemne 
Wody powierzchniowe składają się z wód płynących oraz wód stojących. Stan czystości wód 
powierzchniowych uzależniony jest od gospodarki wodno – ściekowej prowadzonej w powiecie. 
Występujące zanieczyszczenia wód powierzchniowych spowodowane są przede wszystkim 
wprowadzaniem nie oczyszczonych ścieków komunalnych do cieków wodnych. 
Zanieczyszczenia zawarte w wodach opadowych są zanieczyszczeniami pochodzącymi w głównej 
mierze z atmosfery. Tlenki węgla, siarki i azotu przekształcają się (częściowo) odpowiednio w 
kwas węglowy, kwas siarkowy, kwas azotowy i obniżając pH pary wodnej w atmosferze tworzą 
kwaśne deszcze. Zanieczyszczenia w ściekach opadowych wynikają głównie ze spłukania 
powierzchni utwardzonych, na których występują m.in. takie zanieczyszczenia jak: paliwa i smary, 
części ogumienia, odchody zwierząt domowych itp. Odprowadzanie wód opadowych powoduje 
degradację bezpośrednich odbiorników wód opadowych.  
Obserwuje się zanieczyszczenie wód głębinowych związkami: azotu (azotany i azotyny) oraz 
amoniaku. Wielkość oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko wodne jest bezpośrednio 
związana z poziomem intensywności użytkowania gleb i stopniem koncentracji produkcji 
zwierzęcej w poszczególnych rejonach – obszarach zlewni. Do środowiska wodnego dostają się 
niespożytkowane przez uprawy składniki nawozów mineralnych i naturalnych oraz inne substancje 
używane aktualnie w produkcji rolniczej. Poważnym problemem są także nieskanalizowane wsie i 
ścieki bytowo-gospodarcze gromadzone: w szambach, odprowadzane wprost do cieków poprzez 
szczątkowe kanalizacje burzowe a także do szeregu obniżeń, oczek wodnych i stawów, które w 
efekcie końcowym wpływają na jakość wód podziemnych. 

7.2. Powietrze atmosferyczne 
Powietrze jest tym komponentem środowiska, do którego emitowana jest większość 
zanieczyszczeń powstających na powierzchni Ziemi, zarówno w rezultacie procesów naturalnych, 
jak i działalności człowieka. 

Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza w Powiecie Raciborskiego są: 
 zakłady przemysłowe zlokalizowane w mieście Racibórz 
 „niska emisja” w sezonie grzewczym, 
 transport drogowy oraz związany z nim wzrost natężenia ruchu. 

 
7.3. Hałas 
Hałas przemysłowy 
Na klimat akustyczny Powiatu Raciborskiego wpływają wszelkie źródła hałasu znajdujące się na 
terenie zakładów przemysłowych, zarówno na otwartej przestrzeni (punktowe źródła hałasu), jak 
i w budynkach (wtórne źródła hałasu). Punktowymi źródłami hałasu są np. wentylatory, czerpnie, 
sprężarki itp. usytuowane na zewnątrz budynków. Źródłem hałasu wtórnego są obiekty budowlane 
w tym produkcyjne, w których hałas pochodzący od pracy maszyn i urządzeń emitowany jest do 
środowiska przez ściany, strop, okna i drzwi. Ponadto prace dorywcze wykonywane poza 
budynkami produkcyjnymi jak np. ciecie, kucie, a także obsługa zakładów przez transport kołowy 
stanowią dodatkowe źródło hałasu. 
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Na terenie Powiatu Raciborskiego funkcjonują przedsiębiorstwa, warsztaty oraz podmioty 
gospodarcze oferujące usługi o charakterze komercyjnym, w tym jednostki handlu detalicznego, 
spółki prawa handlowego, osoby fizyczne. W związku z prowadzoną działalnością mogą one 
stanowić potencjalne źródło emisji hałasu do środowiska. 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 Powiatu Raciborskiego kształtuje również w znacznej mierze ruch 
komunikacyjny. Przez teren powiatu przebiegają będące źródłami hałasu drogowego: drogi 
krajowe, wojewódzkie oraz szereg dróg powiatowych i gminnych, łączących Powiat Raciborski 
z innymi ośrodkami. Występuje nakładanie się ruchu tranzytowego z ruchem lokalnym, co stwarza 
znaczne utrudnienia dla uczestników ruchu drogowego i uciążliwości dla terenów otaczających. 
Rosnąca liczba samochodów na drogach powiatu bez wątpienia powoduje pogorszenie klimatu 
akustycznego wzdłuż istotnych szlaków komunikacyjnych. Ocenia się, że przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu komunikacyjnego występują na terenach zabudowanych, 
położonych wzdłuż dróg. 
 
7.4. Promieniowanie niejonizujące  
Wpływ stacji bazowych i przekaźników sieci GSM na stan środowiska przyrodniczego według 
wyników badań wykonywanych na potrzeby inwestorów określany jest jako nieistotny.  
Dla ochrony mieszkańców powiatu 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. Należy dążyć 
do stopniowego zastępowania ograniczeń w zagospodarowywaniu terenów wzdłuż linii 
zmniejszaniem zasięgu ich oddziaływania osiąganym środkami technicznymi. Przy zbliżeniach linii 
do budynków mieszkalnych po stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnego rzeczywistego 
natężenia pola elektromagnetycznego wymaga się ekranowania linii. 

7.5. Zasoby przyrodnicze 
Do czynników stanowiących zagrożenie dla środowiska przyrodniczego należą  

 zagrożenia abiotyczne: susze i okresy wysokich temperatur w okresie wegetacyjnym, 
gwałtowne silne wiatry, okiść i szadź, przymrozki wiosenne, powodzie, długotrwałe i obfite 
opady deszczu w okresie wczesnego lata powodujące erozję gleb i niszczące drogi, erozja 
gleby i osuwiska,  

 zagrożenia biotyczne: szkodniki owadzie, występowanie grzybów pasożytniczych, szkody 
od zwierzyny roślinożernej i gryzoni,  

 zagrożenia antropogeniczne: zanieczyszczenie powietrza, zagrożenia wynikające 
z urbanizacji terenu, intensywna penetracja terenów leśnych przez turystów i zbieraczy 
grzybów i owoców leśnych, zagrożenia pożarami.  

Lasy Nadleśnictwa Rudy Raciborskie (gm. Pietrowice Wielkie, gm. Krzyżanowice, gm. Rudnik, gm. 
Nędza, gm. Krzanowice, m. Kuźnia Raciborska) i Nadleśnictwa Rybnik (gm.  Racibórz, gm. 
Kornowac) znajduje się w II strefie uszkodzeń. Duży udział wiatrów z kierunków północ – południe 
jest przyczyną napływu wysokich stężeń NOX emitowanych przez Zakłady Azotowe w Kędzierzynie 
oraz SO2 pochodzącego z transgranicznego przerzutu z Czech. Dodatkowo nakładają się na to 
emisje z Rybnickiego Okręgu Węglowego i Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Oprócz SO2 i 
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NOX, z emitowanych na tym terenie związków należy także wymienić: CO2, fenole, formaldehydy, 
amoniak, węglowodory, związki ołowiu, chromu i miedzi. 

7.6. Powierzchnia ziemi 
Gleba stanowi podstawowy, nieodnawialny element środowiska przyrodniczego. Jej właściwości 
decydujące o przydatności rolniczej, muszą być dobrze poznane i monitorowane, a istniejące 
zasoby szczególnie chronione. 

Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się: 
- nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel i ołów oraz innych 

substancji chemicznych, np. ropopochodnych, 
- zasolenie, 
- nadmierną alkalizację, 
- zakwaszenie przez związki siarki i azotu, 
- skażenie radioaktywne.  

Metale ciężkie 
Metale ciężkie występują w glebach powszechnie, na skutek uwalniania ze skał macierzystych w 
procesach glebotwórczych. Ich naturalny poziom nie stanowi jednak zagrożenia dla ekosystemów. 
W wyniku gospodarczej i przemysłowej działalności człowieka (emisje pyłów z zakładów 
przemysłowych, transport samochodowy) może nastąpić akumulacja tych pierwiastków w glebach 
użytkowanych rolniczo. 
Na terenie Powiatu Raciborskiego stwierdzono przekroczenia zawartości metali ciężkich w dwóch 
przypadkach:  

1. Gmina Kornowac (rok badań: 2011): przekroczenie dopuszczalnej zawartości chromu 
w próbce pobranej z użytków rolnych w miejscowości Kobyla,   

2. Gmina Kuźnia Raciborska (rok badań: 2010): przekroczenie dopuszczalnej zawartości 
cynku w próbce pobranej z użytków rolnych w miejscowości Turze,. 

Rozpoznanie stanu gleb użytkowanych rolniczo pod względem zanieczyszczenia metalami 
ciężkimi jest istotne z uwagi na produkcję bezpiecznej żywności dla człowieka. Nadmierna 
zawartość metali ciężkich degraduje biologiczne właściwości gleb, powoduje zanieczyszczenie 
łańcucha żywieniowego i wód gruntowych. Szczególne zagrożenie stwarzają one w glebach 
kwaśnych, przechodzą bowiem w formy łatwo dostępne dla roślin.  
Tereny wzdłuż arterii komunikacyjnych narażone są w sposób ciągły na zanieczyszczenia 
powstałe w wyniku spalania paliw: tlenki azotu, węglowodory i pierwiastki śladowe, w tym ołów. 
Także eksploatacja dróg i pojazdów jest przyczyna przenikania do gleb związków organicznych 
i metalicznych: kadmu, niklu, miedzi i cynku. Kolizje drogowe z udziałem pojazdów 
transportujących substancje niebezpieczne powodują lokalne zagrożenia dla środowiska 
glebowego przez skażenia substancjami ropopochodnymi, kwasami i innymi.  

Przekształcenia powierzchni ziemi 
Zagrożenie osuwiskami występuje w większym lub mniejszym stopniu w każdej gminie Powiatu 
Raciborskiego. W przypadku wystąpienia może dojść do uszkodzeń budynków jak i infrastruktury 
związanej z komunikacją, może dojść do zerwania linii elektrycznych. Osuwająca się ziemia może 
doprowadzić do zasypania koryt rzek, a w konsekwencji do podtopienia budynków prywatnych 
i użyteczności publicznej, zalania gospodarstw rolnych. Może wystąpić konieczność ewakuacji 
części mieszkańców z uszkodzonych budynków lub podtopionych terenów. Mogą wystąpić 
problemy z dostępem do wody pitnej na terenie osiedli gdzie ujęcia wody zostały zasypane przez 
przemieszczającą się ziemię. 
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Częstym obserwacjom po intensywnych opadach i roztopach powinny podlegać aktywne  
osuwisko w Brzeziu (Gmina Racibórz), okresowo aktywne osuwisko w Grzegorzowicach (Gmina 
Rudnik), aktywne i okresowo aktywne osuwiska w Brzeźnicy (nad jego skarpą znajdują się 
zabudowania). Podobnym obserwacjom poddane powinny być nieaktywne osuwiska w Brzeziu 
(Gmina Racibórz), Sławikowie i Brzeźnicy (Gmina Rudnik) oraz Pogrzebieniu (Gmina Kornowac)  
Niezwłocznego podjęcia prac inżynierskich mających na celu zabezpieczenie szkód oraz 
stabilizację i odwodnienie zbocza wymaga aktywne osuwisko w Krzyżanowicach (Gmina 
Krzyżanowice). 
 
Część stanowisk eksploatacyjnych położona jest z kolei w granicach Parku Krajobrazowego 
Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich i ich eksploatacja wymaga analizowania 
celowości ze względu na konflikt ze środowiskiem naturalnym.  

7.7. Gospodarka odpadami 
Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: 

- brak objęcia umowami na odbiór odpadów komunalnych 100% mieszkańców Powiatu, 
- selektywna zbiórka surowców wtórnych na terenie powiatu nie pozwala w chwili obecnej 

ograniczyć w zadowalającym stopniu ich unieszkodliwiania poprzez składowanie, 
- brak wdrożonej na większą skalę selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji 

wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, 
- brak zorganizowanej na większą skalę zbiórki odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze 

strumienia odpadów komunalnych, 
- niedostateczna świadomość ekologiczna społeczeństwa, 
- spalanie odpadów w paleniskach domowych, 
- deponowanie odpadów na tzw. „dzikich wysypiskach”. 

 
Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami innymi niż komunalne: 

- bariera kapitałowa przy wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych 
(niewielkie wykorzystanie nowoczesnych technologii), 

- niewystarczający monitoring gospodarki odpadami w odniesieniu do sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw, 

- niska świadomość ekologiczna wytwórców odpadów, szczególnie małych i średnich 
podmiotów gospodarczych, 

- niewystarczająca znajomość zmieniających się przepisów prawnych wśród wytwórców 
i innych posiadaczy odpadów, 

- brak w WSO pełnych danych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 
 
Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarowania wyrobami zawierającymi 
azbest: 

- brak wykonanej pełnej inwentaryzacji wyrobów azbestowych na terenie jednej z gmin, co 
skutkuje nieznajomością skali problemu na danym obszarze, 

- niska świadomość ekologiczna społeczeństwa w przedmiotowym zakresie, 
- nieznajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązków posiadaczy wyrobów 

azbestowych, 
- wysokie koszty nowych pokryć dachowych, 
- niska skuteczność pozyskiwania środków zewnętrznych na usuwanie wyrobów 

azbestowych. 
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8. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY 
ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU 
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, 
ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA AKTUALIZACJI PROGRAMU 
OCHRONY ŚRODOWISKA, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE 
CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY 
UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 
Analizując cele sformułowane w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Raciborskiego oprócz analizy ich wpływu na środowisko, należy dokonać odniesienia tych celów 
do kierunków działań określonych w dokumentach nadrzędnych oraz równoległych, określonych 
na szczeblu regionu. Od komplementarności i zharmonizowania tych celów w znacznym stopniu 
zależy możliwość osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej powiatu. 

8.1. Cele ochrony środowiska określone w Aktualizacji Programu 
Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego 

8.1.1. Cele wynikające z polityki unijnej 
Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii Europejskiej 
jest VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. VI EAP ustanawia 
wspólnotowe ramy polityki ochrony środowiska na okres od lipca 2002 r. do lipca 2012 r. Stanowi 
on środowiskowy wymiar wspólnotowej strategii zrównoważonego rozwoju i wytycza priorytety 
w dziedzinie ochrony środowiska, w szczególności:   

1. zmiany klimatu;  
2. przyrodę i różnorodność biologiczną;  
3. zdrowie i jakość życia;  
4. zasoby naturalne i odpady. 
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Tabela 12. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Raciborskiego z VI Wspólnotowym Programem Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego 

L.p. 
VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska 

Naturalnego Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Powiatu Raciborskiego Określenie 
zgodności Cele działań Kierunki działań Cel strategiczny 

1. 

Zmiany klimatu 

Ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 
przynajmniej 20 % do roku 2020. Częścią 

pakietu są zobowiązania dotyczące 2020 roku: 
20 % udział energii odnawialnej  w ogólnej 

produkcji energii i 10 % udział biopaliw. 

Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach 
technicznych wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych 
rodzajów odnawialnych źródeł energii 

Całkowita 
zgodność 

2. 
Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne 
źródła energii, wspomaganie wykorzystania odnawialnych źródeł  energii 
m.in. w obrębie budynków komunalnych i mieszkalnych. 

3. 

Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii m.in. w 
obrębie budownictwa mieszkalnego rozproszonego (w szczególności w 
ramach środków zewnętrznych) oraz technologii zwiększających 
efektywne wykorzystanie energii i zmniejszających materiałochłonność 
gospodarki 

4. 

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 

 
5. 

Przyroda                
i różnorodność 

biologiczna 

Zwiększenie ochrony obszarów o znaczeniu 
wspólnotowym i włączanie cennych obszarów 

do europejskiej sieci Natura 2000. 

Zachowanie i ochrona połączeń ekologicznych występujących na terenie 
Powiatu Raciborskiego. 

Całkowita 
zgodność 

Ochrona miejsc i ciągów widokowych oraz dominant krajobrazowych w 
bliskim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego oraz obszarów NATURA 2000 
Ochrona terenów położonych w bliskim sąsiedztwie Parku 
Krajobrazowego oraz obszarów NATURA 2000 

6. 

Zdrowie i jakość 
życia 

Zapewnienie poprawy jakości zasobów wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz 

ekosystemów od wody zależnych. 

Rozwój współpracy ze wszystkimi instytucjami wpływającymi na jakość 
wód, wspieranie edukacji ekologicznej w zakresie racjonalnej gospodarki 
wodami i jej ochrony przed zanieczyszczeniem 

Całkowita 
zgodność 

7. 
Współpraca ze środowiskami rolniczymi w zakresie wdrażania dobrych 
praktyk rolniczych, niezbędnych dla skutecznej ochrony wód przed 
zanieczyszczeniem obszarowym 

8. 

Intensyfikacja działań kontrolnych mających na celu przeciwdziałanie 
odprowadzaniu nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód oraz 
przeciwdziałanie nieprawidłowościom w odprowadzaniu ścieków 
przemysłowych, w tym weryfikacja pozwoleń wodno-prawnych 
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9. 

Wspieranie działań inwestycyjnych mających na celu ograniczenie i 
eliminację ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach do 
środowiska wodnego a w szczególności substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego. 

10. 

Zasoby naturalne i 
odpady 

Stworzenie możliwości mających na celu 
zmniejszenie marnotrawstwa i szkodliwego dla 
zdrowia wpływu odpadów. Recykling, utylizacja 
odpadów winny zostać usprawnione, 
uwzględniając w większym stopniu cykl życia 
materiałów.  

Tworzenie i udział gminy w strukturach ponad gminnych dla realizacji 
regionalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi 
obejmujących działania w zakresie: 
- zapobiegania powstawaniu odpadów, 
- selektywnego zbierania odpadów, 
- przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku  lub 
unieszkodliwiania, 
- budowy regionalnych ZZO, 
- rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów znajdujących się w 
obszarze oddziaływania ZZO 

Całkowita 
zgodność 

11. 
Stworzenie, doskonalenie i prowadzenie bazy danych dotyczących 
ewidencji wytwarzanych odpadów oraz poddawanych poszczególnym 
procesom odzysku i unieszkodliwiania 

12. 
Kontrolowanie i kierowanie przez gminy całego strumienia odpadów do 
ZZO, co umożliwi gminom spełnienie dyrektyw unijnych w sprawie 
odzysku poszczególnych rodzajów odpadów 

13. Wdrażanie innowacyjnych technologii (BAT) w zakresie 
zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów 
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8.1.2. Cele wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa 
Cele i instrumenty sformułowane na szczeblu wspólnotowym zostały w przewadze przeniesione do 
Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016. Priorytety tego 
dokumentu obejmują: 

 kierunki działań systemowych, 
 ochrona zasobów naturalnych, 
 poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.
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Tabela 13. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Raciborskiego z Polityką Ekologiczną Państwa 

L.p. Polityka Ekologiczna Państwa Program Ochrony Środowisko dla Powiatu 
Raciborskiego Określenie 

zgodności Priorytety Cele działań Cele działań 

1. 
KI

ER
U

N
KI

 D
ZI

AŁ
AŃ

 S
Y

ST
E

M
O

W
YC

H
 

Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w 
strategiach sektorowych 

Doprowadzenie do sytuacji, w której projekty 
dokumentów strategicznych wszystkich sektorów 

gospodarki będą, zgodnie z obowiązującym 
prawem, poddawane procedurze oceny 

oddziaływania na środowisko i wyniki tej oceny 
będą uwzględniane w ostatecznych wersjach tych 

dokumentów 

Całkowita zgodność 

2. Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska Upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów 
zarządzania środowiskowego Całkowita zgodność 

3. Zarządzanie środowiskowe 

4. Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz 
ochrony środowiska 

Podnoszenie świadomości ekologicznej 
społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, 

działaj lokalnie” 
Całkowita zgodność 

5. Rozwój badań i postęp techniczny  
Brak realizacji – cel 
nie przynależny dla 

powiatu 

6. Odpowiedzialność za szkody w środowisku 
Stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na 

celu zapobieganie szkodom w środowisku i 
sygnalizacja możliwości wystąpienia szkody 

Całkowita zgodność 

7. Aspekt ekologiczny w planowaniu 
przestrzennym 

Aktualizacja miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, które powinny 

być podstawą lokalizacji nowych inwestycji 
Całkowita zgodność 

8. 

O
C

H
R

O
N

A
 Z

AS
O

BÓ
W

 
N

AT
U

R
AL

N
YC

H
 

Ochrona przyrody Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej Całkowita zgodność 

9. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 
Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez 
kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i 
wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego 

Całkowita zgodność 

10. Racjonalne gospodarowanie zasobami 
wodnymi 

Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód 
powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, 

aby uchronić gospodarkę od deficytów wody Całkowita zgodność 

11. Zabezpieczenie przed skutkami powodzi  

12. Ochrona powierzchni ziemi Rekultywacja gleb zdegradowanych i 
zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji Całkowita zgodność 
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przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej 

13. Gospodarowanie zasobami geologicznymi 
Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin w 

procesie planowania przestrzennego i rekultywacja 
terenów poeksploatacyjnych 

Całkowita zgodność 

14. 

PO
PR

AW
A 

JA
KO

ŚC
I Ś

R
O

D
O

W
IS

KA
 I 

B
EZ

PI
EC

ZE
Ń

S
TW

A 
EK

O
LO

G
IC

ZN
EG

O
 

Środowisko a zdrowie 
Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w 

wyniku wspólnych działań sektora ochrony 
środowiska z sektorem zdrowia 

Całkowita zgodność 

15. Jakość powietrza Osiągnięcie odpowiedniej jakości powietrza zgodnie 
z obowiązującymi standardami  Całkowita zgodność 

16. Ochrona wód Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wszystkich 
wód Całkowita zgodność 

17. Gospodarka odpadami 
Stworzenie systemu gospodarki odpadami, 

zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju i 
Polityką Ekologiczną Państwa 

Całkowita zgodność 

18. Oddziaływanie hałasu  
Ochrona mieszkańców Powiatu Raciborskiego 
przed szkodliwym oddziaływaniem hałasu w 

środowisku 
Całkowita zgodność 

19. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 
Ochrona mieszkańców Powiatu Raciborskiego 

przed szkodliwym oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych 

Całkowita zgodność 

20. Substancje chemiczne w środowisku  
Brak realizacji – cel 
nie przynależny dla 

powiatu 

21. 
 

Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej przez nadzór nad wszystkimi 

instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami takiej 
awarii 

Zadanie dodatkowe 

22. Promocja i wspieranie wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych Zadanie dodatkowe 
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8.1.3.  Cele wynikające z polityki regionalnej 
Strategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2008- 2015 to jeden z najważniejszych 
dokumentów przygotowywanych przez samorząd, określa bowiem cele i priorytety polityki rozwoju, 
prowadzonej na terenie Powiatu. Niniejsza strategia jest zapisem świadomych wyborów społeczności 
lokalnej i pokazuje koncepcję rozwoju zaplanowaną na kilka kolejnych lat, zorientowana jest na 
rozwiązanie kluczowych problemów z wykorzystaniem pojawiających się szans. Opracowanie 
niniejszego dokumentu jest wynikiem porozumienia różnych środowisk i dowodem silnego poczucia 
odpowiedzialności społeczności lokalnej za przyszłość Powiatu.                                                             
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Tabela 14. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Raciborskiego ze Strategią Rozwoju Powiatu Raciborskiego 

L.p. 
Strategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska  

dla Powiatu Raciborskiego Stopień 
zgodności Cel strategiczny Cel średniookresowy 

1. Optymalizacja układu komunikacyjnego i przestrzeni 
publicznej 

Osiągnięcie odpowiedniej jakości powietrza zgodnie z 
obowiązującymi standardami Całkowita 

zgodność Ochrona mieszkańców Powiatu Raciborskiego przed szkodliwym 
oddziaływaniem hałasu w środowisku 

2. Umocnienie pozycji Ziemi Raciborskiej jako 
historycznej stolicy Górnego Śląska Ochrona i utrzymanie krajobrazu rekreacyjnego Całkowita 

zgodność 

3. Rozwój turystyki, rekreacji i sportu Ochrona i utrzymanie krajobrazu rekreacyjnego Całkowita 
zgodność 

4. Podnoszenie 
bezpieczeństwa obywateli Zabezpieczenie przed skutkami powodzi Całkowita 

zgodność 

5. Ochrona środowiska 
naturalnego 

Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz 
przywracanie im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej 

Całkowita 
zgodność 

Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin w procesie 
planowania przestrzennego i rekultywacja terenów 

poeksploatacyjnych 
Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód 

powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić 
gospodarkę od deficytów wody 
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8.1.4. Zgodność celów projektu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Raciborskiego z celami polityk nadrzędnych i równoległych 
Traktat Akcesyjny w obszarze „Środowisko” zawarł warunki transpozycji unijnych dyrektyw do 
krajowego prawa ochrony środowiska. Stały się one podstawą formułowania celów 
krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych w II Polityce Ekologicznej Państwa, w 
zakresie gospodarowania zasobami naturalnymi, poprawy jakości środowiska, wzmocnienia 
instrumentów zarządzania środowiskiem oraz współpracy międzynarodowej. Łącznie 
z restrukturyzacją gospodarki działania te przyczyniły się do postępu w wielu dziedzinach 
(ograniczenie emisji podstawowych zanieczyszczeń do powietrza, pobór wód, zrzut biogenów). 
Oznacza to konieczność kontynuowania działań, przede wszystkim dotyczących: 
 Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu 

zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Powiatu Raciborskiego oraz utrzymanie jakości 
powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska, 

 utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód,  
 zachowanie bogatej różnorodności biologicznej. 
 
Podstawowym dokumentem opracowanym na szczeblu krajowym, który powinien być uwzględniony 
przy realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego jest Polityka 
Ekologiczna Państwa. W projekcie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska podkreślono, że 
stanowi on przeniesienie polityki krajowej na szczebel regionalny. W niniejszej prognozie dokonano 
sprawdzenia tej tezy, poprzez zestawienie w matrycy (tabela nr 2) celów projektu PEP w latach 
2009-2012 z perspektywą do 2016 i celów Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Raciborskiego. 
Z listy celów PEP nie uwzględniono w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska celów zawartych 
w priorytecie „Ochrona klimatu”, których realizacja zależy głównie od działań na szczeblu centralnym 
i nie odnoszą się one do regionalnej polityki ekologicznej. 

8.1.5. Zgodność celów projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Raciborskiego z zapisami Ustawy o ochronie przyrody 
W ustawie „O ochronie przyrody” z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2009 r., Nr. 151, poz. 1220 
z późn. zm.) zapisano m.in.: 

1.  Gospodarowanie zasobami dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz zasobami 
genetycznymi roślin, zwierząt i grzybów użytkowanymi przez człowieka powinno zapewniać 
ich trwałość, optymalną liczebność i ochronę różnorodności genetycznej, w szczególności 
przez: 
- ochronę, utrzymanie lub racjonalne zagospodarowanie naturalnych i półnaturalnych 
ekosystemów, w tym lasów, torfowisk, bagien, muraw, solnisk, klifów nadmorskich i wydm, 
linii brzegów wód, dolin rzecznych, źródeł i źródlisk, a także rzek, jezior i obszarów morskich 
oraz siedlisk i ostoi roślin, zwierząt lub grzybów; 
- stworzenie warunków do rozmnażania i rozprzestrzeniania zagrożonych wyginięciem roślin, 
zwierząt i grzybów oraz ochronę i odtwarzanie ich siedlisk i ostoi, a także ochronę tras 
migracyjnych zwierząt. 

2. Gospodarowanie zasobami przyrody nieożywionej powinno być prowadzone w sposób 
zapewniający ochronę innych zasobów, tworów i składników przyrody, oszczędne 
użytkowanie przestrzeni oraz zachowanie szczególnie cennych tworów i składników przyrody 
nieożywionej, w tym profili geologicznych i glebowych, jaskiń, turni, skałek, głazów 
narzutowych, naturalnych zbiorników i cieków wodnych, źródeł i wodospadów, elementów 
dna morza, wydm i glebowych powierzchni wzorcowych, a także miejsc występowania 
kopalnych szczątków roślin i zwierząt. 

3. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków 
kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. 

4. Zabrania się wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania w tym 
środowisku roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych. 
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W projekcie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego uwzględniono 
zapisy ustawy „O ochronie przyrody”. Wyznaczono następujące kierunki działań: 

 Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych, 
 Zachowanie i ochrona połączeń ekologicznych występujących na terenie Powiatu 

Raciborskiego, 
 Ochrona miejsc i ciągów widokowych oraz dominant krajobrazowych w bliskim sąsiedztwie 

Parku Krajobrazowego oraz obszarów NATURA 2000, 
 Ochrona terenów położonych w bliskim sąsiedztwie Parku Krajobrazowego oraz obszarów 

NATURA 2000, 
 Stały nadzór nad rozwojem uciążliwego przemysłu,  
 Wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni, 
 Rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących 

przyrodniczo 
 Realizacja Wojewódzkiego Programu Zwiększenia Lesistości gatunkami rodzimymi  
 Aktualizacja granicy rolno-leśnej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego  
 Renaturalizacja obszarów leśnych gatunkami rodzimymi  
 Inwentaryzacja i weryfikacja klasyfikacji gruntów pod kątem pełnego uwzględnienia gruntów 

zalesionych i zadrzewionych oraz ujęcie granicy rolno-leśnej w planach zagospodarowania 
przestrzennego 

 Zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej oraz nieużytków i terenów 
zdegradowanych i przekształconych gatunkami rodzimymi 

 Stały nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych  
 Prowadzenie ciągłej kampanii edukacyjno – informacyjnej w celu podnoszenia świadomości 

w zakresie celów i korzyści z trwale zrównoważonej gospodarki leśnej 
 Zapewnienie trwałości i wielofunkcyjności lasów 
 Inwentaryzacja zasobów leśnych pod kątem ich stanu zdrowotnego 
 Zachowanie istniejących kompleksów leśnych 
 Prowadzenie gospodarki leśnej ze szczególnym uwzględnieniem pozaprodukcyjnych funkcji 

lasu 
 Ochrona gleb leśnych 
 Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (pożary, 

choroby, szkodniki, nielegalne wysypiska śmieci), 
 Odnowienie lub przebudowa drzewostanów zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych 

spowodowanych czynnikami biotycznymi lub abiotycznymi, zagrażających trwałości lasów, 
 Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, urządzanie  

i utrzymanie zieleni, zadrzewień, zakrzewień na terenach będących w administracji 
nadleśnictw. 

8.1.6. Zgodność celów projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Raciborskiego z zapisami KPGO 2014.  
Projekt Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego w zakresie 
odnoszące gospodarki odpadami jest zgodny z zapisami Ustawy o odpadach, jak również 
uwzględnia cele wyznaczone w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO 2014). 
 
W gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele określone w KPGO 2014: 

 objęcie  zorganizowanym  systemem  odbierania  odpadów  komunalnych 100 % 
mieszkańców oraz zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego 
zbierania odpadów najpóźniej do 2015 r., 

 zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 
składowiska odpadów, aby nie było składowanych: 
- w 2013 r. więcej niż 50 %, 
- w 2020 r. więcej niż 35 % 
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masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., 
 zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do końca 2014 r., do maks. 60 % 

wytworzonych odpadów, 
 przygotowanie do ponownego użycia i recyklingu na poziomie min. 50 %, przynajmniej takich 

odpadów jak papier, tworzywa sztuczne, szkło i metale pochodzące z gospodarstw domowych 
(oraz w miarę możliwości odpadów innego pochodzenia, które  ze względu na swój charakter 
lub skład są podobne do odpadów pochodzących z gospodarstw domowych) do 2020 r. 

Redukcja ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska 
odpadów 
 
Uwzględniając wymagania określone w art. 5 Dyrektywy Rady 1999/31/EC należy przyjąć, że udział 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinien wynosić 
wagowo: 

- w 2013 roku – 50 %, 
- w 2020 roku – 35 %. 

Wartością odniesienia dla ustalania udziału procentowego jest całkowita ilość odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. 

W celu osiągnięcia powyższych założeń proponuje się podjąć następujące działania: 
- rozwój selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji wydzielonych ze strumienia 

odpadów komunalnych,  
- skierowanie do instalacji kompostowania odpadów ulegających biodegradacji pochodzących 

z selektywnej zbiórki, utrzymania terenów zielonych oraz ogrodów, 
- rozwijanie metod zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji u źródła poprzez 

stosowanie przez mieszkańców przydomowych kompostowników. 
 
Cele w gospodarce odpadami niebezpiecznymi 
 
W gospodarce odpadami niebezpiecznymi przyjęto następujące cele krótko-  i długookresowe: 

- objęcie wszystkich mieszkańców systemem zbierania (odbioru) odpadów niebezpiecznych 
występujących w strumieniu odpadów komunalnych, 

- uszczelnienie systemu zbierania odpadów niebezpiecznych ze szczególnym uwzględnieniem 
selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych z małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
gospodarstw domowych 

- sukcesywna minimalizacja ilości powstających odpadów niebezpiecznych, 
- sukcesywne zwiększanie stopnia ilości odpadów poddawanych procesom odzysku bądź 

unieszkodliwienia, 
- zwiększenie efektywności monitoringu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, 
- systematyczna edukacja w zakresie prawidłowych metod postępowania z odpadami 

niebezpiecznymi. 
 
Cele w gospodarce odpadami zawierającymi azbest 
Cele krótko- i długookresowe: 

- bieżąca aktualizacja danych dotyczących występowania wyrobów azbestowych na terenie 
powiatu, 

- sukcesywne osiąganie celów, które zostały określone w „Programie Oczyszczania Kraju 
z Azbestu na lata 2009-2032”, w tym usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest do 
2032 r. 

 
Cele w gospodarce odpadami innymi niż niebezpieczne 
W gospodarce odpadami innymi niż niebezpieczne przyjęto następujące cele krótko-  
i długookresowe: 

- uszczelnienie systemu zbierania i zagospodarowania odpadów przemysłowych, 
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- uszczelnienie systemu importowanych odpadów, 
- minimalizacja ilości powstających odpadów przemysłowych, 
- zwiększanie stopnia ilości odpadów poddawanych procesom odzysku, 
- zwiększenie efektywności monitoringu gospodarowania odpadami, 
- prowadzenie ciągłych zadań informacyjno-edukacyjnych w zakresie prawidłowych metod 

postępowania z pozostałymi odpadami. 
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9. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH 
ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W TYM 
ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, 
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE 
I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE 
I NEGATYWNE 
Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano zadania ujęte do realizacji w ramach 
Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego.  
Stopień i zakres oddziaływania zależeć będzie przede wszystkim od lokalizacji danego 
przedsięwzięcia, czy będzie ono realizowane na terenach zurbanizowanych, przekształconych 
antropogenicznie czy obszarach użytkowanych rolniczo lub też na obszarach cennych przyrodniczo 
i chronionych, gdzie negatywny zakres oddziaływania może być największy.  
Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem w odniesieniu do zadań zaplanowanych w Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Raciborskiego przy braku informacji o sposobie i dokładnych miejscach 
realizacji poszczególnych przedsięwzięć jest bardzo trudne. Biorąc jednak pod uwagę, że większość 
z zamierzeń inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w ramach Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska wymagać będzie przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko w odniesieniu do konkretnych warunków środowiskowych przyjęto, że na tym etapie 
wystarczające będzie omówienie typowych oddziaływań i ich potencjalnych skutków 
środowiskowych. W niektórych przypadkach oddziaływanie, w zależności od aspektu jaki się 
rozważa, może mieć jednocześnie negatywny lub pozytywny wpływ na dany element środowiska.  
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych 
skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto ocenę tę 
dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji inwestycji, 
zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy.  

Oznaczenia: 
(+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia  
(-) - realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia  
(0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie 
(+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania i skutki 

w zakresie analizowanego zagadnienia 
(N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków, są one 

zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do 
przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań. 
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Tabela 15. Przewidywane znaczące oddziaływania na poszczególne aspekty środowiska. 
 

L.p.  
Cele i kierunki działania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i 
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące 
zagadnienia i aspekty środowiska: 
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1. Cel: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód  

2. 
Kierunek: Uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie (budowa, 
modernizacja sieci wodociągowych; rozbudowa istniejącej sieci 
wodociągowej, budowa ujęć wód głębinowych) 

N/+ 0/+ +/- 0/+ 0/+ + +/- +/- 0 0 0 0 + 

3. 

Kierunek: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie (budowa, 
modernizacja sieci kanalizacyjnych, rozbudowa istniejącej sieci 
kanalizacyjnej, budowa oczyszczalni ścieków, budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków) 

N/+ 0/+ +/- 0/+ 0/+ + +/- +/- 0 0 0 0 + 

4. Kierunek: Pozostałe działania mające na celu zmniejszenie 
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych 0 0 + 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 

5. Cel: Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu na terenie Powiatu 
Raciborskiego oraz utrzymanie jakości powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska 

6. 
Kierunek: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z transportu (zmiana 
nawierzchni dróg; modernizacja dróg, tworzenie stref ograniczonego 
użytkowania, budowa ścieżek rowerowych) 

N/+ 0/+ +/- 0 0/+ +/- +/- +/- 0 0/+ 0 0/+ 0 

7. 
Kierunek: Ograniczenie niskiej emisji ze źródeł komunalnych 
(termomodernizacja budynków, modernizacja systemu zaopatrzenia w 
ciepło) 

0/+ 0/+ + 0 0/+ 0 + 0 0 0 0 0/+ 0 

8. 
Kierunek: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z przemysłu (stosowanie 
nowoczesnych technologii; spełnianie standardów emisyjnych; kontrola 
wielkości emisji do powietrza) 

0/+ 0/+ + 0 0/+ 0 + 0 0 0 0 0/+ 0 

9. 
Kierunek: Promocja i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
(zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych; inwestowanie w 
instalacje do produkcji „czystej” energii) 

0/+ 0/+ + 0 0/+ 0 + 0 0 0/+ 0 0/+ + 
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L.p.  
Cele i kierunki działania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i 
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące 
zagadnienia i aspekty środowiska: 
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10. Cel: Dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, 
gdzie jest ono największe 

11. Kierunek: Ograniczenie hałasu komunikacyjnego (zmiana nawierzchni 
dróg; modernizacja, przebudowa dróg) N/+ 0 +/- 0/+ 0 +/- +/- +/- 0 0/+ 0 0/+ 0 

12. 

Kierunek: inwentaryzacja obszarów narażonych na hałas (przestrzeganie 
zasad strefowania w planach zagospodarowania przestrzennego, 
pomiary hałasu komunikacyjnego i przemysłowego, tworzenie obszarów 
ograniczonego użytkowania) 

0 0 + 0/+ 0 0 0 0 0 0 0 0/+ 0 

13. 

Kierunek: Pozostałe działania związane z ograniczeniem hałasu na 
terenie Powiatu Raciborskiego (budowa ścieżek rowerowych, 
usprawnienie organizacji ruchu drogowego, egzekwowanie 
dopuszczalnych poziomów hałasu) 

0 0 + 0/+ 0 0 0 0 0 0 0 0/+ 0 

14. Cel: Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej 

15. Kierunek: Działania związane z ochroną i utrzymaniem istniejących 
terenów zielonych (prace pielęgnacyjne, prace konserwacyjne)  0 0/+ 0 0/+ 0/+ 0 0/+ 0 0/+ 0 0 0 0 

16. Kierunek: Rozwój turystyki (tworzenie ścieżek dydaktycznych, remont 
zabytkowych obiektów, tworzenie punktów informacji turystycznej) 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. Kierunek: Pozostałe działania na rzecz ochrony przyrody  0 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 

18. Cel: Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych 

19. 

Kierunek: Działania związane z ochroną zasobów leśnych ( utrzymanie 
istniejących kompleksów leśnych, inwentaryzacja gruntów zalesionych,  
wyznaczenie granicy rolno- leśnej, zrównoważona gospodarka leśna, 
zalesianie, wykonanie planów urządzania lasów) 

0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 

20. Cel: Rekultywacja gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej 

21. Kierunek: Przywracanie glebie wartości użytkowej, przeciwdziałanie 
degradacji, przestrzeganie dobrych praktyk rolniczych 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ + 0/+ + + + 0/+ + 0/+ 0/+ 
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L.p.  
Cele i kierunki działania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i 
długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące 
zagadnienia i aspekty środowiska: 
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22. Cel: Zabezpieczenie przed skutkami powodzi 

23. Kierunek: Działania związane z ochroną ludzi i przyrody przed powodzi 
Powiatu Raciborskiego 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 

24. Cel: Stworzenie systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju i Polityką Ekologiczną Państwa 

25. 
Kierunek: Działania związane z uporządkowanie odpadów komunalnych 
na terenie (selektywna zbiórka odpadów komunalnych, w tym: 
biodegradowalnych, wielkogabarytowych, niebezpiecznych) 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ + 0/+ + + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 

26. 

Kierunek: Działania ukierunkowane na zmniejszenie ilości azbestu na 
terenie miasta (wykonanie inwentaryzacji ilości azbestu na terenie Gmin 
Powiatu Raciborskiego, realizacja Programu Usuwania Wyrobów 
Azbestowych, dofinansowanie dla mieszkańców likwidację wyrobów 
azbestowych) 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ + 0/+ + + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 

27. 
Kierunek: Pozostałe działania mające na celu poprawę sytuacji w 
gospodarce odpadami (edukacja ekologiczna, sporządzanie sprawozdań, 
kontrola firm odbierających odpady komunalne) 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ + 0/+ + + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 
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9.1. Podsumowanie przewidywanych oddziaływań na poszczególne  
aspekty środowiska, w szczególności na obszary objęte ochroną. 

9.1.1. Oddziaływanie na bioróżnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta 
Działania wyznaczone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska maja na celu poprawę stanu 
przyrody na terenie Powiatu Raciborskiego. Przewidywanie możliwych negatywnych skutków 
zamierzonych działań będzie prowadzone w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko 
dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 
Powiat nie wyznaczył terenów, na których prowadzone będą działania zmierzające do zachowania 
istniejących zbiorników wodnych, kontroli nad rozwojem uciążliwego przemysłu, rozwoju sieci szlaków 
turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących przyrodniczo, a także terenów, na 
których ma być prowadzana systematyczna konserwacja rzek i cieków, pielęgnacja lasów i zarośli 
łęgowych, odnowa użytków zielonych, konserwacja rowów melioracyjnych oraz odbudowa urządzeń 
przeciwpowodziowych. W związku, z tym trudno jest określić przewidywany wpływ wymienionych 
działań na stan przyrody w powiecie. 

Na terenie Powiatu Raciborskiego przewidywana jest lokalizacja elektrowni wiatrowych m.in. na 
terenie gmin Pietrowice Wielkie i Rudnik. Inwestycje te dotyczyć będą: 

 w gminie Krzanowice: 
 budowa siedemnastu turbin wiatrowych w obrębie Bojanów, Krzanowice, Pietraszyn i 

Wojnowice 
 budowa farmy wiatrowej Krzanowice II składającej się z dwudziestu ośmiu turbin 

wiatrowych w obrębie Bojanów, Krzanowice, Pietraszyn i Wojnowice 
 w gminie Pietrowice Wielkie: 

 budowa dwóch turbin wiatrowych w miejscowości Cyprzanów,  
 budowa dwóch turbin wiatrowych w miejscowości Samborowice,  
 budowa dwóch turbin wiatrowych  w miejscowości Pawłów,  

 w gminie Rudnik: budowa farmy wiatrowej 
W związku planowanymi farmami wiatrowymi należy uwzględnić oddziaływanie turbin wiatrowych na 
zwierzęta. Elektrownie wiatrowe mogą mieć negatywny wpływ na populacje nietoperzy i ptaków oraz 
ich siedliska szczególnie poprzez: 

 degradację, zakłócenia lub niszczenie siedlisk oraz korytarzy migrowania, 
 degradację, zakłócenia lub niszczenie miejsc rozrodu, 
 zwiększone ryzyko kolizji w locie, 
 dezorientację nietoperzy na skutek emisji ultradźwięków. 

9.1.2. Oddziaływanie na wody 
Realizacja zadań w ramach założonego celu: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód ma w 
efekcie doprowadzić do racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi.  
Inwestycje w zakresie budowy lub modernizacji sieci wodociągowej, budowy ujęć wód podziemnych 
przyczynią się do podniesienia standardu życia mieszkańców. 
Zadania ukierunkowane na poprawę jakości wód podziemnych i powierzchniowych poprzez 
uporządkowanie gospodarki ściekowej (budowa lub modernizacja sieci kanalizacyjnych, budowa lub 
modernizacja oczyszczalni ścieków) wpłyną pozytywnie na stan środowiska wodnego na terenie 
powiatu poprzez zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych odprowadzanych do środowiska ze 
źródeł komunalnych i przemysłowych oraz ograniczenie spływu zanieczyszczeń obszarowych.  
Systemy kanalizacyjne nie stwarzają podczas normalnej eksploatacji znaczących zagrożeń dla 
środowiska. Z uwagi jednak na znaczące oddziaływania w przypadku awarii lub wypadku wskazana 



Prognoza oddziaływania na środowisko  
„Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego” 

 

 
64 

 

jest stała kontrola stanu technicznego tych instalacji, jak również opracowanie szczegółowych planów 
usuwania skutków awarii. 

Zadania związane z poprawą nawierzchni dróg wiązać się będą z zagospodarowania wód opadowych 
i roztopowych z powierzchni ciągów komunikacyjnych – do systemu kanalizacji deszczowej lub rowów 
(naturalne podczyszczanie biologicznie). Wszelkie działania mające na celu zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń do gleb, wpływa korzystnie na stan wód.  

Działania związane z ochroną wód powierzchniowych i podziemnych mają charakter społeczny i 
ekonomiczny, wiążą się również z efektem korzystnym dla środowiska wodnego.  
Część zadań ma charakter ogólny, gdzie nie wyznaczono terenów, na których prowadzone będą 
działania związane z ochroną wód powierzchniowych i podziemnych w związku z czym nie ma 
możliwości jednoznacznej oceny wpływu danych przedsięwzięć na środowisko.  
 
Zanieczyszczenie wód gruntowych może wystąpić na skutek spływów wód opadowych, związanej z 
wymywaniem gruntu oraz wypłukiwaniem niebezpiecznych związków z materiałów używanych do 
budowy i przebudowy dróg, w tym żużli oraz substancji bitumicznych. W trakcie realizacji 
przedsięwzięcia może wystąpić również emisja zanieczyszczeń ropopochodnych do gruntu z 
nieszczelnych układów paliwowych i smarowniczych urządzeń wykorzystywanych przy pracach z 
wykorzystaniem ciężkiego sprzętu, co może mieć wpływ także na zanieczyszczenie płytko 
zalegających poziomów wód podziemnych. Będzie to oddziaływanie chwilowe i krótkotrwałe, ustąpi 
wraz z zakończeniem prac budowlanych.  

9.1.3. Oddziaływania na klimat akustyczny 
Działania wyznaczone w celu: Dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na 
ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono 
największe wpłyną w sposób pozytywny na środowisko. Wszelkiego rodzaju inwestycje ograniczające 
emisję hałasu, przede wszystkim na obszarach zwartej zabudowy przyczyniają się do istotnego 
zmniejszenia ryzyka zdrowotnego powodowanego przez hałas. Ma to swoje korzyści również dla 
budynków zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych, ponieważ zmniejszają się 
drgania i wibracje, które mogą powodować ich uszkodzenie. 
 
Negatywne krótkoterminowe oddziaływanie może wystąpić na etapie realizacji inwestycji związanych 
z przeprowadzeniem robót remontowo – budowlanych z wykorzystaniem sprzętu ciężkiego. Do 
zadań, które będą miały wpływ na klimat akustyczny terenów przyległych należą: budowa i 
przebudowa dróg, zmiana nawierzchni dróg, budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowa 
ujęcia wód podziemnych. Oddziaływanie to ustąpi z chwilą zakończenia robót budowlanych. 

Pogorszenie warunków klimatu akustycznego powiatu może nastąpić na skutek planowanej budowy 
farmy wiatrowej. Do źródeł emisji energii akustycznej do otoczenia z elektrowni wiatrowych zaliczono: 

 pracę generatorów – hałas mechaniczny, ciągły w czasie funkcjonowania urządzeń, 
 obroty retorów – hałas aerodynamiczny, ciągły, „pulsujący” w czasie funkcjonowania 

urządzeń, 
 naprężenia konstrukcji (wież) elektrowni – hałas incydentalny. 

Szczególne znaczenie mają także działania, które prowadzą do zidentyfikowania i zinwentaryzowania 
terenów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu poprzez wykonywanie 
pomiarów hałasu, ponieważ dzięki temu można prowadzić efektywne działania ograniczającego jego 
skutki np. tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania, budowa ekranów dzwiękochłonnych i 
poprawę nawierzchni dróg. 
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9.1.4. Oddziaływanie na powietrze 
Działaniami wypływający korzystnie na jakość powietrza są wszelkie działania związane z 
ograniczeniem emisji zanieczyszczeń z transportu, przemysłu oraz zanieczyszczeń ze źródeł 
komunalnych. Na poprawę jakości powietrza wypłynie zmiana nawierzchni dróg, budowa ścieżek 
rowerowych, jak również prace termomodernizacyjne budynków oraz modernizacja systemu 
zaopatrzenia w ciepło. Wyznaczenie zadań polegających na ograniczenie niskiej emisji do atmosfery 
pozwoli na wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia ludzi i ograniczy niszczenie fasad budynków, w 
tym także zabytkowych, co związane jest z zanieczyszczeniem powietrza.  
Swój wkład w poprawę jakości powietrza atmosferycznego będą miały również rzetelnie 
przeprowadzone działania edukacyjne na temat zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza ze 
źródeł niskiej emisji oraz szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych, a w dalszej 
perspektywie propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, zachęcanie do korzystania z rowerów.  
Zmniejszeniu emisji do powietrza będzie sprzyjać rozwój OZE, na terenie Powiatu Raciborskiego – 
budowa farm wiatrowych. 

Do zadań, które w perspektywie długookresowej wpłyną pośrednio na jakość powietrza należy 
zaliczyć m.in. ochronę zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych, utrzymanie 
terenów zieleni (zachowana powierzchnia czynna biologicznie), nadzór nad rozwojem uciążliwego 
przemysłu, wdrażanie programów rolno- środowiskowych, wszelkie działania kontrolne związane z 
ograniczeniem emisji do powietrza oraz akcje edukacyjne promujące postawy ekologiczne. 

Negatywne krótkoterminowe oddziaływanie na powietrze atmosferyczne może wystąpić na etapie 
realizacji inwestycji związanych z przeprowadzeniem robót remontowo – budowlanych. Do zadań, 
które będą miały wpływ na stan powietrza terenów przyległych należą: budowa i przebudowa dróg, 
budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowa ujęcia wód podziemnych, poprawa nawierzchni 
dróg. Oddziaływanie to ustąpi z chwilą zakończenia robót budowlanych. 
Niewykluczone jest generowanie pyłów na skutek ścierania opon i nawierzchni drogowej jak również 
okładzin hamulcowych i spalin pojazdów starszej generacji, co może powodować lokalne 
podwyższenie stężeń niektórych substancji w powietrzu. Dotyczy to substancji emitowanych z 
silników spalinowych z transportu i ciężkich maszyn, prac spawalniczych oraz prac malarskich. 
W tym wypadku istotną rolę odgrywać będzie aspekt organizacyjny, ponieważ sposób prowadzenia 
prac oraz wykorzystywanie sprzętu spełniającego odpowiednie normy przyczyni się do zmniejszenia 
emisji szkodliwych substancji do powietrza. Oddziaływanie to ustąpi z chwilą zakończenia robót 
budowlanych. 

9.1.5. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i krajobraz 
Działania wyznaczone w celu Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej i Racjonalne 
użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i wiekowej, z 
zachowaniem bogactwa biologicznego m.in. zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w 
istniejących kompleksach leśnych, wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni wpłynie korzystnie na gleby i 
zachowanie różnorodności biologicznej oraz na estetykę obszaru.  
 
Na polepszenie krajobrazu antropogenicznego wpłyną wszelkie prace związane z modernizacją 
starych struktur (dróg, budynków, obszarów zdegradowanych). Założone prace rewitalizacyjne mają 
na celu poprawę ekologicznych warunków życia ludzi poprzez uzyskanie korzystnego stanu czystości 
środowiska. 

Znaczący wpływ na zmianę krajobrazu może mieć budowa farmy wiatrowych. W związku z tym nie 
powinno się ich lokalizować terenach chronionych oraz atrakcyjnych krajobrazowo. W przypadku 
terenów podlegających ochronie akustycznej, elektrownie wiatrowe należy lokalizować w takiej 
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odległości, aby zapewnić zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasu na tych terenach lub w 
odległości mniejszej, lecz przy zastosowaniu skutecznych środków technicznych, technologicznych 
lub organizacyjnych, które zapewnią dotrzymanie ww. poziomów. 
Na etapie poprzedzającym uzyskanie pozwolenia budowlanego zaleca się przeprowadzenie pełnej 
oceny oddziaływania na środowisko inwestycji, w trybie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia. W ocenie ewentualnego negatywnego wpływu lokalizacji farmy 
wiatrowej na krajobraz pomocna może okazać się wizualizacja fotograficzna projektowanej inwestycji 
wkomponowanej w panoramy krajobrazowe z dostępnych punktów i ciągów widokowych. 
W przypadku budowy farmy wiatrowej bezpośrednie oddziaływanie na powierzchnię gleby będzie 
występować na etapie realizacji inwestycji. Wykonane zostaną drogi dojazdowe i wykopy pod 
fundamenty wież elektrowni i wykopy pod kable. Wykonanie wykopów pod fundamenty spowoduje 
likwidację pokrywy glebowej i przekształcenia w przypowierzchniowych strukturach geologicznych w 
związku z robotami ziemnymi powstanie odpad w postaci gleby i ziemi wydobytej z wykopów pod 
fundamenty. W trakcie budowy elektrowni przy użyciu ciężkiego sprzętu i składowaniu elementów 
konstrukcyjnych, mogą wystąpić przekształcenia fizyczne pokrywy glebowej w sąsiedztwie terenów 
bezpośredniej lokalizacji elektrowni. Przekształcenia fizyko chemicznych właściwości gleb wystąpią 
również na terenach składowania materiałów budowlanych i w wyniku pracy sprzętu budowlanego. 
Po zakończeniu prac inwestycyjnych tereny zajęte tymczasowo na czas budowy zostaną 
zrekultywowane (przywrócenie funkcji rolniczej). 

Na polepszenie jakości gleb wpływają również wszystkie działania edukacyjne związane z 
propagowaniem odpowiedniej praktyki rolniczej w gospodarstwach oraz gospodarstw ekologicznych, 
wdrażaniem programów rolno- środowiskowych. Pozytywnie na gleby będą oddziaływać zadania: 
przeciwdziałania degradacji chemicznej gleb, ochrona gleb o wysokiej przydatności rolniczej przed 
przeznaczeniem na cele nierolnicze oraz kształtowanie struktury upraw przeciwdziałającej erozji oraz 
pogarszaniu się jakości gleb. 
Zadania inwestycyjne związane z prowadzeniem prac budowlanych oraz ziemnych mogą stanowić 
źródło potencjalnego oddziaływania na powierzchnię ziemi i krajobraz. Przy czym modernizacja 
(przebudowa) dróg, budowa sieci kanalizacyjnych i wodociągowych będą prowadzone na terenach 
zurbanizowanych gdzie pokrywa glebowa jest już przekształcona.  
 
Brak informacji na temat zakresu działań oraz lokalizacji inwestycji związanych z ochroną przed 
powodzią uniemożliwia określenie oddziaływań jakie mogły by wystąpić w przypadku tego typu 
inwestycji.   

9.1.6. Oddziaływanie na zasoby naturalne 
Realizacja wskazanych w Aktualizacji Programu zadań nie wpłynie negatywnie na zasoby naturalne. 

9.1.7. Oddziaływanie na ludzi 
Zadania określone w harmonogramie realizacyjnym Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska 
związane z wykonywaniem prac budowlanych oraz ziemnych mogą stanowić źródło potencjalnego 
oddziaływania na zdrowie ludzkie. Są to prace związane z budową, przebudową, remontami dróg, 
odwodnieniem terenu, budową kanalizacji deszczowej, rozbudową instalacji wodociągowej i 
kanalizacyjnej, termomodernizacje budynków, przebudowa (rewitalizacja) obszarów miejskich. 
Wspomniane prace realizacyjne mogą stanowić zagrożenie dla ruchu pieszego i kołowego, w związku 
z powyższym istotne jest odpowiednio wczesne poinformowanie lokalnej ludności o prowadzonych 
pracach budowlanych i ziemnych, które umożliwi przygotowanie się do ewentualnych utrudnień. 
Oprócz informacji powinno pojawić się także prawidłowe oznakowanie miejsc budowy. Prace o 
największym stopniu uciążliwości powinny odbywać się w porze dziennej, najlepiej z pominięciem 
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tzw. godzin szczytu. Wszystkie prace budowlane i ziemne powinny odbywać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, BHP itp. 
W perspektywie długoterminowej wskazane zadania wpłyną korzystnie na zdrowie ludzi oraz 
spowoduję poprawę standardu życia ludności Powiatu Raciborskiego. Budowa sieci wodociągowych i 
kanalizacyjnych ma charakter społeczny, poprawie ulega standard życia mieszkańców Powiatu. 

W przypadku budowy elektrowni wiatrowych niekorzystny wpływ na zdrowie ludzkie może objawiać 
się poprzez tzw. zjawisko stroboskopowe wynikające z bezwładności wzroku, tj. zdolności łączenia 
kolejno oglądanych obrazów w jeden obraz ciągły. Zjawisko można obserwować w pomieszczeniach 
zlokalizowanych w pobliżu farm wiatrowych jest zaliczane jedynie do czynników uciążliwych, niemniej 
jednak w miarę możliwości wymaga ograniczenia. Ponadto elektrownie wiatrowe należy lokalizować 
w takiej odległości od terenów podlegających ochronie akustycznej, która zapewni zachowanie 
dopuszczalnych poziomów hałasu na tych terenach lub w odległości mniejszej, lecz przy 
zastosowaniu skutecznych środków technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, które 
zapewnią dotrzymanie ww. poziomów. 

Inwestycje związane  ochrona przed powodzią wpłyną pozytywnie na bezpieczeństwo ludzi, jednak 
brak informacji na temat zakresu działań oraz lokalizacji inwestycji uniemożliwia określenie 
oddziaływań jakie mogły by wystąpić w przypadku prowadzonych działań.   

9.1.8. Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne 
Działania polegające na ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery pozwolą na 
wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia ludzi i ograniczeniu niszczenia fasad budynków, w tym także 
zabytkowych.  
Wszelkiego rodzaju inwestycje ograniczające emisję hałasu, przede wszystkim na obszarach zwartej 
zabudowy przyczyniają się do istotnego zmniejszenia ryzyka zdrowotnego powodowanego przez 
hałas. Ma to swoje korzyści również dla budynków zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie ciągów 
komunikacyjnych, ponieważ zmniejszają się drgania i wibracje, które mogą powodować ich 
uszkodzenie. 
Inwestycje związane z ochrona przed powodzią wpłyną pozytywnie na dobra materialne, jednak brak 
informacji na temat zakresu działań oraz lokalizacji inwestycji uniemożliwia określenie oddziaływań 
jakie mogły by wystąpić w przypadku prowadzonych działań.   
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10. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, 
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ 
NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, 
MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI AKTUALIZACJI 
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
 
Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr. 25, poz. 150 z późn. zm.) 
kompensacja przyrodnicza to zespół działań prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej 
na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i 
zachowanie walorów krajobrazowych. Warianty kompensacji przyrodniczej powinny być określone w 
ramach wydawanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla poszczególnych 
przedsięwzięć. Zgodnie z art. 71 ust. 1 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 (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227) decyzje te określają 
środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięć, a w szczególności warunki wykorzystywania 
terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym 
uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i 
zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich a także w przypadku, gdy z oceny 
przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba wykonania kompensacji przyrodniczej (stwierdza 
konieczność jej wykonania). 
 
Wśród przedsięwzięć wskazanych do realizacji w ramach Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska, 
które mogą negatywnie oddziaływać na środowisko na etapie budowy zaliczono inwestycje w 
zakresie infrastruktury drogowej, infrastruktury komunalnej: sieć kanalizacji sanitarnej. Należy także 
pamiętać, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) 
uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko należy przeanalizować 
szczegółowo lokalizację przedsięwzięcia, gdyż skala spowodowanych przekształceń będzie zależna 
od lokalnych uwarunkowań. Powyższe zagadnienie jest szczególnie istotne w przypadku 
planowanych elektrowni wiatrowych. Elektrownie wiatrowe należy lokalizować w takiej odległości od 
terenów podlegających ochronie akustycznej, która zapewni zachowanie dopuszczalnych poziomów 
hałasu na tych terenach lub w odległości mniejszej, lecz przy zastosowaniu skutecznych środków 
technicznych, technologicznych lub organizacyjnych, które zapewnią dotrzymanie ww. poziomów. 
Wstępna analiza lokalizacyjna elektrowni wiatrowych powinna obejmować określenie minimalnej 
odległości od siedzib ludzkich w aspekcie hałasu (w tym infradźwięków), wymogi ochrony krajobrazu 
w odniesieniu do obszarów prawnie chronionych np. parków narodowych, parków krajobrazowych, 
rezerwatów przyrody itp., oraz wymogi ochrony środowiska przyrodniczego, w aspekcie siedlisk 
zwierzyny i ptactwa, tras przelotu ptaków. 
Podstawowe znaczenie dla minimalizacji ewentualnych negatywnych oddziaływań elektrowni 
wiatrowych na ptaki ma właściwy wybór lokalizacji, w szczególności unikanie lokalizowania elektrowni 
wiatrowych: 

• na obszarach użytkowanych intensywnie przez ptaki, 
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• w miejscach koncentracji występowania gatunków znanych ze swej kolizyjności, takich jak np.: 
ptaki drapieżne (szponiaste), mewy i rybitwy, ptaki migrujące nocą, sowy oraz wybrane gatunki 
wykonujące w powietrzu pokazy godowe, 

• w miejscach koncentracji ptaków blaszkodziobych oraz siewkowych, w odniesieniu do których 
stwierdzono silne reakcje unikania elektrowni wiatrowych, prowadzące do utraty siedlisk tych 
ptaków, 

• na obszarach wyjątkowo cennych dla awifauny lęgowej. 

Na etapie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
przeznaczonych pod lokalizację farm wiatrowych lub przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla lokalizacji farm wiatrowych należy przeprowadzić roczny monitoring awifauny i 
nietoperzy, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki” 
rekomendowanymi m.in. przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz zgodnie z 
„Tymczasowymi wytycznymi dotyczącymi oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze 
na 2009r.”. Lokalizacja farm wiatrowych będzie możliwa wyłącznie w przypadku, gdy roczny 
monitoring nie wykaże znaczącego negatywnego wpływu planowanej inwestycji na ptaki i nietoperze. 

Ważne jest wybranie właściwego projektu uwzględniającego potrzeby ochrony środowiska zarówno 
na etapie budowy jak również na etapie eksploatacji każdej inwestycji. 

Wśród działań mających na celu ograniczenie oddziaływania planowanych inwestycji wyróżniono: 
 prawidłowe zabezpieczenie sprzętu technicznego oraz miejsc wykonywania prac budowlanych 

– remontowych, w trakcie realizacji inwestycji, ze zwróceniem szczególnej uwagi na miejsca 
wrażliwe na zamiany warunków siedliskowych, 

 wykorzystywanie możliwie najlepszych dostępnych technologii, materiałów i rozwiązań 
konstrukcyjnych, 

 dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt. Zgodnie z art. 52 ust.1 pkt 4 
ustawy z dnia (Dz.U. z 2009 nr 151, poz. 1220- tekst jednolity)  w stosunku do gatunków dziko 
występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową obowiązuje zakaz niszczenia ich siedlisk 
i ostoi. W związku powyższym przed wykonaniem prac związanych m.in. z termomodernizacją 
budynków, należy przeprowadzić ich inwentaryzację pod kątem występowania ptaków, w 
szczególności jerzyka (Apus apus) i wróbla (Passer domesticus); w razie stwierdzenia 
występowania ww. gatunków, termin i sposób wykonania prac należy dostosować do ich 
okresów lęgowych). 

11. ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE 
Realizacja ustaleń Aktualizacji Program Ochrony Środowiska nie będzie powodować znaczących 
oddziaływań transgranicznych. Jednakże, ze względu na fakt podpisania przez Polskę i ratyfikowania 
Konwencji o ocenach oddziaływania w kontekście transgranicznym należy podkreślić obowiązek 
informowania państw w przypadku podejmowania działań mogących znacząco oddziaływać na ich 
terytorium.  
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12. ANALIZA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO 
ROZWIĄZAŃ ZAPROPONOWANYCH W AKTUALIZACJI 
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
 
Realizacja przedsięwzięć w ramach Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Raciborskiego w perspektywie długofalowej ma pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie 
rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. Ponadto, ze względu na ogólny charakter dokumentu 
brak jest możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych zadań.  
Skutki środowiskowe podejmowanych działań w dużej mierze zależą od lokalnej chłonności 
środowiska lub od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych. 
W związku z powyższym przy realizacji takich zadań jak choćby budowa nowych dróg, czy urządzeń 
wykorzystujących odnawialne źródła energii należy rozważać warianty alternatywne, w celu wybrania 
najkorzystniejszego, który w najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. 
Rozważając warianty alternatywne przedsięwzięcia rozważa się: warianty lokalizacji, warianty 
konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne, a także wariant niezrealizowania inwestycji 
tzw. wariant „0”. Należy jednak pamiętać, że nawet wybór Wariantu „0”, może wiązać się z pewnymi 
konsekwencjami, ponieważ brak realizacji inwestycji może powodować negatywny oddźwięk 
środowiskowy. 
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13. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD 
ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ 
PROJEKTOWANEJ AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY 
ŚRODOWISKA ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ 
PRZEPROWADZANIA 
Aby w przyszłości istniała możliwość obiektywnej weryfikacji i modyfikacji celów i projektów 
proponowanych w ramach Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska, konieczne jest prowadzenie 
monitoringu, który dostarczy danych niezbędnych do realizacji tych działań.  
Monitoring ten – ze względu na częstotliwość gromadzenia, a w szczególności udostępniania danych 
– powinien być prowadzony w cyklu rocznym, a sprawozdania z jego realizacji, łącznie ze 
sprawozdaniami z postępów wykonania ustaleń Programu Ochrony Środowiska, powinny być 
udostępniane, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Ochrony Środowiska, co najmniej w cyklu 
dwuletnim. Monitoring ten obejmuje dwa podstawowe rodzaje kontrolowania zmian, które najogólniej 
można określić jako: 
 monitoring ilościowy, 
 monitoring jakościowy. 
Ujęcie ilościowe – obrazuje prognozę zmian konkretnych wielkości (wskaźników). Nie do wszystkich 
elementów środowiska da się przypisać wskaźniki (nie wszystkie dane są dostępne), aby dokonać 
prognozy ilościowej w niektórych elementach środowiska. Do prognozowania zmian wskaźników w 
przyszłości wykorzystano informacje o dynamice zmian tych wskaźników w przeszłości, nakładów w 
okresach poprzednich i planowanych do poniesienia (uwzględniono fakt, iż część zaplanowanych 
nakładów w poprzednim okresie nie została zrealizowana), oraz wymogi UE. 
Prognoza optymistyczna – powstała przy założeniu, że wszystkie wymogi UE w zakresie ochrony 
środowiska zostaną spełnione oraz zostanie wydatkowanych 100% nakładów zaplanowanych na 
ochronę środowiska. 
Prognoza realistyczna – uwzględniono w niej dotychczasowe tempo zmian wskaźników oraz środków 
jakie poniesiono na ochronę środowiska. 
Prognoza pesymistyczna – powstała przy założeniu, że nie uda się wydatkować 100% 
zaplanowanych nakładów na ochronę środowiska, a dotychczasowe tempo zmian wskaźników 
zostanie osłabione. 
Ujęcie jakościowe – dla elementów środowiska, dla których nie można prognozować określonych 
wskaźników lub jest to utrudnione, wykorzystano ocenę jakościową, która stanowi jednocześnie 
uzupełnienie do oceny ilościowej. 
Listę tę można ewentualnie w przyszłości uzupełnić o pojedyncze nowe wskaźniki dotyczące jakości 
środowiska. Wskazane byłoby także podanie, które wskaźniki służą do monitorowania celów  
Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska. 
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14. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego jest zgodna ze 

strategicznym dokumentem Unii Europejskiej –priorytetami VI Wspólnotowego Programu 
Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska 
uwzględnia również zapisy podstawowych, krajowych dokumentów strategicznych: Polityki 
Ekologicznej Państwa, Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska oraz Krajowego Planu 
Gospodarki Odpadami (KPGO2014).  

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska umożliwia identyfikację skutków środowiskowych 
oraz potencjalnych zmian warunków życia mieszkańców regionu w wyniku realizacji ustaleń 
dokumentu.  

 Spośród zidentyfikowanych problemów środowiskowych, z których wynikają konkretne cele 
ochrony środowiska, należy w szczególności wymienić: 
 ochronę zasobów wodnych,  
 zmniejszenie emisji hałasu 
 zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, 
 ochronę przyrody, w tym różnorodności biologicznej, 

 W perspektywie, dla którego opracowano Aktualizację Programu Ochrony Środowiska 
konieczne jest zwrócenie szczególnej uwagi na działania z zakresu: 
 usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej, z konieczności osiągnięcia do 2015 roku 

dobrego stanu wód: powierzchniowych i podziemnych,  
 ochrony przyrody i utrzymania różnorodności biologicznej poprzez m.in. rozszerzenie 

obszarów chronionych, 
 usunięcie z obszaru powiatu odpadów azbestowych realizując zapisy Programów 

Usuwania Azbestu opracowanych dla gmin należących do Powiatu Raciborskiego. 
 Przeprowadzone w ramach niniejszej Prognozy analizy zgodności celów Aktualizacji 

Programu Ochrony Środowiska z celami nadrzędnych dokumentów strategicznych oraz 
podstawowych dokumentów opracowywanych na szczeblu regionalnym, wskazują na znaczną 
ich spójność oraz zharmonizowanie. Spójność regionalnej polityki ekologicznej ze 
strategicznymi celami rozwoju powiatu i gminy jest podstawą równoważenia rozwoju w 
horyzoncie średnio i długookresowym. Dzięki temu Aktualizacja Programu Ochrony 
Środowiska może stać się skutecznym narzędziem koordynacji działań na rzecz wdrożenia 
rozwoju zrównoważonego w regionie. 

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska w odniesieniu do ekosystemów leśnych, rolnych, 
wodnych i zurbanizowanych oraz podstawowych komponentów środowiska charakteryzuje się 
zdecydowaną przewagą korzystnych skutków środowiskowych.  

 System gospodarki odpadami na terenie gmin wchodzących w skład powiatu jest zgodny z 
ustaleniami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO 2014) oraz spełnia podstawowe 
uwarunkowania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz unijnych 
przepisów. 

 Rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami w Powiecie Raciborskim można uznać za 
przyjazne środowisku, nie generujące nieodwracalnych negatywnych oddziaływań. 
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15. STRESZCZENIE  
Podstawą prawną sporządzenia niniejszej „Prognozy oddziaływania na środowisko Aktualizacji 
Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Raciborskiego”  jest art. 46 ust. 2 ustawy o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2008 Nr 199 poz. 
1227, z późn. zm.).  
Celem prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań skutków wykonania Aktualizacji 
Programu Ochrony Środowiska na środowisko i stwierdzenie czy realizacja proponowanych zadań 
sprzyjać będzie ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi.  
Analiza celów ustanowionych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wykazała, że są zgodne 
i realizują cel strategiczny wyznaczony w: 
 Traktacie Akcesyjnym - VI Wspólnotowym Programie Działań w Zakresie Środowiska 

Naturalnego. 
 Polityką Ekologiczną Państwa w lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 (PEP), 
 Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska, 
 Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2014 (KPGO 2014), 
 Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. 

Ocena stanu środowiska na terenie powiatu pozwoliła wskazać następujące problemy ochrony 
środowiska:  

 usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej, z konieczności osiągnięcia do 2015 roku 
dobrego stanu wód: powierzchniowych i podziemnych,  

 ochrony przyrody i utrzymania różnorodności biologicznej poprzez m.in. rozszerzenie 
obszarów chronionych. 

Wskazane problemy środowiskowe na terenie powiatu znajdują rozwiązanie w ramach 
zaproponowanych w  Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska zadań do realizacji.  
W Prognozie przeanalizowano możliwy wpływ wskazanych do realizacji w projektach zadań na 
następujące elementy: powietrze i klimat, wody, bioróżnorodność, powierzchnię ziemi i glebę, 
krajobraz, dziedzictwo kulturowe, w tym zabytki, populację oraz zdrowie ludzi. Określono  
oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska.  
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych 
skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto oceny tej 
dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji, 
zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy.  
Pozytywne oddziaływania zadań wskazanych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska na 
środowisko zdecydowanie przeważają nad negatywnymi. Pozytywne potencjalne oddziaływanie 
mogą mieć przedsięwzięcia w ramach priorytetu:  
 zachowanie bogatej różnorodności biologicznej,  
 utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, 
 dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie 

kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe. 
 
Negatywne krótkoterminowe oddziaływania na zasoby środowiska mogą być związane z fazą 
realizacji inwestycji. Jako ewentualne długoterminowe oddziaływania zidentyfikowano m.in.:  
 nieodwracalne przekształcenia terenów (np. inwestycje drogowe),  
 nieodwracalne zmiany w krajobrazie (np. inwestycje drogowe), 
 pogorszenie jakości powietrza (w przypadku budowy nowych dróg),  
 podwyższenie poziomu hałasu (np. inwestycje drogowe),  
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 przerwanie szlaków migracji (np. inwestycje drogowe).  

Realizacja zadań nie pociągnie za sobą transgranicznego oddziaływania na środowisko.  
Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć ma pozytywny wpływ na środowisko 
i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. W przypadku inwestycji, których 
oddziaływanie na środowisko może być negatywne należy rozważać warianty alternatywne tak, aby 
wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie niekorzystnie oddziaływać na środowisko.  
W przypadku, gdy projekty nie zostaną wdrożone prowadzić to będzie do pogłębiania się problemów 
w zakresie ochrony środowiska, co negatywnie wpływać będzie na zdrowie mieszkańców.  
Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich priorytetów pozwala na stwierdzenie, że generalnie ich 
realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz 
dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, a także wpłynie na ograniczanie zużywania zasobów 
środowiskowych.  
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