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Fot. 1. Aleja starych lip w sąsiedztwie osady Orzeszków. 
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1.1. Podstawa prawna opracowania i forma realizacji zamówienia 
 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. �Prawo ochrony środowiska� (Dz. U. 2001.62 poz. 627 z późn. 
zm.) nakłada na zarządy powiatów obowiązek opracowania programów ochrony środowiska, w celu 
realizacji polityki ekologicznej państwa. Z kolei, ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
(Dz.U.2001.62 poz.628.) wprowadza obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami. 
Do opracowania �Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla powiatu 
raciborskiego" przystąpiono w oparciu o wynik postępowania prowadzonego przez Starostwo 
Powiatowe w Raciborzu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, z późn. zm.).  
Na jego podstawie w dniu 11 kwietnia 2003 roku zawarto umowę, pomiędzy Starostwem 
Powiatowym w Raciborzu a Arcadis Ekokonrem Sp. z o.o. z Wrocławia, wybraną w drodze 
powyższego postępowania na wykonawcę projektu. 
 
Zamówienie zostało zrealizowane w postaci dwóch podstawowych dokumentów, którymi są: 

• Plan1 gospodarki odpadami dla powiatu raciborskiego na lata 2004 - 2015  
• Program2 ochrony środowiska dla powiatu raciborskiego na lata 2004 - 2015  

 
Ponadto, zarówno Program jak i Plan posiadają załączniki wylistowane w spisie treści. 
 
Biorąc powyższe pod uwagę, dalsza część niniejszego dokumentu dotyczy "Programu ochrony 
środowiska dla powiatu raciborskiego na lata 2004 - 2015. W Programie nie zawarto zagadnień 
dotyczących gospodarki odpadami, znajdują się w dokumencie pt.: �Plan gospodarki odpadami dla 
powiatu raciborskiego na lata 2004-2015�.  

1.2. Ogólna charakterystyka obszaru objętego Programem 
 
Powiat raciborski leży w południowo-zachodniej części województwa śląskiego, zajmuje 
powierzchnię 544 km2, co daje 9 lokatę wśród powiatów województwa. W skład powiatu wchodzi 
8 gmin: 1 gmina miejska (Racibórz), 2 gminy miejsko-wiejskie (Kuźnia Raciborska i Krzanowice) 
oraz 5 gmin wiejskich (Kornowac, Krzyżanowice, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik). Podział 
administracyjny powiatu raciborskiego przedstawia Mapa nr 1. 
 
Wg stanu na 31.12.2001r. ludność powiatu liczy 119 106 mieszkańców, co daje 22 lokatę wśród 
powiatów województwa. Położenie powiatu z punktu widzenia rozwoju gospodarczego jest bardzo 
korzystne. Od zachodu powiat graniczy z rolniczymi terenami powiatu głubczyckiego, od północy 
i wschodu z wysoko uprzemysłowionymi terenami województwa śląskiego (powiat rybnicki) oraz 
opolskiego (powiat kędzierzyńsko-kozielski). Natomiast południową granicę stanowi granica 
Republiki Czeskiej (bliskie sąsiedztwo aglomeracji ostrawskiej).  
 
Powiat raciborski to region o charakterze rolniczo - przemysłowym. Działa tutaj ponad siedem tysięcy 
podmiotów gospodarki narodowej. Najliczniejszą grupę stanowią podmioty sektora małej i średniej 
przedsiębiorczości, zajmujące się głównie handlem i świadczeniem usług. Wiele z nich zrzeszonych 
jest w organizacjach gospodarczych działających na terenie powiatu: np. w Raciborskiej Izbie 
Gospodarczej, Cechu Rzemiosł Różnych i in. Zlokalizowanych jest tutaj kilka zakładów 
przemysłowych o ważnym znaczeniu zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym 
(np. Zakłady Elektrod Węglowych ZEW S.A., Raciborska Fabryka Kotłów RAFAKO S.A., HENKEL 
POLSKA S.A., Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A., Zakłady Przemysłu Cukierniczego 
MIESZKO S.A.). 

                                                      
1 W dalszej części dokumentu mówiąc o Planie mamy na myśli �Plan gospodarki odpadami� 
2 W dalszej części dokumentu mówiąc o Programie mamy na myśli �Program ochrony środowiska� 
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Jedną z ważniejszych ról w powiecie odgrywa rolnictwo. Decydują o tym korzystne warunki 
naturalne: urodzajne gleby oraz sprzyjające warunki klimatyczne, bowiem powiat, wg. podziału 
E. Romera na regiony klimatyczne Polski, leży w strefie klimatycznej �Brama Morawska�, jednej 
z najcieplejszych stref klimatycznych w kraju, charakteryzującej się najdłuższym okresem wegetacji. 
Na terenie powiatu działa szereg instytucji i organizacji sprzyjających rozwojowi rolnictwa w tym 
regionie. Są to np. Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego, 
Raciborski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy 
Zrzeszenie Plantatorów Roślin Okopowych w Raciborzu. 
 
Bezpośrednie sąsiedztwo z ośrodkami przemysłu Śląska, a także aglomeracją Ostrawy, stwarza 
olbrzymie możliwości powiązań kooperacyjnych i handlowych. Sieć dróg o znaczeniu krajowym 
i międzynarodowym, dobry dostęp do autostrad, powiązania kolejowe, przejścia graniczne - w tym 
najważniejsze w Chałupkach, bliskie położenie portów lotniczych w Pyrzowicach i Ostrawie decydują 
o atrakcyjności regionu dla potencjalnych inwestorów.  
Przez teren powiatu przebiega droga, łącząca powiat z Wrocławiem, Opolem, Kędzierzynem Koźle 
oraz z Rybnikiem, Pszczyną i Bielsko-Białą. Ponadto na terenie powiatu funkcjonują powiązania 
kolejowe, magistrala Szczecin - Wrocław - Opole - Kędzierzyn i dalej przez Racibórz - Ostrawę - 
Bratysławę do Budapesztu. 
 
Powiat raciborski w całości położony jest w dorzeczu Odry, która jest osią hydrograficzną regionu.  
Do większych rzek powiatu należą: Psina - lewobrzeżny dopływ Odry i Ruda - prawobrzeżny dopływ 
Odry.  
Mieszkańcy powiatu raciborskiego zaopatrywani są w wodę pobieraną z ujęć wód podziemnych. 
Na terenie powiatu raciborskiego jedynie w mieście Racibórz i Kuźnia Raciborska istnieje sieć 
kanalizacyjna. Eksploatowane są tutaj dwie komunalne oczyszczalnie ścieków: w Raciborzu 
i w Kuźni Raciborskiej.  
 
Powiat raciborski zajmuje 7 miejsce wśród 17 powiatów ziemskich województwa śląskiego pod 
względem emisji zanieczyszczeń pyłowych oraz 9 miejsce pod względem emisji zanieczyszczeń 
gazowych (z zakładów uciążliwych z punktu widzenia emisji zanieczyszczeń powietrza). Rozkład 
przestrzenny emisji zanieczyszczeń na terenie powiatu jest nierównomierny. Największe ilości 
zanieczyszczeń emitowane są z obszaru Raciborza, gdzie zlokalizowane są najbardziej uciążliwe, 
w skali powiatu, zakłady przemysłowe. 
Na podstawie rocznej oceny jakości powietrza w 2002 roku, powiat raciborski stanowiący strefę 
(zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska), wg kryterium ochrony zdrowia został zaliczony do 
klasy ogólnej B (ze względu na poziom stężenia benzenu, kształtujący się powyżej wartości 
dopuszczalnej, lecz nie przekraczający wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji),  
natomiast wg kryterium ochrony roślin - do klasy A.  
 
Powiat raciborski charakteryzuje się wysokimi walorami krajobrazowo-przyrodniczymi. Zasadnicze 
elementy krajobrazu stanowią dolina Odry, obszary wysoczyznowe oraz duże kompleksy leśne 
w północno-wschodniej części powiatu, a także zalesione zbocza Plaskowyżu Rybnickiego. 
Powierzchnia prawnie chroniona zajmuje ponad 36 % ogólnej powierzchni powiatu. Na system 
obszarów i obiektów prawnie chronionych powiatu raciborskiego składają się: 1 park krajobrazowy 
(Cysterskie Kompozycje Rud Wielkich), 1 rezerwat przyrody (Łężczok)oraz 41 pomników przyrody. 
Ponadto należy wymienić Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu - rodzaj ogrodu botanicznego.  
Wysokie walory krajobrazowo-przyrodnicze stanowią sprzyjające warunki do rozwoju turystyki. 
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Mapa nr 1. Podział administracyjny powiatu raciborskiego. 
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1.3. Koncepcja struktury Programu 
 
Struktura Programu oparta jest głównie o zapisy trzech dokumentów, którymi są: 
1. Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku. Definiuje ono ogólne wymagania 

w odniesieniu do programów ochrony środowiska opracowywanych dla potrzeb województw, 
powiatów i gmin. Zgodnie z ustawą (Art.14 ust.1 poś), program ochrony środowiska, na 
podstawie aktualnego stanu środowiska, określa w szczególności:  

- cele ekologiczne,  
- priorytety ekologiczne,  
- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia 

celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe. 
2. Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 � 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 

2007 � 2010�, dostosowana do wymagań ustawy Prawo ochrony środowiska. Zgodnie 
z zapisami tego dokumentu Program winien definiować cele długoterminowe (dla okresu 8 -
 letniego) i zadania na okres najbliższych czterech lat oraz monitoring realizacji Programu 
i nakłady finansowe na jego wdrożenie. Cele i zadania ujęte w kilku blokach tematycznych: 

a). cele i zadania o charakterze systemowym  
b). ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody 
c). jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne 
d). zrównoważone wykorzystanie surowców 

3. Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym 
i lokalnym", które podają sposób i zakres uwzględniania polityki ekologicznej państwa 
w programach ochrony środowiska oraz wskazówki co do zawartości programów.  

 
W Programie uwzględniono również zapisy ustawy prawo ochrony środowiska (Art.14 ust.2, art. 18 
ust.2) wskazujące, że program ochrony środowiska przyjmuje się na 4 lata a zarząd powiatu 
zobowiązany jest do sporządzania co 2 lata raportów o wykonaniu programu i przedstawiania ich 
radzie powiatu.  
Kierując się powyższymi zapisami, niniejszy Program podaje:  

• Cele ekologiczne długoterminowe do 2015 roku wraz z kierunkami działań, ujęte w trzech 
blokach tematycznych (patrz powyżej: pkt.2.a,b,c), bowiem zagadnienia mieszczące się 
w bloku (d) dotyczącym zrównoważonego wykorzystania surowców (np. energia odnawialna, 
stosunki wodne, racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych) zostały uwzględnione w bloku 
jakość środowiska (c). Cele ekologiczne zostały poprzedzone krótką charakterystyką stanu 
wyjściowego. 

• Zadania do realizacji w latach 2004 - 2007, tzw. plan operacyjny, z uwzględnieniem 
wskazówek zawartych powyżej (pkt.3). 

• Monitoring realizacji Programu 
• Aspekty finansowe wdrażania Programu 

 
Należy podkreślić, że niniejszy �Program...� ma otwartą formułę co oznacza, że w przypadku zmiany 
wymagań prawnych, pojawiania się nowych problemów, bądź nie wykonania niektórych 
przedsięwzięć w terminach przewidzianych w tym Programie, dokument Programu opracowany 
w 2003 roku, będzie cyklicznie (co 4 lata) aktualizowany (patrz rozdział 5). 
Program ochrony środowiska powiatu raciborskiego pozostaje w ścisłej relacji z "Programem ochrony 
środowiska województwa śląskiego do roku 2004 oraz celami długoterminowymi do roku 2015�, 
"Strategią rozwoju województwa śląskiego", "Strategią rozwoju powiatu raciborskiego� oraz 
z programami, strategiami i planami zagospodarowania poszczególnych gmin powiatu. Z dokumentów 
tych wynikają główne kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego omawianego obszaru i związane 
z nimi kierunki presji na środowisko. Relację programu ochrony środowiska powiatu raciborskiego do 
innych opracowań strategicznych, programowych i planistycznych przedstawia Rysunek 1. 
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Rysunek 1. Relacje �Programu ochrony środowiska powiatu raciborskiego� do innych opracowań. 

 

Opracowanie własne ARCADIS 

1.4. Metodyka tworzenia Programu 
 
Zgodnie z wymaganiami ustawy �Prawo ochrony środowiska� i �Wytycznymi do sporządzania 
programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym� duży nacisk położono na proces 
opracowania programu i na elastyczność jego treści. Generalną zasadą procesu jest włączanie 
społeczności lokalnych zarówno w przygotowanie programu jak i jego wdrażanie. Dlatego już 
w początkowych etapach prac nad Programem zwrócono szczególną uwagę na wymianę informacji 
i konsultacje pomiędzy przedstawicielami instytucji / organizacji włączonych w zagadnienie ochrony 
środowiska i rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu i poszczególnych gmin powiatu. W procesie 
tym zwanym procesem otwartego planowania wykorzystano takie narzędzia jak: 

• warsztaty robocze,  
• spotkania robocze, 
• bieżące konsultacje ze specjalistami lokalnymi. 

 
W wyniku takiego prowadzenia prac w tworzenie Programu zaangażowanych było wiele stron.  
Nadzór nad przebiegiem prac dot. �Programu ochrony środowiska....� objął Zespół 
Konsultacyjny. W skład Zespołu weszli m.in.: przedstawiciele starostwa powiatowego, gmin, 
Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, 
pozarządowych organizacji ekologicznych. 
Projekt Programu, opracowany we współpracy z wieloma partnerami i uzgodniony z Zespołem 
Konsultacyjnym, po przyjęciu przez Zarząd Powiatu został skierowany do zaopiniowania przez 
odpowiednie Komisje Rady Powiatu oraz Marszałka Województwa Śląskiego. Końcowym etapem 
proceduralnym, kończącym prace nad Programem było przyjęcie Programu przez Radę Powiatu 
w formie uchwały. 
Metodykę konstruowania Programu przedstawia Rysunek 2.  
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Rysunek 2. Metodyka konstruowania �Programu ochrony środowiska powiatu raciborskiego�. 
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1.5. Zawartość dokumentu "Programu ..." 
 
Jak już wcześniej powiedziano, konstrukcja "Programu..." oparta jest o schemat dokumentu 
pt. �Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 � 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 �
 2010�i jednocześnie dopasowana do specyficznych uwarunkowań powiatu raciborskiego. 
Zatem dokument "Programu...", oprócz niniejszego Rozdziału 1, w którym przedstawiono podstawę 
prawną opracowania, ogólną charakterystykę powiatu, koncepcję struktury Programu i metodykę prac, 
zawiera następujące rozdziały: 
 
Rozdział 2. Założenia wyjściowe Programu. Rozdział ten ujmuje uwarunkowania Programu, 

powiatowe priorytety w zakresie ochrony środowiska i racjonalnego użytkowania 
zasobów naturalnych, w tym obszary specyficzne (o zwiększonym zagrożeniu 
środowiska i zdrowia człowieka).  

 
Rozdział 3. Strategia ochrony środowiska do 2015 roku. Strategia została ujęta w trzech blokach 

tematycznych: 
a). Cele i zadania o charakterze systemowym: przyszłościowy rozwój 

gospodarczo-społeczny powiatu w kontekście ochrony środowiska, 
aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska, edukacja 
ekologiczna i udział społeczeństwa w sprawach ochrony środowiska, 

b). Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego: jakość wód 
i stosunki wodne (w tym racjonalne korzystanie z wody), zanieczyszczenia 
powietrza (w tym wykorzystanie energii odnawialnej), oddziaływanie hałasu, 
pola elektromagnetyczne, awarie przemysłowe.  

c). Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów 
przyrody: flora i fauna, lasy, zieleń miejska, gleby, zasoby kopalin. 

 
Każde z powyższych zagadnień zostało poprzedzone krótkim opisem stanu wyjściowego, który dla 
bloku b i c został opracowany w oparciu o dokument pt. Diagnoza stanu środowiska powiatu 
raciborskiego w 2002 roku (załącznik nr 1 do niniejszego Programu).  
 
Rozdział 4.  Plan operacyjny na lata 2004 - 2007. W rozdziale tym zostały przedstawione 

priorytety ekologiczne dla okresu najbliższych czterech lat oraz lista przedsięwzięć 
ważnych w skali powiatu, przewidzianych do realizacji w tym okresie, tj. w latach 
2004 - 2007, z podziałem na przedsięwzięcia pozainwestycyjne i inwestycyjne, 
z podaniem roku realizacji, kosztów i źródeł finansowania oraz instytucji 
odpowiedzialnych za realizację danego przedsięwzięcia.  

 
Rozdział 5. Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska: instrumenty zarządzania 

środowiskiem, organizacja zarządzania Programem (cykliczna ocena realizacji 
Programu, w tym wskaźniki efektywności Programu, harmonogram procesu 
wdrażania Programu). 

 
Rozdział 6. Aspekty finansowe wdrażania Programu: ramy finansowe realizacji Programu, 

koszty wdrożenia przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2004 � 2007 
(z podziałem na inwestycyjne i pozainwestycyjne, wg dziedzin ochrony środowiska) 
oraz udział potencjalnych źródeł finansowania w ogólnych kosztach Programu.  
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Fot. 2. Rezerwat �Łężczok�. Nagroblowa aleja starych okazów olszy  
czarnej nad stawem Salm, proponowany pomnik przyrody �Aleja Olchowa� 

 
 
 
 
 
 
 

2. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE 
PROGRAMU 
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Założenia wyjściowe do opracowania programu ochrony środowiska opierają się na 
uwarunkowaniach, zarówno tych, które dotyczą wszystkich regionów i są uwarunkowaniami 
zewnętrznymi jak i tych, które wynikają z zamierzeń rozwojowych powiatu, determinujących przyszły 
kształt rozwoju gospodarczego, społecznego a także środowiskowo-przestrzennego powiatu 
raciborskiego. 

2.1. Uwarunkowania zewnętrzne wynikające z polityki ekologicznej 
województwa śląskiego 

Zasady realizacji polityki ekologicznej województwa śląskiego, cele i zadania ujęte w dokumencie 
"Program ochrony środowiska województwa śląskiego do roku 2004 oraz cele długoterminowe do 
roku 2015�, zostały przyjęte jako podstawa niniejszego Programu.  
 
Zasady polityki ekologicznej 
Zasady polityki ekologicznej państwa są zasadami, na których oparta jest również strategia ochrony 
środowiska powiatu raciborskiego, podobnie jak i województwa śląskiego. Oprócz zasady 
zrównoważonego rozwoju jako nadrzędnej uwzględniono szereg zasad pomocniczych 
i konkretyzujących, m.in.:  
Zasadę prewencji, oznaczającą w szczególności: 

• zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń poprzez stosowanie najlepszych dostępnych 
technik (BAT),  

• recykling, czyli zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzysk, energii, wody i surowców 
ze ścieków i odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów zamiast ich składowania,  

• zintegrowane podejście do ograniczania i likwidacji zanieczyszczeń i zagrożeń zgodnie 
z zaleceniami Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania 
zanieczyszczeniom i kontroli (tzw. dyrektywa IPPC),  

• wprowadzanie pro-środowiskowych systemów zarządzania procesami produkcji i usługami, 
zgodnie z ogólnoświatowymi i europejskimi wymogami w tym zakresie, wyrażonymi m.in. 
w standardach ISO 14000 i EMAS, programach czystszej produkcji i Odpowiedzialność 
i Troska itp.  

Zasadę �zanieczyszczający płaci� odnoszącą się do odpowiedzialności za skutki zanieczyszczenia 
i stwarzania innych zagrożeń. Odpowiedzialność tę ponosić powinny wszystkie jednostki użytkujące 
środowiska a więc także konsumenci, zwłaszcza, gdy mają możliwość wyboru mniej zagrażających 
środowisku dóbr konsumpcyjnych.  
Zasadę integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi, oznaczającą uwzględnienie 
w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i społecznymi. 
Zasadę regionalizacji, oznaczającą m.in. skoordynowanie polityki regionalnej z regionalnymi 
ekosystemami w Europie (np. doliny rzeczne i obszary wodno-błotne, szczególnie w strefach 
przygranicznych).  
Zasadę subsydiarności, wynikającą m.in. z Traktatu o Unii Europejskiej a oznaczającą przekazywanie 
części kompetencji i uprawnień decyzyjnych dotyczących ochrony środowiska na właściwy szczebel 
regionalny lub lokalny tak, aby był on rozwiązywany na najniższym szczeblu, na którym może zostać 
skutecznie i efektywnie rozwiązany.  
Zasadę skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej odnoszącą się do wyboru 
planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska a następnie do oceny osiągniętych 
wyników a oznaczającą potrzebę minimalizacji nakładów na jednostkę uzyskanego efektu. 
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Podstawowe założenia polityki ekologicznej  
VI Program działań Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska na lata 2001 - 2010 
podkreśla, że realizacja zrównoważonego rozwoju ma nastąpić poprzez poprawę środowiska i jakości 
życia obywateli UE. Komisja Europejska wśród czterech priorytetowych obszarów działań wymienia 
"środowisko i zdrowie". VI Ramowy program działań UE podnosi rangę ochrony gleb i powierzchni 
ziemi. Strategicznym celem polityki ekologicznej państwa, a także i województwa śląskiego, w tym 
obszarze jest zapobieganie zagrożeniom zdrowia w środowisku i ograniczenie ryzyka dla zdrowia 
wynikającego z narażenia na szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiskowe. Aktualnie 
najważniejszymi źródłami zagrożeń zdrowia człowieka w województwie śląskim są: odpady 
przemysłowe i komunalne, zanieczyszczenia wód i jakość wody do picia oraz zanieczyszczenia 
powietrza atmosferycznego i hałas.  
 
Cele polityki ekologicznej województwa śląskiego, będące w ścisłym związku pomiędzy celami 
polityki ekologicznej państwa i specyfiką województwa, nakreślają konkretne wyzwania i obszary 
zainteresowania dla programu ochrony środowiska powiatu raciborskiego.  
Są to, m.in.:  
1. W zakresie jakości wód: 

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł punktowych: miejskich (Racibórz), 
przemysłowych i wiejskich; 

- Zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł przestrzennych 
(rozproszonych), trafiających do wód wraz ze spływami powierzchniowymi (przede 
wszystkim z terenów rolnych oraz z terenów zurbanizowanych). 

2. W zakresie jakości powietrza atmosferycznego: Poprawa jakości powietrza, głównie 
w obszarze miasta Racibórz 

3. W zakresie gospodarki odpadami: 
- Kontynuacja wprowadzania nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi, 

zapewniającej wzrost odzysku tych odpadów zmniejszającego ich masę unieszkodliwianą 
przez składowanie 

- Zwiększenie poziomu odzysku odpadów przemysłowych 
- Dopasowanie - w perspektywie do 2015 roku - gospodarki odpadami niebezpiecznymi 

w powiecie do wojewódzkiego systemu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi 
4. W zakresie ochrony środowiska przed hałasem: ograniczenie hałasu, głównie na obszarze 

Raciborza oraz na odcinkach wzdłuż głównych dróg do poziomu równoważnego nie 
przekraczającego w porze nocnej 55 dB  

5. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska (dyrektywa �Seveso II�), zwłaszcza z tytułu 
poważnych awarii przemysłowych, eliminowanie lub zmniejszanie skutków dla środowiska 
z tytułu awarii.  

6. W zakresie racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych: 
- Konieczność zaniechania nieuzasadnionego wykorzystywania wód podziemnych na cele 

przemysłowe,  
- Wprowadzanie nowoczesnych technologii w przemyśle i energetyce w celu zmniejszenia 

wodochłonności, materiałochłonności, energochłonności i odpadowości produkcji oraz 
redukcji emisji zanieczyszczeń do środowiska (BAT) 

7. Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych - do 2010 roku co najmniej podwojenie 
wykorzystania tej energii w stosunku do roku 2000, zgodnie z celami Unii Europejskiej 
wyrażonymi w Białej Księdze (COM(97)599) 

8. Ochrona ekosystemów leśnych oraz zalesianie gruntów nieprzydatnych rolniczo w powiązaniu 
z rozwojem korytarzy ekologicznych 

9. Dostosowanie polityk sektorowych do zadania zrównoważonego gospodarowania i ochrony 
zasobów naturalnych (ekologizacja polityk sektorowych).  

10. Kształtowanie proekologicznych wzorców konsumpcji i zachowań mieszkańców w duchu 
zasady zrównoważonego rozwoju oraz zapewnienie dostępu mieszkańców powiatu do 
informacji o środowisku, do udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących 
ochrony środowiska, w tym udziału w procedurze opracowywania i wdrażania "Programu 
ochrony środowiska" (konieczność dalszego rozwoju świadomości ekologicznej szerokich 
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kręgów społeczeństwa, wzrost ich aktywnego uczestnictwa w konkretnych działaniach na 
rzecz środowiska i poprawa efektywności tych działań).  

11. Doskonalenie struktur zarządzania środowiskiem w skali powiatu. 

2.2. Uwarunkowania wynikające ze "Strategii rozwoju województwa 
śląskiego" 

 
Dokumentem będącym podstawą programowania rozwoju województwa, a pośrednio również 
rozwoju poszczególnych powiatów województwa, jest strategia rozwoju. Z tego powodu w pracach 
nad Programem wykorzystano cele i zadania związane z ochroną środowiska i użytkowaniem 
zasobów naturalnych, sprecyzowane w ramach "Strategii rozwoju województwa śląskiego ". 
W ramach prac nad strategią obszar województwa podzielono na Aglomerację Górnośląską 
i 5 subregionów, powiat raciborski został włączony do subregionu zachodniego. 
Celami generalnymi rozwoju województwa śląskiego (wg dok. pt. Strategia rozwoju województwa 
Śląskiego na lata 2000-2015�) są: 
1. Wzmocnienie potencjału ludnościowego, kulturalnego, ekonomicznego oraz konkurencyjności 

regionu w skali krajowej i międzynarodowej 
2. Rozwój cywilizacyjny regionu, tworzenie nowych miejsc pracy oraz poprawa jakości życia.  
 
Osiągnięcie tych celów będzie możliwe poprzez zogniskowanie działań na sześciu dziedzinach 
zwanych priorytetami rozwoju województwa śląskiego. Są to: 
 
A.  Wzrost wykształcenia mieszkańców oraz rozwój ich zdolności adaptacyjnych do zmian społeczno-

gospodarczych 
B.  Umacnianie solidarności i więzi międzyludzkich, poprawa stanu zdrowia oraz bezpieczeństwa 

socjalnego i publicznego mieszkańców 
C.  Rozwijanie współpracy międzyregionalnej w pasie Polski południowej i w skali międzynarodowej 
D.  Rozbudowa oraz unowocześnienie systemu transportowego i komunikacyjnego 
E.  Wzrost innowacyjności gospodarki, w tym małych i średnich przedsiębiorstw 
F.  Poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności 

terenu. 
Wyżej wymienione priorytety były podstawą kształtowania celów strategicznych rozwoju 
województwa. Dokładna analiza celów strategicznych (i kierunków działań) w ramach 
poszczególnych priorytetów (dok. �Strategia rozwoju województwa śląskiego�) skłania do 
stwierdzenia, że z punktu widzenia niniejszego programu, największe znaczenie ma priorytet F 
(Poprawa jakości środowiska przyrodniczego i kulturowego, w tym zwiększenie atrakcyjności terenu) 
i priorytet D (Rozbudowa oraz unowocześnienie systemu transportowego i komunikacyjnego). 
Również niektóre cele strategiczne ujęte w ramach priorytetu E (Wzrost innowacyjności gospodarki, 
w tym małych i średnich przedsiębiorstw) i w ramach priorytetu C (Rozwijanie współpracy 
międzyregionalnej w pasie Polski południowej i w skali międzynarodowej) mają ścisły związek 
z ochroną środowiska.  
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2.3. Uwarunkowania wynikające ze "Strategii rozwoju powiatu 
raciborskiego" 
 
Istotnym dokumentem nadrzędnym w stosunku do Programu ochrony środowiska jest �Strategia 
rozwoju powiatu raciborskiego�. A więc w Programie wykorzystano następujące zapisy Strategii:  
 
Cel strategiczny � ochrona i kształtowanie środowiska 
Programy: 
- Ograniczenie stopnia zanieczyszczenia środowiska 
- Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego ludności zamieszkującej tereny 

nadodrzańskie 
- Spowodowanie poprawy stanu czystości wód granicznych Odry i Olzy 
- Ochrona przed zanieczyszczeniami zasobów wód podziemnych (GZWP nr 332) 
- Doprowadzić wody rzeki Odry do II klasy czystości na odcinku górnej Odry. 
 
Cel strategiczny - Rozwój gospodarczy 
Programy: 
- Modernizacja i przebudowa systemu dróg kołowych, kolejowych i wodnych oraz ich powiązanie 

z systemem autostrad i głównych dróg kraju i Republiki Czeskiej 
 
Cel strategiczny � Rozwój turystyki i rekreacji 
Programy: 
- Spopularyzować i ożywić istniejące w powiecie atrakcyjne obiekty turystyczne 
- Tworzyć warunki dla rozwoju turystyki zmotoryzowanej i rowerowej oraz agroturystyki 
- Wyeksponować i popularyzować istniejące w powiecie wartościowe obiekty kultury materialnej 

oraz miejsca związane z pobytem sławnych postaci na Ziemi Raciborskiej 
- Opracować plan ogólny zagospodarowania przestrzennego zachodniego obrzeża zbiornika 

Racibórz, zorganizować sposób realizacji zadań określonych w tym planie 
- Podjąć starania o budowę zbiornika retencyjnego �mokrego� w ramach zbiornika Racibórz Dolny 
- Stworzyć warunki zachęty materialnej dla nowych inwestycji turystycznych w powiecie 
 
Każdy z ww. programów jest poparty w �Strategii...� odpowiednim zadaniem do wykonania, które po 
części zostały wykorzystane w niniejszym opracowaniu. Podsumowując, należy stwierdzić, że 
istniejące zapisy prawne i dokumenty strategiczne stwarzają dobre podstawy dla wypracowania celów 
i priorytetów programu ochrony środowiska dla powiatu raciborskiego, zgodnych z zasadami 
zrównoważonego rozwoju.  

2.4. Powiatowe priorytety programu ochrony środowiska 
2.4.1. Główne zagrożenia środowiska w powiecie raciborskim 
 
Analiza stanu środowiska naturalnego jak również kierunków rozwojowych powiatu i gmin powiatu 
pozwala na sprecyzowanie zagrożeń, problemów i obszarów konfliktowych. Zagrożenia środowiska 
mogą mieć charakter naturalny i antropogeniczny. Ich rodzaj i intensywność wiąże się ze specyfiką 
obszaru, jego rozwojem gospodarczym w powiązaniu z warunkami fizyczno-geograficznymi.  
 
Zagrożenia naturalne: 
- powodzie 
- susze i pożary 
- erozja gleb 
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Zagrożenia antropogeniczne  
 
Gospodarka komunalna 
Największe zagrożenie, szczególnie dla wód powierzchniowych i podziemnych stanowią ścieki 
komunalne nieoczyszczone lub niedostatecznie oczyszczone. Większość gmin wiejskich powiatu 
raciborskiego nie posiada sieci kanalizacyjnej.  
Zagrożeniem dla środowiska są także dzikie wysypiska i zamknięte składowiska nie spełniające 
wymagań ochrony środowiska, które wymagają rekultywacji (składowisko w Pietrowicach Wielkich). 
Niska emisja, która znajduje odzwierciedlenie we wzroście stężeń dwutlenku siarki, pyłu, benzo-a-
pirenu oraz sumy WWA w sezonie grzewczym. Problem występuje zarówno w Raciborzu, jak i na 
terenach wiejskich powiatu. 
 
System transportowy  
Głównym zagrożeniem środowiska z tytułu transportu na terenie powiatu raciborskiego jest emisja 
zanieczyszczeń powietrza i generowanie hałasu. Zagrożenie to w największym stopniu dotyczy 
samego Raciborza. Kolejną istotną konsekwencją jest degradacja walorów przyrodniczych. 
 
Energetyka zawodowa i przemysł 
Zakłady przemysłowe są źródłem zagrożeń dla środowiska w związku z emisją zanieczyszczeń do 
powietrza, odprowadzaniem ścieków, wytwarzaniem odpadów, degradacją powierzchni ziemi, 
zużywaniem zasobów naturalnych, emisją hałasu i awariami przemysłowymi. 
Największe zakłady przemysłowe powiatu raciborskiego zlokalizowane są w Raciborzu, a także 
w Kuźni Raciborskiej. Są to przede wszystkim: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu 
Zdroju � Kotłownia Południe oraz Ostróg w Raciborzu i Kotłownia w Kuźni Raciborskiej, Zakłady 
Elektrod Węglowych ZEW S.A., Raciborska Fabryka Kotłów RAFAKO S.A., HENKEL Polska S.A., 
Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej, Zakłady Przemysłu Cukierniczego 
MIESZKO S.A. w Raciborzu, Cukrownia �Racibórz� S.A. 
 
Rolnictwo  
Intensywna gospodarka rolna jest potencjalnym źródłem zanieczyszczeń obszarowych, odpadów 
niebezpiecznych (pozostałości po środkach ochrony roślin) będących głównym zagrożeniem dla wód 
powierzchniowych i podziemnych. Czynniki te ułatwiają migrację biogenów do wód pierwszego 
poziomu wodonośnego jak również zanieczyszczenie wód powierzchniowych.  
 
Turystyka i rekreacja  
Tereny atrakcyjne turystycznie i rekreacyjnie są potencjalnym miejscem niekontrolowanego, 
�dzikiego� zagospodarowywania obszarów, jak również występowania lokalnych zanieczyszczeń 
środowiska (zaśmiecanie, dewastacja parków, dzikie wysypiska).  
 

2.4.2. Obszary priorytetowe z punktu widzenia działań w zakresie ochrony środowiska 
 
Ocena aktualnego stanu środowiska i zasobów przyrodniczych oraz główne tendencje rozwojowe 
powiatu pozwalają na zdefiniowanie (wyznaczenie) potencjalnych obszarów najbardziej zagrożonych 
na niekorzystne zmiany środowiska a więc obszarów priorytetowych z punktu widzenia konieczności 
podejmowania działań zmierzających do poprawy lub zachowania aktualnego stanu środowiska. Są to: 
 
Miasto Racibórz: 
- najwyższy wskaźnik urbanizacji  
- najwyższe w skali powiatu uprzemysłowienie 
- najbardziej niekorzystny w skali powiatu stan jakości powietrza i klimatu akustycznego, 
- potencjalne zagrożenie wystąpienia zagrożeń środowiska z tytułu awarii przemysłowych 

i transportu materiałów niebezpiecznych 
- zagrożenie powodzią, 
- występowanie obszarów cennych przyrodniczo 
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Gminy: Kuźnia Raciborska i Nędza 
- występowanie obszarów najbardziej cennych przyrodniczo (PK Cysterskie Kompozycje 

Krajobrazowe Rud Wielkich, rezerwat Łężczok): potencjalne zagrożenie z tytułu rozwijającej się 
intensywnie turystyki na tym terenie 

- duże rozproszenie osadnictwa utrudniające objęcie znacznej części mieszkańców systemem 
kanalizacji, 

- zagrożenie zanieczyszczeniami obszarowymi z terenów rolnych 
- niska emisja 
Pozostałe gminy powiatu 
- niski stopień skanalizowania (duże rozproszenie osadnictwa utrudniające objęcie znacznej części 

mieszkańców systemem kanalizacji), 
- zagrożenie zanieczyszczeniami obszarowymi z terenów rolnych 
- niska emisja 
 
 

 
 

 
 

Fot. 3. Torfowisko niskie w Babicach � fragment proponowanego 
użytku ekologicznego. Pastwisko � taka ekstensywna forma  
użytkowania sprzyja zachowaniu naturalnej roślinności. 
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Fot. 4. Rezerwat �Łężczok�. Widok z �Alei Dębowej�  
na staw Babiczak. 

 
 
 
 
 
 

3. STRATEGIA OCHRONY 
ŚRODOWISKA DO 2015 ROKU 
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3.1. Nadrzędny cel "Programu..." i znaczenie programu dla rozwoju 
powiatu 
 
Naczelną zasadą przyjętą w Programie jest zasada zrównoważonego rozwoju3, umożliwiającą 
harmonizację rozwoju gospodarczego i społecznego z ochroną walorów środowiskowych. Zatem, 
nadrzędny cel "Programu ochrony środowiska dla powiatu raciborskiego na lata 2004 - 2015" można 
sformułować następująco: 
 
 

Rozwój powiatu, w którym możliwy jest postęp ekonomiczny i społeczny 
w harmonii z wymogami ochrony środowiska 

 
 
Cel ten jest w ścisłej relacji z celami strategicznymi sformułowanymi w "Strategii rozwoju powiatu 
raciborskiego". 
  
Znaczenie posiadania "Programu..." wynika z szeregu przesłanek, innych niż prawne, leżących 
u podstaw podjęcia przez władze powiatowe decyzji o opracowaniu takiego programu. Najważniejsze 
z nich to: 
• Program, a przede wszystkim proces jego tworzenia, powinien mobilizować podmioty 

gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz szereg innych instytucji i organizacji do wspólnego 
precyzowania problemów, sposobu ich rozwiązywania oraz wyboru priorytetów w działaniach na 
rzecz ochrony środowiska 

• Program może zintensyfikować współpracę wewnętrzną (między poszczególnymi wydziałami 
Starostwa Powiatowego) i współpracę zewnętrzną (z administracją szczebla wojewódzkiego, 
sąsiednimi starostwami, gminami wchodzącymi w skład powiatu, podmiotami gospodarczymi 
zlokalizowanymi w powiecie, organizacjami pozarządowymi) 

• Program może być instrumentem mobilizującym administrację publiczną do rozwiązywania 
w zintegrowany sposób problemów ochrony środowiska pojawiających się w powiecie 

• Program ochrony środowiska stanowi podstawę do podejmowania decyzji w zakresie działań 
i przedsięwzięć inwestycyjnych w dziedzinie ochrony środowiska w skali powiatu 

• Posiadanie programu ujmującego szerszą perspektywę często jest warunkiem otrzymania 
(zagranicznych) środków finansowych na duże projekty inwestycyjne. 

• Program powinien stać się zaczątkiem funkcjonowania nowego trwałego systemu zarządzania 
środowiskiem w powiecie  

 
Wymienione przesłanki podkreślają fakt, że program ochrony środowiska powstaje nie tylko z powodu 
wymagań ustawowych, ale także po to, aby zmobilizować administrację oraz różne instytucje / 
organizacje do wspólnego wdrażania działań / przedsięwzięć zdefiniowanych w Programie. 
 
Reasumując: realizacja "Programu ochrony środowiska..." pozwoli na osiągnięcie trwałego, 
zrównoważonego rozwoju powiatu, gdzie ochrona środowiska stanowi nierozłączną część procesów 
rozwojowych i jest rozpatrywana z nimi. 

                                                      
3 Zrównoważony rozwój oznacza taki rozwój, który zaspokaja potrzeby współczesnych, nie ograniczając 
możliwości realizacji potrzeb przyszłych pokoleń. 
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3.2. Cele i zadania o charakterze systemowym 
3.2.1. Aspekty ekologiczne w politykach sektorowych  
 
Zachowanie równowagi ekologicznej Ziemi przy nieprzerwanie prowadzonych działaniach człowieka 
powodujących zmiany w przyrodzie sprawia, że niezbędna jest analiza poszczególnych dziedzin 
gospodarki, tendencji i kierunków zmian z punktu widzenia presji wywieranej na środowisko. 
Włączenie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych jest warunkiem skutecznej realizacji 
polityki ekologicznej państwa, której nadrzędną zasadą jest zrównoważony rozwój.  
Poniżej przedstawiono aktualną sytuację i perspektywiczny rozwój wiodących dziedzin gospodarki na 
terenie powiatu raciborskiego w kontekście ochrony środowiska. Dziedzinami tymi są: 
• Rolnictwo i rozwój terenów wiejskich 
• Przemysł 
• System transportowy 
• Turystyka i rekreacja 
• Osadnictwo  
 
Omawiając poszczególne dziedziny gospodarki wzięto pod uwagę cztery elementy: 
• Stan wyjściowy  
• Tendencje rozwoju 
• Główne zagrożenia środowiska z tytułu rozwoju danej dziedziny 
• Kierunki działań minimalizujących zagrożenia 
 

3.2.1.1. Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich 
 
Stan wyjściowy 
Na obszarze powiatu raciborskiego rolnictwo odgrywa bardzo ważną rolę. Decydują o tym przede 
wszystkim wysokiej jakości gleby (I � III klasa bonitacyjna), sprzyjający klimat, o relatywnie długim 
okresie wegetacyjnym, odpowiedniej wilgotności powietrza i nasłonecznienia, wysoka kultura rolna 
miejscowej ludności. Istotne znaczenia ma również bliskie położenie powiatu w stosunku do dużych 
skupisk przemysłu i ludności, tj. Rybnickiego Okręgu Węglowego, Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego, Zagłębia Ostrawsko-Karwińskiego, dla których powiat może stanowić zaplecze 
żywieniowe. 
Prawie 66% całości gruntów ornych w powiecie � to ziemia najwyższej jakości, mieszcząca się 
w przedziale I � IIIa klasy bonitacyjnej. Szczególnie korzystne warunki glebowe występują 
w gminach lewobrzeżnej (zachodniej) części powiatu, gdzie udział klas najwyższych (I � IIIa) 
w ogólnej powierzchni gruntów ornych wynosi: 
- w gminie Krzanowice - 87,1% 
- w gminie Pietrowice Wielkie - 84,1% 
- w gminie Krzyżanowice - 80,5% 
- w gminie Rudnik - 74,0% 
- w gminie Racibórz - 58,5%. 
W gminach prawobrzeżnych (wschodniej części powiatu) udział gleb najlepszych jest znacznie 
mniejszy i wynosi średnio (Kuźnia Raciborska, Kornowac, Nędza) około 7,8% ogólnej powierzchni 
gruntów ornych. Są to gminy mocno zalesione, w których rolnictwo nie stanowi podstawowej 
działalności gospodarczej. 
W strukturze zasiewów dominują kultury wymagające dobrych gruntów. Najbardziej powszechne 
uprawy w powiecie raciborskim to: pszenica, uprawiana na około 38,2% powierzchni zasiewów, 
następnie to buraki cukrowe (11,6%), jęczmień (9,2%) oraz rzepak i rzepik (8,9%). 
Wysoki udział pszenicy i upraw przemysłowych występuje w gminach Pietrowice Wielkie, 
Krzanowice, Rudnik i Krzyżanowice). W gminach o słabszych glebach (Kuźnia Raciborska, Nędza, 
Kornowac) uprawiane są w większym stopniu kultury mniej wymagające: żyto, owies, ziemniaki. 
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Z opublikowanego raportu ze Spisu Rolnego w 2002r. wynika, że na ponad 8,0 tys. gospodarstw 
istniejących w powiecie raciborskim, aż 5,4 tys., tj. 65,8% stanowią tzw. działki rolne, 
tj. gospodarstwa o powierzchni od 0,1 do 1,0 ha. Gospodarstw rolnych o powierzchni jednostkowej 
ponad 1 ha było w maju 2002r. około 1084, a w ich posiadaniu pozostawało 13,3% użytków rolnych.  
 
Na terenie powiatu działają instytucje i organizacje wspierające rozwój rolnictwa i przemiany 
strukturalne na wsi. Są to m.in.: 
- Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego 
- Rejonowy Zespół Doradztwa Rolniczego � Racibórz 
- Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin � Zespół Terenowy Racibórz 
- Śląska Izba Rolnicza � Biuro Rejonowe Racibórz 
- Zrzeszenie Plantatorów Roślin Okopowych w Raciborzu, 
- Agencja Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, Oddział Racibórz. 
 
Tendencje rozwoju 
Jednym z celów strategicznych rozwoju województwa śląskiego w odniesieniu do rolnictwa jest 
kształtowanie ośrodków wiejskich oraz modernizacja sektora rolno-spożywczego. 
 
Rozwój obszarów wiejskich w powiecie raciborskim będzie następował poprzez tworzenie nowych 
miejsc pracy, zarówno w sferze związanej z rolnictwem (usługi, agroturystyka) jak i pozarolniczej 
(aktywizacja terenów wiejskich). Istotne znaczenie będzie miało wdrażanie programów rolno-
środowiskowych (instrument finansowy), realizacja inwestycji na rzecz ochrony środowiska na 
obszarach wiejskich (dot. zwłaszcza gospodarki ściekowej), zalesienia i zadrzewienia terenów 
nieprzydatnych rolniczo, budowa zbiornika "Racibórz", systemy małej retencji.  
 
Z punktu widzenia ochrony środowiska ważne będą działania prowadzące do minimalizacji wpływu 
gospodarki rolnej na środowisko i rozwoju infrastruktury ochrony środowiska obszarów wiejskich jak 
również działania edukacyjne rolników z zakresu stosowania zasad Kodeksu Dobrej Praktyki 
Rolniczej. 
Jednostką odpowiedzialną za wspieranie i tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości 
i pomocy w restrukturyzacji obszarów wiejskich na terenie powiatu pełni Rejonowy Zespół 
Doradztwa Rolniczego zajmujący się: 
- planowaniem rozwoju rolnictwa na terenie powiatu, 
- podnoszeniem wiedzy rolników z zakresu prowadzenia gospodarki rolnej, 
- wspieraniem rozwoju rolnictwa na terenie powiatu 
 
Główne kierunki rozwoju rolnictwa i terenów wiejskich w powiecie raciborskim to: 
- modernizacja gospodarstw rolnych: dalsze unowocześnianie gospodarki rolnej, wprowadzanie 

nowoczesnych metod prowadzenia gospodarstw, 
- rozwój sektora usług, 
- promowanie prośrodowiskowych zasad uprawy, chowu i produkcji żywności pochodzącej 

z gospodarstw stosujących te zasady, 
- rewaloryzacja techniczna i gospodarcza obszarów wiejskich, w celu maksymalnego 

wykorzystania ich właściwości przyrodniczych do produkcji żywności, 
- rozwój agroturystyki (głównie na obszarach strukturalnie słabszych), 
- rozwój rolnictwa ekologicznego, 
- aktywna ochrona zasobów przyrodniczych i walorów krajobrazu rolniczego przyjaznego 

środowisku, 
 
Główne zagrożenia środowiska i kierunki działań minimalizujących zagrożenia 
 
Główne zagrożenia środowiska 
- Niska emisja, 
- Odpady komunalne ( w tym odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych, 
- Ścieki 
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- Zanieczyszczenia obszarowe 
- Niewłaściwe kultura rolna sprzyjająca erozji 
- Chaos przestrzenny i rozproszenie zabudowy 
 
Kierunki działań minimalizujących zagrożenia 
- Wprowadzanie ekologicznych, w tym niekonwencjonalnych źródeł energii 
- Rozwój infrastruktury technicznej ochrony środowiska (zwłaszcza systemy kanalizacji 

i oczyszczania ścieków) 
- Działania na rzecz edukacji rolników w tym wdrażanie �Kodeksu dobrych praktyk rolniczych� 
-  Rozwój rolnictwa ekologicznego i zachowanie tradycyjnych metod gospodarowania 
-  Wprowadzanie odpowiednich zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego 

dot. terenów przeznaczonych pod budownictwo 
- Likwidacja magazynów po zużytych środkach ochrony roślin. 
 

3.2.1.2. Przemysł 
 
Stan wyjściowy 
Na terenie powiatu działa kilka zakładów przemysłowych o ważnym znaczeniu zarówno na poziomie 
krajowym, jak i międzynarodowym. Poniżej scharakteryzowano najważniejsze zakłady przemysłowe 
powiatu pod kątem środowiskowym. 
 
HENKEL POLSKA S.A. w Raciborzu.  
Zakład produkuje środki chemii gospodarczej: proszki do prania, mydła toaletowe, środki czyszczące 
oraz środki powierzchniowo czynne. Na terenie Henkel Polska S.A. działa oczyszczalnia ścieków 
przemysłowych o dopływie dobowym 73-240 m3. Zakład korzysta również z własnych ujęć wód 
z przeznaczeniem na cele technologiczne. I tak w 2002 roku pobrano na cele technologiczne 
14 991 m3 wód powierzchniowych, w tym 12 427 m3 na cele chłodnicze. Natomiast z własnego ujęcia 
wód podziemnych pobrano w 2002 roku 113 878 m3, w tym na cele chłodnicze przeznaczono 
95 866 m3.  
Zakłady Henkel Polska S.A. posiadają wdrożony Zintegrowany System Zarządzania wg norm: PN -
EN ISO 9001:2000, PN-EN 18001:1999, PN-EN ISO 14001:1998.  
Zakład jako całość wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego, które obejmuje: Wydział 
Proszkowni, Wydział Półproduktów i Wydział Mydeł Toaletowych. 
 
Zakłady Elektrod Węglowych ZEW S.A. w Raciborzu 
W ZEW S.A. są producentem wyrobów z węgla uszlachetnionego, przede wszystkim elektrod 
węglowych i grafitowych, wykładzin i bloków wykładzinowych do pieców oraz mas elektrodowych. 
Zakład pobiera na cele technologiczne i chłodnicze wody powierzchniowe (ujęcie na Odrze, Nowa 
Odra w km 4 + 200). W 2002 roku pobrano na cele technologiczne 112 tys. m3 wody a na cele 
chłodnicze 381 tys. m3. Zakład posiada mechaniczno-chemiczną oczyszczalnię ścieków 
przemysłowych. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest Odra. Zrzut ścieków przemysłowych 
w 2002 roku wyniósł 324 tys. m3.  
ZEW S.A. posiada wdrożony system zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:1994 oraz system 
zarządzania środowiskiem ISO 14001:1998. 
Instalacja do produkcji elektrografitu wymaga uzyskania pozwolenia integrowanego.  
 
Raciborska Fabryka Kotłów RAFAKO S.A.  
Produkuje kotły energetyczne, elementy ciśnieniowe, urządzenia i podzespoły dla energetyki 
zawodowej. Na cele technologiczne pobiera wodę wodociągową w ilości 53 tys. m3 (2002r.). Ścieki 
socjalne i przemysłowe są oczyszczane w zakładowej biologicznej oczyszczalni ścieków i są 
odprowadzane do Odry. Rafako S.A. posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością 
i Zarządzania Środowiskowego wg norm ISO 9001:2000 oraz ISO 14001. 
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Pozostałe zakłady przemysłowe to: Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej, 
Zakłady Przemysłu Cukierniczego MIESZKO S.A., Cukrownia Racibórz S.A. w Raciborzu, 
Raciborska Spółdzielnia Mleczarska.  
 
Potrzeby energetyczne i grzewcze w powiecie raciborskim zaspokajane są przez Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju z największymi kotłowniami: Ciepłownia Miejska Południe 
oraz Ciepłownia Rejonowa Ostróg w Raciborzu oraz kotłownia w Kuźni Raciborskiej. Wymienione 
kotłownie są opalane miałem węglowym.  
Na terenie powiatu zlokalizowanych jest także kilkanaście lokalnych kotłowni o znacznie mniejszych 
mocach zainstalowanych, opalanych gazem lub olejem opałowym.  
 
Tendencje rozwoju 
 
Restrukturyzacja istniejących zakładów 
Zaostrzenie wymogów ekologicznych i wzrost konkurencyjności rynku stawia zakłady przed 
koniecznością restrukturyzacji. Z punktu widzenia ochrony środowiska ważne będą wszystkie 
działania zmierzające do zminimalizowania wpływu przedsiębiorstwa na środowisko.  
Szereg zakładów podjęło już lub jest w trakcie podejmowania działań restrukturyzacyjnych. Oprócz 
usprawnień technicznych istotną rolę będą miały usprawnienia organizacyjne, które są trudniejsze, 
mniej wymierne w efektach i mniej konkretne od usprawnień technicznych. 
 
Dalszy rozwój przemysłu rolno-spożywczego 
W miarę rozwoju wyspecjalizowanego rolnictwa jak również rolnictwa ekologicznego w gminach 
o typowo rolniczym kierunku, istotny będzie rozwój przemysłu związanego z rolnictwem: 
przetwórstwo mięsa, mleka, zbóż, wytwarzanie pasz, przetwórstwo owoców i warzyw. Rynkiem zbytu 
dla tej branży przemysłu będzie sam powiat raciborski, jak również Rybnicki Okręg Węglowy oraz 
Aglomeracja Górnośląska. 
 
Aktywność zakładów na rzecz ochrony środowiska 
Zakłady przemysłowe w coraz większym stopniu ponosić będą odpowiedzialność za ochronę 
środowiska. Zadania z tym związane nie będą ograniczać się do naprawy zaistniałych szkód 
i spełnienia wymogów zdefiniowanych w pozwoleniach na korzystanie ze środowiska, ale będą 
zmierzać do zapobiegania powstawaniu negatywnych oddziaływań i szkód w środowisku. 
Respektowanie zasady zrównoważonego rozwoju w przemyśle jest jednym z warunków skutecznej 
realizacji polityki ekologicznej państwa. Osiągnięcie celów polityki ekologicznej nie będzie możliwe 
bez aktywnego włączenia się przedsiębiorstw przy jednoczesnym zewnętrznym wsparciu finansowym 
i merytorycznym w spełnianiu obligatoryjnych wymagań. Jednym z koniecznych działań będzie 
dostosowanie się zakładów do tzw. zintegrowanych pozwoleń, obejmujących wszystkie elementy 
środowiska (zgodnie z Dyrektywą IPPC).  
Istotne będzie podejmowanie przez przedsiębiorstwa dobrowolnych działań na rzecz środowiska jak 
również upowszechnienie systemów zarządzania środowiskowego. 
W późniejszym etapie należy poszukiwać sposobu jak włączyć system zarządzanie środowiskowego 
w pozwolenia wydawane przez Wojewodę lub Starostę dla zakładów zlokalizowanych w powiecie 
raciborskim. Takie podejście jest zgodne z polityką Unii Europejskiej, która poleca systemy 
zarządzania środowiskowego jako wyraz własnej odpowiedzialności przemysłu za sprawy 
środowiskowe. 
Wspomniane systemy zarządzania środowiskowego polecane są również dla zakładów gospodarki 
komunalnej oraz instytucji publicznych, w tym Starostwa Powiatowego i Urzędów Gminnych 
(przykładem jest UM w Raciborzu oraz niektóre jego zakłady budżetowe, Raciborska Fabryka Kotłów 
RAFAKO S.A., Zakłady Elektrod Węglowych ZEW S.A. w Raciborzu, HENKEL POLSKA S.A. 
w Raciborzu).  
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Główne zagrożenia środowiska i kierunki działań minimalizujących zagrożenia 
 
Główne zagrożenia środowiska  
- Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do środowiska 
- Odprowadzanie ścieków 
- Odpady  
-  Degradacja powierzchni ziemi 
- Awarie przemysłowe 
- Zużywanie zasobów naturalnych 
- Emisja hałasu 
 
Kierunki działań minimalizujących zagrożenia  
· Rozwój nowych sektorów przemysłu, przyjaznych środowisku 
· Wprowadzanie systemów zarządzania środowiskowego 
· Wprowadzanie technologii BAT 
· Właściwe gospodarowanie terenami przemysłowymi 
 

3.2.1.3. System transportowy 
 
Stan wyjściowy 
 
Drogi kołowe 
Sieć dróg kołowych na terenie powiatu wynosi ok. 746 km i składają się na nią dogi krajowe, 
wojewódzkie, powiatowe i gminne. 
Rangę drogi krajowej posiada trasa nr 45 łącząca Opole, przez Większyce-Racibórz � do przejścia 
granicznego w Chałupkach. Długość trasy na przebiegu przez powiat raciborski wynosi około 35 km, 
w całości administrowana jest przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział 
w Katowicach, Rejon Dróg Krajowych w Gliwicach. 
Układ dróg wojewódzkich w powiecie raciborskim tworzą: 
- droga nr 935 - na odcinku Racibórz-Rzuchów, długości ok. 11,2 km, 
- droga nr 416 - od granicy woj. opolskiego-Pietrowice-Racibórz, długości ok. 11,5 km, 
- droga nr 417 - od granicy woj. opolskiego-Pawłów-Żerdziny, długości ok. 11,2 km, 
- droga nr 421 - od granicy woj. opolskiego-Łubowice-Nędza, długości ok. 10,3 km, 
- droga nr 425 - Kuźnia Racib.-Ruda Kozielska-Rudy, długości ok. 10,0 km, 
- droga nr 916 - od granicy państwa-Samborowce-Racibórz, długości ok. 8,7km, 
- droga nr 917 - od granicy państwa-Krzanowice-Racibórz (Sudoł), długości ok. 9,7 km, 
- droga nr 919 - Racibórz-Markowice-Rudy-(do Gliwic), długości ok. 29,0km, 
- droga nr 920 - Rudy-Stodoły-do Rybnika, długości około 2,5 km, 
- droga nr 922 - Nędza-Kuźnia Racib.-do Kędzierzyna, długości ok. 5,9km, 
- droga nr 936 - Krzyżanowice-Most na Odrze (do Rybnika), długości ok. 1,8km, 
- droga nr 915 - Racibórz-Zawada Książ.-Ciechowice, długości ok. 6,2km, 
Na mocy porozumienia między Województwem Śląskim i Powiatem Raciborskim, na 100 km dróg 
wojewódzkich wykonywane są zadania związane z letnim i zimowym utrzymaniem tych dróg. 
Zadania te wykonuje bezpośrednio Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu. 
Ogólna długość dróg powiatowych wynosi około 171 km, z czego przypada na poszczególne gminy: 
- miasto Racibórz  - 20,0 km 
- miasto Kuźnia Raciborska - 2,6 km 
- gmina Kuźnia Rac.  - 11,6 km 
- gmina Kornowac  - 14,2 km 
- gmina Krzanowice  - 20,3 km 
- gmina Krzyżanowice - 21,4 km 
- gmina Nędza  - 7,6 km 
- gmina Pietrowice Wlk. - 28,5 km 
- gmina Rudnik  - 44,7 km 
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Sieć dróg powiatowych, szczególnie na lewobrzeżnej części obszaru powiatu raciborskiego 
administrowana jest przez Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu. 
 
Drogi kolejowe 
Stacja Rejonowa Racibórz stanowi lokalny węzeł dróg żelaznych, rozchodzących się stąd w 6 różnych 
kierunkach: 
· Racibórz - Kuźnia Raciborska - Kędzierzyn-Koźle, 
· Racibórz � Nędza � Rydułtowy � Rybnik 
· Racibórz � Markowice � Bluszczów � Wodzisław 
· Racibórz � Krzyżanowice � Chałupki � granica państwa 
· Racibórz � Studzienna � Krzanowice 
· Racibórz � Studzienna � Pietrowice � Kietrz. 
Łączna długość linii kolejowych w granicach powiatu wynosi 103,2 km. 
 
Podstawowe znaczenie transportowe ma zelektryfikowana linia magistralna przebiegająca od 
Wrocławia przez Opole-Kędzierzyn-Koźle-Racibórz, przez granicę państwa i dalej przez Bohumin, 
Ostrawę, w kierunku Bratysławy, Budapesztu i Wiednia. 
Pozostałe linie mają charakter lokalny, a ich znaczenie gospodarcze niestety zmniejsza się w miarę 
rozwoju transportu samochodowego � zbiorowego i indywidualnego. 
 
Cechy charakterystyczne sieci transportowej na terenie powiatu są następujące: 
· brak obwodnic, droga krajowa przebiega przez centra miast powiatu, 
· zły stan techniczny dróg, 
· osłabienie roli transportu kolejowego. 
 
Tendencje rozwoju 
 
W najbliższych latach następować będzie dalszy wzrost potrzeb transportowych powodowanych 
wzrostem mobilności ludności i rozwojem obszarów stanowiących cel ruchu. Położenie powiatu na 
granicy województwa oraz państwa a także w bliskim sąsiedztwie Rybnickiego Okręgu Węglowego 
wpływać będzie na wzrost pracy przewozowej systemu transportowego.  
 
Transport drogowy  
W kontekście prognozowanych zmian ruchu transportowego na terenie powiatu istotne jest tworzenie 
warunków do poprawy komunikacji poprzez budowę nowych i modernizację istniejących dróg. 
Planuje się modernizację istniejącej sieci dróg, jak również budowę obejść drogowych. 
 
W celu zapewnienia spójności systemu transportowego i zmniejszenia negatywnej presji na 
środowisko, konieczne będą: 

- modernizacja dróg w celu zwiększenia przepustowości ruchu, 
- poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego poprzez modernizację istniejących 

skrzyżowań dróg, 
- budowa systemów podczyszczania (rowów i separatorów na substancje ropopochodne) 

wzdłuż nowo powstających i modernizowanych dróg.  
 
Istotne znaczenie w inwestycjach drogowych ma fakt, że na terenach cennych przyrodniczo wymagają 
one zwiększonych nakładów. W przypadku powiatu raciborskiego są to drogi przecinające PK 
Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich: 

- droga nr 919 Racibórz-Markowice-Rudy-(do Gliwic), 
- droga nr 922 Nędza-Kuźnia Racib.-do Kędzierzyna, 
- droga nr 425 Kuźnia Racib.-Ruda Kozielska-Rudy, 
- droga nr 920 Rudy-Stodoły-do Rybnika. 
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Transport kolejowy 
Modernizacja i utrzymanie infrastruktury kolejowej są istotnymi elementami w proekologicznym 
kształtowaniu lokalnego systemu transportowego, jak i warunkiem poprawy konkurencyjności 
transportu kolejowego w stosunku do innych gałęzi transportu.  
Rozwój turystyki wymusi również rozwój lokalnych linii kolejowych, w tym wąskotorowych 
i przewozów sezonowych. Będzie to wymagało modernizacji istniejących, zamkniętych obecnie linii 
kolejowych.  
Intensyfikacja przewozów pasażerskich przyczyni się do zmniejszenia ruchu drogowego 
a w konsekwencji do zmniejszenia jego negatywnego wpływu na środowisko. 
 
Główne zagrożenia środowiska i kierunki działań minimalizujących zagrożenia 
Główne zagrożenia środowiska 
- Emisja spalin 
- Generowanie hałasu i wibracji 
- Zagrożenia środowiska z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych 
- Degradacja terenów cennych przyrodniczo 
 
Kierunki działań minimalizujących zagrożenia 
- Poprawa standardów technicznych sieci drogowej 
- Zwiększenie przepustowości i płynności ruchu drogowego 
- Rozwój alternatywnych rodzajów transportu (w tym zwiększenie roli transportu kolejowego, 

transport rowerowy) 
- Eliminacja ruchu tranzytowego z centrum miasta Racibórz (budowa obwodnicy Raciborza) 
- Rozwój transportu publicznego, w tym wprowadzanie autobusów spełniających normy EURO 
- Działania techniczne zabezpieczające mieszkańców przed nadmiernym hałasem 
- Edukacja ekologiczna mieszkańców 
 

3.2.1.4. Turystyka i rekreacja  
Stan wyjściowy 
Walory przyrodniczo-krajobrazowe sprzyjają rozwojowi turystyki i rekreacji na obszarze powiatu 
raciborskiego. Jednak stan zainwestowania w tę dziedzinę nie jest zadowalający. Brak jest na terenie 
powiatu rozwiniętej sieci dobrze utrzymanych dróg, dostępnych parkingów, sieci obiektów małej 
gastronomii, zaplecza hotelarsko-gastronomicznego, atrakcyjnych obiektów turystycznych, 
odpowiednio przygotowanych na przyjęcie turystów indywidualnych i zbiorowych, sieci 
wyznaczonych i dobrze utrzymanych szlaków turystycznych dla turystyki pieszej, rowerowej 
i zmotoryzowanej. Jednakże istnieje kilka miejsc na terenie powiatu, które należy spopularyzować. 
Jest to m.in. Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich (PK CKKRW) 
stworzony w celu ochrony niepowtarzalnych wartości przyrodniczych i kulturowych związanych 
z działalnością zakonu Cystersów na Górnym Śląsku oraz ochrony wartości stanowiących podstawę 
rozwoju turystyki i rekreacji oraz funkcji dydaktyczno-naukowych. Park krajobrazowy CKKRW jest 
elementem programu Rady Europy, pod nazwą �Europejskie Szlaki Kulturowe�, w ramach którego 
podjęto m.in. inicjatywę wytyczenia �Szlaku Cystersów� � drogi wiodącej przez całą Europę, której 
punktami węzłowymi będą kolejne opactwa cysterskie. Z zachowanego kompleksu stawów 
hodowlanych założonych przez Cystersów w starorzeczu Odry (XIII wiek) utworzono w 1957 r. 
rezerwat przyrody �Łężczok�, którego celem jest ochrona wielogatunkowego lasu łęgowego przy 
stawach w Łężczoku, jak i samych stawów, będących miejscem bytowania wielu gatunków ptaków. 
Przez Rudy Wielkie i rezerwat Łężczok w kierunku Raciborza biegnie szlak turystyczny �Husarii 
Polskiej�, upamiętniający przemarsz wojsk króla Jana III Sobieskiego na odsiecz Wiednia. Z Gliwic 
do Raciborza przez Rudy wielkie biegnie trasa zabytkowej kolejki wąskotorowej, częściowo 
uruchomiona, stanowiąca fragment Górnośląskich Kolei Dojazdowych.  
Ponadto w Raciborzu utworzono ogród botaniczny Arboretum Bramy Morawskiej, służący celom 
dydaktycznym, naukowym, kulturalnym oraz turystycznym. Wyznaczono tutaj dwie ścieżki 
dydaktyczne: ekologiczną i dendrologiczną. 
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Spośród ośrodków rekreacyjnych na terenie powiatu działa Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu 
administrujący m.in.: stadionem miejskim, sztucznym lodowiskiem �Piastor�, kortami tenisowymi, 
o polem do mini-golfa, boiskiem do piłki plażowej, kręgielnią, campingiem oraz hotelem. Ponadto 
w Raciborzu działają 2 hale sportowe i 2 kryte pływalnie. W Kuźni Raciborskiej działa Kąpielisko 
�Wodnik�. Także w gminach wiejskich powiatu zlokalizowane są baseny: w Szymocicach 
(gm. Nędza), Rudach (gm. Kuźnia Raciborska) i Tworkowie (gm. Krzyżanowice). 
 
Tendencje rozwoju 
 
Rozwój infrastruktury towarzyszącej turystyce  
Istniejące walory przyrodnicze powiatu powodują konieczność modernizacji bazy turystycznej. 
Powstanie odpowiedniej sieci informacji turystycznej w celu spopularyzowania obiektów ciekawych 
turystycznie powinno spowodować zwiększenie zainteresowania regionem. Istotne znaczenie ma także 
eksponowanie wartościowych obiektów kultury materialnej oraz miejsc związanych z pobytem 
sławnych ludzi.  
 
Ze względu na rozwój nowych terenów turystycznych, bazy noclegowej, zabudowy letniskowej ważne 
z punktu ochrony środowiska będzie przystosowanie terenów pod względem technicznym do 
pełnienia wyznaczonych funkcji. Konieczne będzie rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej 
i odpadowej dla istniejących obszarów zainwestowania. 
Do powstawania nowych obiektów będą wyznaczane obszary selektywnie wybrane, odpowiednio 
przygotowane, o wysokim standardzie uzbrojenia. Akceptacja ich budowy będzie zależna 
od spełnienia wymogów ochrony środowiska i krajobrazu. Ważne będzie dostosowanie przyszłego 
budownictwa do wymagań architektonicznych, wynikających z planu zagospodarowania 
przestrzennego, istniejącej zabudowy i warunków krajobrazowych.  
Istotne dla kształtowania krajobrazu kulturowego będzie zachowanie kompozycyjnych układów wsi 
i licznych założeń dworsko-parkowych, szczególnie na terenie gminy Krzyżanowice.  
Budowa miejsc obsługi szlaków komunikacyjnych i turystycznych pociągnie za sobą inwestycje 
mające na celu zadbanie o ład przestrzenny.  
 
Główne zagrożenia środowiska i kierunki działań minimalizujących zagrożenia 
 
Główne zagrożenia środowiska  
- Brak uzbrojenia terenów pod turystykę (infrastruktura techniczna nie zabezpieczająca w pełni 

środowiska) 
- Systematyczny wzrost liczby turystów, szczególnie zmotoryzowanych 
- Niszczenie walorów środowiska kulturowego i przyrodniczego 
 
Kierunki działań minimalizujących zagrożenia  
- przestrzeganie wymagań ochrony środowiska w odniesieniu do nowo powstających obiektów 

turystycznych i rekreacyjnych 
- selektywny dostęp do terenów cennych przyrodniczo, w tym ochrona cennych terenów przed 

przeinwestowaniem 
- rozwój ścieżek rowerowych, szlaków pieszych i konnych 
- odpowiednie zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego eliminujące 

dzikie zagospodarowywanie obszarów cennych przyrodniczo  
- edukacja ekologiczna mieszkańców 
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3.2.1.5. Osadnictwo 
 
Stan wyjściowy  
Strukturę osadnictwa powiatu tworzy obecnie 91 miejscowości, w tym 3 miasta i 88 miejscowości 
wiejskich. Gęstość zaludnienia wynosi 219 osób/km2, podczas gdy w województwie wynosi 
393 osób/km2. Struktura osadnictwa tworzy hierarchiczny układ, z centralnym ośrodkiem powiatu � 
miastem Racibórz i ośrodkami lokalnymi (gminnymi), które stanowią: miasta Kuźnia Raciborska 
i Krzanowice oraz duże i zurbanizowane wsi gminne: Krzyżanowice, Nędza, Pietrowice Wielkie, 
Rudnik i Kornowac. 
Miasto Racibórz, gdzie mieszka ok. 50% ludności powiatu jest dobrze powiązane jest systemami 
komunikacji i infrastruktury z ośrodkami gminnymi i całym obsługiwanym obszarem. Dysponuje 
potencjałem demograficznym, gospodarczym i zestawem usług zapewniającym możliwości obsługi 
ludności powiatu raciborskiego (a w części także powiatów sąsiednich) w zakresie usług wyższego 
rzędu w szczególności szkolnictwa ponadpodstawowego, lecznictwa, kultury, obsługi finansowej itp. 
Drugie miasto powiatu � Kuźnia Raciborska (6,0 tys. mieszkańców) założone jako osiedle robotnicze 
przy powstałej tu hucie i kuźni (1611 r.), otrzymało prawa osiedla miejskiego w 1956 r., a miasta 
w roku 1965. Stanowi zaplecze mieszkaniowe dla rozbudowywanej po 1945 r. nowoczesnej fabryki 
obrabiarek �Rafamet�. Równocześnie pełni funkcje ośrodka lokalnego gminy. Natomiast Krzanowice 
uzyskały prawa miejskie w 2001 roku. 
Wsie powiatu raciborskiego wyróżniają się zwartą, zorganizowaną, trwałą i dobrze wyposażoną 
w instalacje wewnętrzne zabudową, utrzymywaną w dobrym stanie technicznym i estetycznym.  
 
Istniejący w powiecie raciborskim system osadnictwa wiejskiego sprzyjać będzie procesom dalszej 
przebudowy i rewitalizacji wsi, sygnalizowanym w prognozach gospodarczych i strategii rozwoju 
regionalnego kraju. 
 
Wśród czynników stanowiących barierę dla dalszego rozwoju osadnictwa należą: 
- duża ilość obszarów cennych przyrodniczo znajdujących się pod ochroną prawną, 
- zły stan dróg lokalnych, 
- słabo rozwinięta infrastruktura techniczna, szczególnie odprowadzania ścieków 
 
Tendencje rozwoju 
 
Podnoszenie poziomu wyposażenia  w pełną infrastrukturę techniczną 
Głównym kierunkiem umożliwiającym dalszy rozwój osadnictwa będzie wyrównywanie wieloletnich 
zapóźnień w rozwoju infrastruktury. Rozwój ten musi być ukierunkowany na spełnienie wymagań 
ochrony środowiska w zakresie jakości poszczególnych jego elementów.  
Na terenie gmin podmiotowego obszaru szczególnie istotne będzie dalsze porządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej wraz z budową nowych oczyszczalni 
ścieków, modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej. Kolejnym ważnym elementem będzie 
ograniczanie emisji niskiej dzięki stopniowemu przechodzeniu gospodarstw indywidualnych na 
ekologiczne nośniki energii cieplnej.  
Problem gospodarki odpadami będzie rozwiązywany na poziomie powiatowym we współpracy gmin 
miedzy sobą. Rozwiązany będzie również problem odpadów niebezpiecznych znajdujących się 
w strumieniu odpadów komunalnych.  
Kontynuowanie przedsięwzięć związanych z rozbudową i modernizacją wyposażenia w infrastrukturę 
musi być zgodne z założeniami wynikającymi ze studiów uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego poszczególnych miast i gmin.  
Dzięki postępom w rozwoju infrastruktury technicznej podniesie się poziom życia mieszkańców 
powiatu, wzrośnie atrakcyjność powiatu zarówno dla inwestorów jak i potencjalnych nowych 
mieszkańców, wzrośnie popyt na usługi turystyczne i agroturystyczne rozwijane w gminach powiatu.  
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Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska 
Główną rolę w podejmowaniu działań zmierzających do poprawy warunków życia mieszkańców 
odgrywają sami mieszkańcy, ich zaangażowanie w problemy środowiska naturalnego, świadomość 
ekologiczna i chęć wprowadzania zmian służących poprawie jakości życia.  
Zagadnienie to nabrało większego znaczenia po wejściu w życie ustawy �Prawo ochrony środowiska� 
określającej zasady: 
- udostępniania informacji o środowisku, 
- udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska, 
- postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. 
 
Jak już wcześniej wspomniano udział mieszkańców w działaniach na rzecz ochrony środowiska zależy 
od stanu ich świadomości ekologicznej. Stąd ważne jest inicjowanie i wspieranie przez władze gmin 
i powiatu działań zmierzających do podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców w celu 
rozbudzenia współodpowiedzialności w procesie rozwiązywania procesów ekologicznych.  
Działania edukacyjne powinny być skierowane nie tylko do dzieci i młodzieży, ale również do osób 
dorosłych, a formy i metody edukacji odpowiednio przystosowane do odbiorców.  
 
Główne zagrożenia środowiska i kierunki działań minimalizujących zagrożenia 
 
Główne zagrożenia środowiska wynikające z rozwoju osadnictwa  
- Niska emisja 
- Nieuregulowana gospodarka ściekowa  
- Rozproszenie zabudowy 
- Wkraczanie zabudowy na tereny cenne przyrodniczo 
 
Kierunki działań minimalizujących zagrożenia  
- ograniczenie żywiołowego procesu rozwoju struktur mieszkaniowych (do czasu rozwiązania 

problemów gospodarki wodno-ściekowej) 
- zmiana systemów ogrzewania: wprowadzenie ekologicznych nośników energii, podłączenie do 

sieci c.o., wprowadzenie niekonwencjonalnych źródeł 
- ochrona istniejących i tworzenie nowych enklaw zieleni wśród zabudowy 
- edukacja ekologiczna mieszkańców 
 

3.2.2. Aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska 
 
Istotnym wsparciem ochrony środowiska jest aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony 
środowiska prowadząca do tworzenia tzw. zielonych miejsc pracy (zwłaszcza w rolnictwie, turystyce, 
leśnictwie i ochronie przyrody, odnawialnych źródłach energii, wykorzystania odpadów), rozwoju 
produkcji urządzeń służących ochronie środowiska bądź produkcji towarów przyjaznych środowisku.  
Rząd jest w trakcie przygotowywania ramowego programu wspierania zielonych miejsc pracy jako 
elementu walki z bezrobociem. Program ten będzie zawierał mechanizm finansowego i eksperckiego 
wspierania władz samorządowych i prywatnych przedsiębiorców w tworzeniu zielonych miejsc pracy. 
Podstawą uzyskania wsparcia będzie przedstawienie przez władze samorządowe (wojewódzkie, 
powiatowe, gminne) konkretnego programu tworzenia zielonych miejsc pracy. 
 
Kierunki działań: 
- Wspieranie powstawania tzw. zielonych miejsc pracy, w tym przygotowanie przez władze 

powiatu programu tworzenia zielonych miejsc pracy 
- Promocja firm polskich, zwłaszcza lokalnych, produkujących urządzenia ochrony środowiska 
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3.2.3. Edukacja ekologiczna  
 
Stan wyjściowy  
Skuteczna realizacja polityki ekologicznej państwa wymaga udziału w tym procesie wszystkich 
zainteresowanych podmiotów wywierających wpływ na sposób i intensywność korzystania ze 
środowiska, w tym również udziału obywateli. Podstawowe znaczenie dla szerokiego udziału 
społeczeństwa w realizowaniu celów ekologicznych ma edukacja ekologiczna i zapewnienie 
powszechnego dostępu do informacji o środowisku.  
Na terenie powiatu raciborskiego działalność edukacyjna prowadzona jest przez: 
- jednostki samorządowe: Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin 
- Nadleśnictwo Rudy Raciborskie 
- Centrum Edukacji Ekologicznej w Raciborzu 
- Raciborski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 
Edukacja ekologiczna szczególnie prężnie jest rozwijana na terenie Raciborza. Jednostką 
koordynującą jest Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Raciborza. W latach 
2002/2003 działania edukacyjne obejmowały: 
- rozprowadzanie wydawnictw i ulotek o tematyce ekologicznej, 
- konkursy plastyczne, fotograficzne, itp. 
- cykliczne festyny ekologiczne, 
- organizacja Festiwalu Piosenki i Wiersza Ekologicznego o zasięgu ogólnopolskim. 
Od 1997 roku Urząd Miasta Raciborza systematycznie wydaje wkładki ekologiczne do lokalnej prasy 
dotyczące przede wszystkim ograniczenia niskiej emisji (skutki niewłaściwie prowadzonego procesu 
spalania, możliwość dotacji do zmiany źródła ciepła) oraz ograniczenia emisji komunikacyjnej 
(alternatywny, ekologiczny sposób poruszania się w mieście). Ponadto w sklepach jest prowadzona 
akcja �SKLEP PRZYJAZNY ŚRODOWISKU� mająca na celu ograniczenie ilości wprowadzania do 
środowiska opakowań z tworzyw sztucznych poprzez wprowadzanie opakowań wielorazowych 
lnianych lub opakowań papierowych w cenach porównywalnych. Projekt ten został zgłoszony do 
ogólnokrajowego konkursu �INNOWACJE W MIASTACH � MIASTO 2000�. 
Uczniowie raciborskich szkół systematycznie zdobywają nagrody na konkursach ekologicznych 
o zasięgu wojewódzkim i krajowym. Np. w III edycji konkursu �Rozpal niepokój o ziemię� dzieci 
z Raciborskiego Towarzystwa Oświatowego �Szkoła� zajęły pierwsze miejsca w kategoriach: 
- Odpady � problem czy wyzwanie? � prezentacja komputerowa, 
- Zagrożone źródło życia? � sesja posterowa i prelekcja o roli wody w przyrodzie, 
- Rezerwat przyrody Łężczok � pokaz filmów wideo. 
 
Działania podejmowane w pozostałych gminach koncentrują się przede wszystkim na wspieraniu 
edukacji ekologicznej w szkołach, organizowaniu akcji �Sprzątania Świata�, finansowaniu obchodów 
�Dnia Ziemi�.  
 
Cel długoterminowy do 2015 roku 
 
Wykształcenie u mieszkańców powiatu raciborskiego nawyków kultury ekologicznej 
 oraz poczucia odpowiedzialności za stan i ochronę środowiska 
 
Cel ten jest zgodny z założeniami Polityki Ekologicznej Państwa (PEP), która kładzie nacisk na 
włączanie i rozszerzanie współpracy, szczególnie instytucji publicznych z pozarządowymi 
organizacjami ekologicznymi, jak również włączenie organizacji pozarządowych, a tym samym 
społeczeństwa w procedury konsultowania ważnych dla środowiska przedsięwzięć i decyzji.  
Istotne jest zadbanie o edukację ekologiczną wśród młodego pokolenia jak również edukację 
ekologiczną dorosłych. Dlatego strategię realizacji celu zogniskowano wokół zagadnień: 
- Edukacja ekologiczna w szkolnictwie 
- Edukacja ekologiczna dorosłych 
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Edukacja ekologiczna w formalnym systemie kształcenia  
Kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży jest ważnym zadaniem realizowanym 
w formalnym systemie kształcenia obejmującym wychowanie przedszkolne, szkolnictwo podstawowe 
i ponadpodstawowe oraz szkolnictwo wyższe.  
Rozporządzenie MEN z dn. 15.02. 1999 dotyczące podstawy programowej kształcenia ogólnego 
określa podstawowe zadania szkoły w zakresie nauczania, umiejętności i pracy wychowawczej 
uwzględniając w nich działania mające na celu wzrost świadomości ekologicznej uczniów. 
Rozporządzenie to wprowadza również obok przedmiotów i bloków przedmiotowych realizację 
ścieżki międzyprzedmiotowej. Wymóg ten do 2003 roku obejmował tylko szkoły podstawowe 
i gimnazja, od 2003 roku objął również szkoły średnie. Jedną ze ścieżek interdyscyplinarnych jest 
edukacja ekologiczna. Tematyka ekologiczna stanowi element wielu przedmiotów a jej właściwa 
realizacja zależy przede wszystkim od zaangażowania nauczycieli, od ich znajomości najważniejszych 
problemów z zakresu ochrony środowiska powiatu raciborskiego.  
Ważnym zadaniem jest wprowadzanie do programów szkolnych zagadnień związanych z edukacją 
ekologiczną szczególnie dotykającą tych problemów, które w danej gminie czy mieście są 
najistotniejsze, np. stosowanie ekologicznych źródeł energii, selektywna zbiórka odpadów, właściwa 
gospodarka wodno-ściekowa itp.  
Stosowanie przez nauczycieli metod aktywizujących i poszukujących tj. burza mózgów, karty pracy, 
projekty; zajęcia terenowe oparte na bezpośrednim kontakcie ucznia z przedstawianą problematyką 
wykształci w uczniu umiejętność obserwacji, logicznego myślenia, kojarzenia, wyciągania wniosków. 
Zadaniem nauczyciela w szeroko pojętej edukacji ekologicznej jest: 
- kształtowanie u ucznia postawy odpowiedzialności za stan środowiska, 
- zachęcanie ucznia do prowadzenia własnych obserwacji, badań i analizy środowiska, 
- kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów zgodnie z posiadana wiedzą, 
- umożliwienie dzieciom i młodzieży podejmowania praktycznych działań na rzecz ochrony 

środowiska w ich otoczeniu. 
Nauczyciele podejmujący się realizacji zagadnień związanych z edukacją ekologiczną powinni 
zarówno współpracować ze sobą, jak i współpracować z instytucjami/ organizacjami wspierającymi 
ich działalność: 
- Urząd Wojewódzki, Starostwo Powiatowe, Urzędy Miast i Gmin � organizowanie 

i współorganizowanie prelekcji, konkursów, lekcji, festynów, finansowanie nagród, 
- Centra i ośrodki edukacji ekologicznej, np. Centrum Edukacji Ekologicznej w Raciborzu � 

szkolenia, prelekcje, lekcje w terenie, doradztwo, 
- Nadleśnictwo Rudy Raciborskie � organizacja zajęć terenowych, organizacja prelekcji, szkoleń, 

finansowanie nagród, wydawanie materiałów informacyjnych, 
- Pozarządowe Organizacje Ekologiczne (POE) działające na terenie powiatu Raciborskiego, 

np., Stowarzyszenie Ekologów �PRO NATURA� w Raciborzu,� pomoc w organizowaniu 
warsztatów, happeningów, szkoleń, konkursów, 

- Europejski fundusz PHARE - pomoc uczniom w zdobyciu wiedzy i umiejętności a nauczycielom 
w przekazaniu ich w interesujący i skuteczny sposób, jednym z realizowanych projektów jest 
"Wzmacnianie edukacji ekologicznej w szkołach podstawowych i zawodowych w Polsce". 

 
Kierunki działań  
- Zwiększenie udziału problematyki ekologicznej w szkolnych programach nauczania  
- Aktywna edukacja ekologiczna młodzieży w formalnym systemie kształcenia 
- Wspieranie działań edukacji szkolnej przez instytucje samorządowe i państwowe 
 
Pozaszkolna edukacja ekologiczna  
Jednym z podstawowych warunków zrównoważonego rozwoju jest włączenie do udziału w nim 
całego społeczeństwa. Dlatego konieczna jest jak najbardziej wszechstronna edukacja ekologiczna 
skierowana do: osób dorosłych, różnych grup zawodowych (rolników, organizatorów turystyki, 
przemysłowców). Najlepszym i najefektywniejszym sposobem podniesienia świadomości 
ekologicznej osób dorosłych jest zaangażowanie mieszkańców w procesy decyzyjne. Wymaga to 
szerokiego informowania społeczeństwa o stanie środowiska, działaniach na rzecz jego ochrony, 
a także o możliwościach prawnych uczestniczenia mieszkańców w podejmowaniu decyzji mających 
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wpływ na stan środowiska. Wśród wielu ważnych tematów edukacji ekologicznej znaczące miejsce 
należy przypisać edukacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki ściekowej, 
ochrony powietrza atmosferycznego, oszczędności energii itp.  
Szczególnie ważną rolę w edukacji ekologicznej mają organy samorządowe. Powinny one 
współdziałać przy opracowywaniu i realizacji lokalnych programów edukacji ekologicznej oraz 
z organizacjami, instytucjami, przedstawicielami zakładów pracy i społeczności lokalnych. 
Nadal w licznych lasach powiatu rozwijana będzie edukacja leśna prowadzona przez pracowników 
Lasów Państwowych przy współudziale jednostek samorządu terytorialnego, kół łowieckich itp.  
Ze względu na możliwości rozwoju turystyki i rekreacji szczególnie w północnych gminach powiatu 
(Nędza i Kuźnia Raciborska) oraz na terenie Raciborza (Arboretum Bramy Morawskiej), konieczne 
jest obejmowanie edukacja ekologiczną organizatorów turystyki i wypoczynku, jak i osób 
korzystających z oferowanych usług oraz mieszkańców terenów cennych przyrodniczo.  
Ważną kwestią jest edukacja w miejscu pracy, ponieważ większość czynnych zawodowo osób 
poprzez podejmowane decyzje, ma mniej lub bardziej bezpośredni wpływ na stan środowiska.  
Nowym i ważnym wezwaniem dla edukacji jest zmieniająca się pozycja polskiego rolnictwa i wsi 
w procesie integracji z UE. Przemianom tym musi towarzyszyć zwiększenie świadomości 
ekologicznej rolników i zachowanie tradycji przyjaznego dla środowiska rolnictwa (np. poprzez 
wdrażanie Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych). 
Zdecydowanie największy wpływ na poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa mają media. 
Podkreślić należy, ze istnieje ścisła zależność między wiedzą społeczeństwa z zakresu stanu 
środowiska i nastawieniem do działań na rzecz jego ochrony, a sposobem ukazywania problemów 
ekologicznych w mediach. Coraz większego znaczenia nabierają tematyczne programy 
publicystyczne, filmy popularnonaukowe o tematyce środowiskowej oraz reklama społeczna 
promująca działania przyjazne środowisku. Współpraca w zakresie propagowania edukacji 
ekologicznej poprzez media powinna być realizowana we współpracy z innymi powiatami i miastami 
województwa i zaowocować cyklicznym ukazywaniem się ulotek informacyjnych, artykułów, 
programów TV, audycji radiowych, w których przybliżałoby się mieszkańcom bieżące problemy 
i działania o charakterze prośrodowiskowym. 
Efektem współpracy z telewizją lokalną mógłby być cykl programów informacyjnych, wywiadów 
z politykami, osobami zaangażowanymi w ochronę środowiska, filmów edukacyjnych.  
Ze względu na możliwość wykorzystania komputerów coraz większe znaczenie będzie miała treść 
edukacyjna na stronach www oraz możliwość kontaktu i dyskusji z mieszkańcami droga internetową. 
Duże znaczenie w EE dorosłych mają działania pozaszkolne podejmowane przez uczniów 
i nauczycieli. Umożliwiają one włączenie do programu edukacji ekologicznej społeczności lokalnych, 
bez których poparcia żadne działania na rzecz ochrony środowiska nie powiodą się. Równocześnie 
wspólne działania dzieci i rodziców stwarzają szansę zmiany mentalności społeczeństwa 
i kształtowania świadomości proekologicznej.  
 
Kierunki działań  
- Informowanie mieszkańców powiatu o stanie środowiska i działaniach na rzecz jego ochrony. 
- Współdziałanie władz powiatu z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska i działaniach 

na rzecz jego ochrony.  
- Prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej na terenach cennych przyrodniczo. 
- Realizacja treści ekologicznych przez środki masowego przekazu, instytucje kultury 

i wypoczynku 
- Wdrażanie Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych. 
- Współpraca władz lokalnych ze szkołami, przedstawicielami środowiska naukowego, zakładami 

pracy i pozarządowymi organizacjami w celu wykorzystania różnorodnych form edukacji 
ekologicznej. 
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3.3. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego 
 
Zadania z zakresu poprawy jakości środowiska należą do najistotniejszych i najbardziej kosztownych 
zadań, jakie muszą być zrealizowane przed i po uzyskaniu członkostwa w Unii Europejskiej. Zadania 
te wynikają również z przyjętych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych (podpisane konwencje 
i protokoły do konwencji).  

3.3.1. Jakość wód i stosunki wodne 
 
Najważniejszym aktem prawnym z punktu widzenia ochrony wód i gospodarowania nimi jest Prawo 
Wodne z dnia 18 lipca 2001 (Dz. U. z 2001 r. nr 115, poz. 1229 z późn. zm.), które reguluje 
gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zlewniowe 
kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi.  
 

3.3.1.1. Stan wyjściowy  
 
Powiat raciborski leży w obrębie jednego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 332 
Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka. Ponadto w ostatnich latach udokumentowano Główny 
Zbiornik Wód Podziemnych nr 352 �Racibórz�. 
W większości badanych otworów jakość wód podziemnych w na przestrzeni ostatnich lat uległa 
pogorszeniu. Jedynie w otworze 1114 w sieci krajowej (Racibórz, GZWP 352) jakość wód uległa 
poprawie z klasy II do Ib. Nieznacznie ulegają też zmianom typy hydrochemiczne wód podziemnych. 
 
Obszar powiatu raciborskiego w całości położony jest w dorzeczu Odry, która jest osią hydrograficzną 
regionu. Badania czystości rzek powiatu raciborskiego wskazują ich pozaklasowy charakter. Każdy 
z kontrolowanych przekrojów wykazuje pozaklasowość, szczególnie w klasyfikacji oznaczeń fizyko-
chemicznych oraz bakteriologicznych. 
 
Mieszkańcy powiatu raciborskiego korzystają z ujęć wód podziemnych. Stopień zwodociągowania 
powiatu jest bardzo wysoki. W większości gmin wskaźnik ten przekracza 95%, jedynie w gm. Nędza 
i Kuźnia Raciborska wynosi ok. 90%. Z wody pobieranej z własnych studni kopanych korzystają 
domostwa zlokalizowane w małych przysiółkach, najczęściej w lasach. 
Na terenie powiatu raciborskiego w zasadzie poza samym miastem Racibórz nie ma sieci 
kanalizacyjnej. Jedynie w Kuźni Raciborskiej istnieje 3, 5 km sieci oraz w Krzyżanowicach 1,5 km 
sieci. Na terenie powiatu eksploatowane są dwie komunalne oczyszczalnie ścieków: nowa 
oczyszczalnia ścieków w Raciborzu oraz wymagająca modernizacji oczyszczalnia w Kuźni 
Raciborskiej, pracująca w technologii złóż biologicznych. 
 
Znaczny obszar powiatu znajduje się w obrębie wezbrań powodziowych rzeki Odry i jej dopływów. 
Powódź w 1997 roku spowodowała podjęcie szeregu robót inwestycyjnych i modernizacyjnych 
budowli hydrotechnicznych.  
 
Aktualny stan w zakresie jakości wód i stosunków wodnych przedstawia Mapa nr 2. 
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Mapa nr 2. Zasoby wodne powiatu raciborskiego. 
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3.3.1.2. Cel długoterminowy do 2015 roku  
 

Poprawa jakości wód powierzchniowych i ochrona wód podziemnych, 
szczególnie płytko zalegających zbiorników czwartorzędowych, 

zapewnienie wszystkim mieszkańcom powiatu odpowiedniej jakości wody do picia 
oraz ochrona przed powodzią 

 
Cele te są zgodne z zapisami "Strategii rozwoju powiatu raciborskiego" oraz �Programu ochrony 
środowiska województwa śląskiego...�, gdzie podkreślono konieczność poprawy stanu czystości rzek 
granicznych, tj. Odry i Olzy (tereny powiatu leżą w zlewni tej rzeki), a także ochronę zasobów wód 
podziemnych oraz zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego ludności zamieszkującej 
tereny nadodrzańskie.  
 
Mówiąc o jakości wód należy podkreślić odmienne, niż dotychczas podejście do określania 
wymaganej jakości wód (tzw. jakość użytkowa wód). 
Zgodnie z zapisami Prawa Wodnego, mówiąc o jakości użytkowej wód należy rozumieć: 
- wody powierzchniowe i podziemne, które są lub mogą być wykorzystywane do zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 
- wody powierzchniowe wykorzystywane do celów rekreacyjnych, a w szczególności do kąpieli 
- wody powierzchniowe przeznaczone do bytowania ryb, skorupiaków i mięczaków lub innych 

organizmów w warunkach naturalnych oraz umożliwiających migracje ryb 
Zatem, w najbliższym czasie dotychczasowa klasyfikacja ulegnie zmianie.  
 

3.3.1.3. Strategia realizacji celu 
 
Osiągnięcie standardów obowiązujących w krajach UE w zakresie jakości wody, będzie wymagać 
szeregu działań organizacyjnych i programowych w sferze zarządzania zasobami wodnymi i przede 
wszystkim realizacji wielu kosztownych inwestycji w zakresie budowy systemów kanalizacyjnych 
i oczyszczalni ścieków, modernizacji technologii przemysłowej, retencjonowania wody oraz ochrony 
przed powodzią, a także budowy wodociągów celem dostarczenia wszystkim mieszkańcom powiatu 
wody pitnej dobrej jakości.  
Zwiększenie skuteczności ochrony jakości wód podziemnych ma na celu zmniejszenie przenikania 
zanieczyszczeń z powierzchni ziemi do warstw wodonośnych. Duże znaczenie będzie mieć 
zapewnienie właściwej ochrony wód w strefach szczególnie wrażliwych, a więc tam gdzie podatność 
na ich zanieczyszczenie jest największa. Do osiągnięcia tego celu konieczne jest uwzględnienie 
w planach zagospodarowania przestrzennego wszelkich informacji bieżących oraz prognoz 
dotyczących oddziaływania na środowisko wodne projektowanej zabudowy i wszelkich obiektów, 
a także obszarów funkcjonalnych na terenie powiatu. Sporządzenie na ich podstawie projektów stref 
ochronnych, a następnie odpowiednie ich wdrożenie da możliwość sprawowania dostatecznej kontroli 
nad procesami migracji zanieczyszczeń i tym samym ograniczy degradację wód. Głównymi 
czynnikami, które powinny być brane pod uwagę są parametry hydrogeologiczne, takie jak, głębokość 
występowania zwierciadła wód podziemnych, litologia i zdolności filtracyjne warstwy wodonośnej, 
rodzaj i miąższość warstwy glebowej, topografia, a także dane na temat istniejących już obiektów 
mogących zagrażających jakości wód (magazyny substancji niebezpiecznych i trasy ich przewozu, 
składowiska odpadów, stacje paliw) oraz urządzeń lub miejsc związanych z pozyskiwaniem wody 
(ujęcia), a także zbiorników i cieków powierzchniowych.  
 
Gospodarka ściekowa  
Istotne z punktu widzenia niniejszego programu ochrony środowiska, obejmującego okres do 2015 
roku, są wynegocjowane okresy przejściowe w odniesieniu do dyrektywy Rady 91/271/EEC 
(oczyszczanie ścieków komunalnych) i zapisy prawa wodnego nakładające na aglomeracje 
o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 15 000, obowiązek wyposażenia się w sieci 
kanalizacyjne dla ścieków komunalnych zakończone oczyszczalniami ścieków w terminie do 
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31 grudnia 2010 roku (taką aglomeracją jest Racibórz), a w przypadku aglomeracji o równoważnej 
liczbie mieszkańców od 2000 do 15 000 - do 31 grudnia 2015 r. (pozostałe gminy powiatu) 
 
Jakość wód powierzchniowych w powiecie raciborskim jest wypadkową oddziaływania zarówno 
źródeł lokalnych, jak i zewnętrznych, z poza granic powiatu. Szczególną rolę odgrywają tu punktowe 
zrzuty zanieczyszczeń. Wśród nich największe znaczenie mają zrzuty ścieków (bytowo 
gospodarczych i przemysłowych) nieoczyszczonych lub oczyszczonych niedostatecznie 
 
W swym obecnym stanie, dla zapewnienia odpowiedniej jakości użytkowej wód uporządkowanie 
gospodarki ściekowej we wszystkich gminach powiatu wymaga szeregu inwestycji, za które 
odpowiedzialne są poszczególne gminy. W 2002 roku gmina Racibórz złożyła wstępną kartę projektu 
w celu starania się o środki z Funduszu Spójności dot. rozbudowy sieci kanalizacyjnej i dociążenia 
oczyszczalni ścieków w Raciborzu ściekami z sąsiednich gmin. Zainteresowane gminy na mocy 
uchwał zawiązały porozumienie międzygminne w celu wspólnego rozwiązania problemu gospodarki 
ściekowej. W skład ww. porozumienia weszły gminy: Racibórz, Kornowac, Rudnik, Nędza, Kuźnia 
Raciborska, Pietrowice Wielkie i częściowo gmina Krzyżanowice. 
 
Istotnym źródłem zanieczyszczenia zwłaszcza wód powierzchniowych i podziemnych są spływy 
obszarowe oraz przedostawanie się zanieczyszczeń z nieszczelnych szamb, ścieki przedostające się 
z nieszczelnej kanalizacji, bądź zanieczyszczenia migrujące z nieczynnych i źle zabezpieczonych 
składowisk odpadów komunalnych, dzikich wysypisk oraz jako skutki zdarzeń awaryjnych. 
Ograniczanie zanieczyszczeń z tytułu spływów powierzchniowych będzie realizowane poprzez 
systematyczne wdrażanie zasad prowadzenia gospodarki rolnej zgodnych z założeniami ochrony 
środowiska. Silnym oparciem dla tego typu działań jest odpowiednia edukacja i promocja w zakresie 
ekologicznych praktyk rolniczych, a dotyczyć ona powinna przede wszystkim gmin o największym 
udziale użytków rolnych czyli Krzyżanowice, Krzanowice, Pietrowice Wielkie i Racibórz.  
 
Uporządkowanie gospodarki ściekowej przyczyni się nie tylko do poprawy jakości wód 
powierzchniowych, których stan decyduje o walorach krajobrazowych, rekreacyjnych, a także 
warunkuje bytowanie i rozwój wielu gatunków roślin i zwierząt, ale także zapobiegnie 
zanieczyszczeniu wód podziemnych, a w perspektywie długoterminowej do poprawy ich jakości. Jest 
to niezmiernie ważne, biorąc pod uwagę korzystanie z wód podziemnych do celów zaopatrzenia 
ludności. 
 
Kierunki działań:  
-  Intensyfikacja współpracy ponadlokalnej dot. rozwiązania problemu gospodarki ściekowej 
-  Budowa, rozbudowa i systematyczna modernizacja sieci kanalizacyjnej zgodnie z koncepcją 

gospodarki wodno-ściekowej porozumienia międzygminnego 
-  Optymalizacja wykorzystania istniejących oczyszczalni ścieków 
-  Budowa gminnych oczyszczalni ścieków 
-  Budowa oczyszczalni przydomowych 
- Intensyfikacja kontroli szamb 
- Ograniczanie negatywnego wpływu na jakość wód zanieczyszczeń z rolnictwa. 
-  Wspieranie zakładów przemysłowych w realizowaniu programów racjonalnej gospodarki 

wodno-ściekowej. 
-  Budowa systemów podczyszczających wzdłuż modernizowanych i nowo powstających dróg. 
 
Zaopatrzenie w wodę 
Działania podejmowane w ramach kierunków wskazanych powyżej, zwłaszcza w części dotyczącej 
ochrony jakości wód podziemnych, będą skutkowały poprawą jakości wody ujmowanej dla celów 
pitnych. Udostępnienie wody dobrej jakości mieszkańcom powiatu zależeć będzie także od poprawy 
stanu technicznego istniejącej sieci wodociągowej oraz wydajności i sprawności stacji uzdatniania 
wody. 
Jednym ze źródeł zanieczyszczenia wód ujmowanych do celów pitnych są wyłączone z eksploatacji 
(i do tej pory nie zlikwidowane), ujęcia wód podziemnych.  
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Istotne znaczenie mają także działania związane z optymalizacją zużycia wody, zarówno do celów 
bytowych, jak i gospodarczych.  
 
Kierunki działań:  
-  Modernizacja sieci wodociągowej. 
-  Likwidacja nieczynnych ujęć wody.  
-  Wprowadzanie stref ochrony pośredniej ujęć.  
-  Minimalizacja wykorzystania wód podziemnych z ujęć własnych i wody wodociągowej do 

celów przemysłowych.  
 
Ochrona przed powodzią  
 
Powiat raciborski położony jest w dorzeczu Górnej Odry. Dopływy Odry powyżej Raciborza, w tym 
rzeka Olza, mają charakter rzek górskich i w związku z tym wezbrania i powodzie występują kilka 
razy w roku, a średnio co 10 lat przybierają rozmiary klęski żywiołowej. Rzeka Odra nie posiada 
pełnego systemu przeciwpowodziowego. Ochrona przed powodzią obszaru powiatu Raciborskiego 
(zwłaszcza Raciborza, Krzyżanowic, Krzanowic, Pietrowic Wielkich i Nędzy) wymaga 
zintensyfikowania procesu wdrażania ustawy "Odra 2006". W skali województwa działaniem 
priorytetowym jest budowa zbiornika przeciwpowodziowego �Racibórz Dolny�. Inwestycja ta 
znalazła się na liście projektów finansowanych z Funduszu Spójności (obecnie trwają końcowe 
uzgodnienia). Wg prognoz realizacja inwestycji rozpocznie się w 2004 roku, a jej koszty oszacowano 
na ok. 280 mln zł, z czego 70% będzie pochodziło z Funduszu Spójności. 
Ochrona przeciwpowodziowa wiąże się także z problemem naturalnej (zalesianie, ochrona gleb przed 
erozją) i sztucznej (zbiorniki retencyjne, systemy melioracyjne) retencji w dorzeczu. Istotne znaczenie 
odgrywa zagospodarowanie terenów zalewowych. 
  
Kierunki działań:  
-  Budowa zbiornika Racibórz 
-  Budowa zbiorników małej retencji 
-  Poprawa stanu technicznego i konserwacja cieków wodnych. 
-  Odbudowa i utrzymanie właściwego stanu systemu melioracji szczegółowej i podstawowej. 
 
 
 
 

 
 
Fot. 5. Rzeka Sumina w sąsiedztwie stawów rybnych w Trawnikach. 
Szerokie międzywale jest polderem zalewowym. 
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3.3.2.  Powietrze atmosferyczne 
 
W prawie wspólnotowym, kompleksową regulację w dziedzinie ochrony powietrza stanowi tzw. 
dyrektywa ramowa w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza w otoczeniu - 96/62/EC. 
Wymagania dotyczące jakości urządzeń ochronnych powiązane są ściśle z problematyką zastosowania 
najlepszej dostępnej techniki (BAT / Best Available Techniques). Najnowszy sposób rozumienia tej 
koncepcji jest zawarty w dyrektywie Rady nr 96/61/EWG z dnia 24 września 1996 r. w sprawie 
zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń (IPPC). 
Ustawa Prawo Ochrony Środowiska uwzględnia praktycznie wymagania wszystkich dyrektyw UE 
dotyczących ochrony powietrza. 
 

3.3.2.1. Stan wyjściowy  
 
Z obszaru powiatu raciborskiego emitowane jest ponad 600 Mg zanieczyszczeń pyłowych, co stanowi 
ok. 2% wartości emisji z terenu całego województwa śląskiego oraz ponad 200 tys. Mg 
zanieczyszczeń gazowych, co z kolei stanowi ok. 0,6% wartości emisji z całego województwa. 
 
Na terenie powiatu raciborskiego problem emisji ze źródeł komunikacyjnych dotyczy głównie obszaru 
miasta Racibórz, gdzie przebiega droga krajowa nr 45 relacji Chałupki - Opole. 
 
Niska emisja zanieczyszczeń występuje zarówno na terenach miejskich jak i wiejskich. Znajduje ona 
odzwierciedlenie we wzrostach stężeń dwutlenku siarki i pyłu zawieszonego w sezonie grzewczym. 
Z badań prowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną na terenie Raciborza 
oraz na terenach wiejskich powiatu (Borucin) wynika, że sezonowe różnice poziomu stężeń, 
zwłaszcza benzo(a)pirenu oraz sumy WWA, są nawet kilkukrotne.  
 
Stan jakości powietrza jest zróżnicowany przestrzennie. Jednak generalnie strefa jaką jest powiat 
raciborski została zaliczona, wg kryterium ochrony zdrowia - do klasy B (ze względu na poziom 
stężenia benzenu, kształtujący się powyżej wartości dopuszczalnej, lecz nie przekraczający wartości 
dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji), natomiast wg kryterium ochrony roślin - do 
klasy A. 

3.3.2.2. Cel długoterminowy do 2015 roku  
 
Poprawa jakości powietrza jako ważnego elementu poprawy jakości życia mieszkańców powiatu 
 

3.3.2.3. Strategia realizacji celu 
 
Głównymi sektorami wpływającymi na stan sanitarny powietrza w powiecie raciborskim są: transport 
drogowy, przemysł ( w tym energetyka zawodowa) i mieszkalnictwo. 
Jak już powiedziano w powiecie znaczne zróżnicowanie obszarowe z punktu widzenia intensywności 
oddziaływania ww sektorów na stan sanitarny powietrza. Wyraźnie zarysowują się dwa rodzaje 
obszarów, a mianowicie:  
- Obszar miasta Raciborza oraz Kuźni Raciborskiej  
- Tereny typowo-rolnicze, leśne, turystyczno-wypoczynkowe.  
Z ochroną powietrza łączy się zagadnienie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
 
Emisja ze źródeł komunikacyjnych 
Emisja ze źródeł komunikacyjnych stanowi rosnące zagrożenie zwłaszcza w Raciborzu, a także na 
terenach zabudowanych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie ważniejszych szlaków 
komunikacyjnych.  
Zmniejszenie tej emisji będzie następować poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego, zwłaszcza 
z obszaru Raciborza oraz zmniejszenie ruchu samochodowego lokalnego. Ograniczenie ruchu 
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samochodowego w centrach miast można zrealizować poprzez właściwą politykę parkingową. 
Zalecane jest tworzenie obszarów �bez samochodów� zwłaszcza w Raciborzu oraz na terenach 
turystycznych, gdzie notuje się zwiększenie ruchu samochodowego, zwłaszcza w sezonie letnim. 
 
W celu ograniczenia negatywnego wpływu silnikowych środków transportu zbiorowego, konieczna 
jest dalsza ich modernizacja (autobusy spełniające wymagania norm EURO 2 i EURO 3).  
Ciągłe usprawnianie i uatrakcyjnianie transportu zbiorowego przyczyni się do zmniejszenia ruchu 
samochodów prywatnych, zwłaszcza osób dojeżdżających do pracy.  
Istotne znaczenie dla zmniejszenia negatywnego wpływu indywidualnego transportu samochodowego 
na środowisko ma, oprócz poprawy stanu technicznego pojazdów, stosowanie benzyny bezołowiowej 
(do 2005 roku zostanie wycofana z użytkowania benzyna ołowiowa oraz dostosowane wymagania 
dotyczące benzyn i oleju napędowego do norm europejskich) oraz biopaliw. 
 
Samochód bardzo często jest używany przez turystów weekendowych, ze względu na dużą swobodę 
wyboru celu podróży i czasu tej podróży, przyczyniając się w ten sposób do zanieczyszczenia terenów 
atrakcyjnych turystycznie. W tej sytuacji pewnym rozwiązaniem jest podnoszenie standardów 
technicznych istniejących tras rowerowych i budowa nowych tras oraz stworzenie warunków do 
wprowadzenia systemu przewozów kombinowanych, polegający na tym, że turysta dojeżdża do 
miejsca przeznaczenia środkami komunikacji zbiorowej, np. pociągiem, autobusem PKS lub 
prywatnym samochodem, zaś do penetracji turystycznej terenu docelowego służy mu np. wynajęty 
rower.  
 
Kierunki działań:  
-  Budowa obwodnicy Chałupek i Raciborza 
-  Bieżąca modernizacja dróg 
-  Modernizacja taboru komunikacji autobusowej, wymiana pojazdów na bardziej �ekologiczne� 
-  Wprowadzenie i propagowanie systemu przewozów kombinowanych: rower z innymi środkami 

 lokomocji  
-  Wsparcie budowy infrastruktury rowerowej: budowa nowych tras rowerowych i modernizacja 

istniejących, w tym wyłączenie tras rowerowych poza pasy dróg samochodowych, budowa 
parkingów dla rowerów, itp. 

-  Promowanie i tworzenie warunków dla zwiększania się udziału podróży transportem 
zbiorowym, rowerowych i pieszych pomiędzy miejscami zamieszkania, pracy oraz wypoczynku 
i zakupów. 

 
Działania te są zgodne z proponowanymi programami ujętymi w "Strategii rozwoju powiatu 
raciborskiego" w ramach dwóch celów strategicznych, tj. rozwoju gospodarczego oraz rozwoju 
turystyki i rekreacji. 
 
Niska emisja 
Istotny wpływ na jakość powietrza mają lokalne kotłownie, pracujące dla potrzeb centralnego 
ogrzewania budynków użyteczności publicznej i osiedli mieszkaniowych, małe i średnie podmioty 
gospodarcze spalające węgiel w celach grzewczych i technologicznych oraz piece węglowe stosowane 
w indywidualnych gospodarstwach domowych. Ograniczenie niskiej emisji prowadzone jest 
w powiecie (np. Racibórz) z sukcesem od kilku lat poprzez stopniową likwidację kotłowni 
wyposażonych w stare wyeksploatowane kotły opalane węglem (podłączenie do sieci cieplnej lub 
instalowanie kotłowni gazowych lub olejowych). W przypadku pieców domowych poprzez 
instalowanie kotłów wykorzystujących bardziej ekologiczne nośniki ciepła (w tym 
niekonwencjonalne) bądź, ze względu na specyfikę regionu - wymianę starych wyeksploatowanych 
kotłów węglowych na nowoczesne, wysoko sprawne, posiadające atest przyjaznych dla środowiska. 
Chcąc zachęcić mieszkańców do takich działań, PFOŚiGW oraz gminy dotują częściowo te 
inwestycje. Podobne działania realizowane są przez WFOŚiGW w Katowicach (pożyczki i dotacje dla 
gmin, małych firm i osób prywatnych na inwestycje ograniczające niską emisję). 
Istotnym czynnikiem wpływającym na obniżenie emisji z indywidualnych palenisk domowych jest 
poprawa stanu świadomości ekologicznej mieszkańców: wiedza nt. szkodliwości spalania butelek 
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plastikowych, gumy, opakowań z powłoką aluminiową oraz sposobów oszczędzania energii 
(termomodernizacja, stosowanie materiałów energooszczędnych w budownictwie). 
 
Docelowo system zaopatrzenia ludności powiatu w ciepło ma być zogniskowany na podłączeniu jak 
największej liczby mieszkańców do sieci ciepłowniczej (zwłaszcza w Raciborzu i Kuźni 
Raciborskiej). Koncepcje zaopatrzenia w ciepło ujęte są w dokumentach pn: �Projekt planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe". Dokument ten posiada jedynie gmina 
Racibórz. 
 
Na terenach wiejskich, gdzie względy ekonomiczne ograniczają rozwój sieci ciepłowniczej 
w znaczącym stopniu wykorzystywane będą lokalne zasoby energii odnawialnej i wprowadzane takie 
źródła energii jak gaz i olej lub ekologicznych rodzajów paliwa węglowego (brykiety, ekogroszek). 
Poza emisją zanieczyszczeń typowych przy spalaniu tradycyjnych paliw, duży problem stanowi 
spalanie w paleniskach domowych i lokalnych kotłowniach materiałów takich jak, butelki PET, 
powodujących emisję substancji specyficznych do powietrza. 
 
Kierunki działań:  
-  Przyłączenie do sieci c.o. nowych odbiorców 
-  Wspieranie przedsięwzięć dotyczących korzystania z ekologicznych źródeł energii 

w indywidualnych gospodarstwach 
-  Termorenowacja budynków, zwłaszcza użyteczności publicznej oraz stosowanie materiałów 

energooszczędnych w budownictwie  
 
Emisja przemysłowa 
W najbliższych latach Polskę czeka szereg zadań w obszarze ochrony powietrza związanych 
z implementacją dyrektywy IPPC (w terminie do 2010 r.), tj. wprowadzeniem zintegrowanych 
pozwoleń oraz ustaleniem w tych pozwoleniach wymagań opartych o zasadę stosowania najlepszych 
dostępnych technik (BAT).  
W pierwszym okresie, działania inwestycyjne w zakresie ograniczania emisji zanieczyszczeń 
do powietrza, będą zogniskowane na modernizacji i instalacji urządzeń ochronnych, natomiast 
w dalszych latach - na szerokiej modernizacji technologii w przemyśle i energetyce zawodowej 
w związku z implementacją dyrektywy IPPC i wdrażaniem najlepszych dostępnych technik (BAT).  
Prowadzone będą także działania mające na celu efektywne wykorzystanie energii cieplnej, a więc 
modernizacja istniejących systemów cieplnych, przyłączenie do sieci nowych odbiorców w przypadku 
posiadania rezerw mocy w miejskich systemach scentralizowanych (patrz wyżej - emisja niska).  
 
Kierunki działań:  
-  Wprowadzanie systemów zarządzania środowiskiem ISO 14 000 oraz dobrowolnych działań 

nienormatywnych (np. czystsza produkcja) 
-  Wdrażanie nowoczesnych technologii, przyjaznych środowisku (BAT) 
- Modernizacja i hermetyzacja procesów technologicznych w przemyśle oraz ich automatyzacja 
- Instalowanie urządzeń do redukcji zanieczyszczeń powstałych w procesie spalania paliw 

i procesach technologicznych oraz poprawa sprawności obecnie funkcjonujących urządzeń 
redukujących zanieczyszczenia.  

 
Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
"Strategia rozwoju energetyki odnawialnej" przyjęta przez Radę Ministrów uchwałą z dnia 5 września 
2000 roku, zakłada zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-
energetycznym kraju do 7,5% w 2010 roku i do 14% w roku 2020. 
Cel ten wymaga podjęcia szeregu działań, zarówno w skali krajowej, wojewódzkiej jak i lokalnej.  
W przypadku powiatu raciborskiego, działania te powinny dotyczyć przede wszystkim wprowadzenia 
tzw. energii zielonej, z wykorzystaniem funduszy UE dla rozwoju rynku upraw oraz energetycznego 
użytkowania biomasy. Rozwój energetyki odnawialnej pozwoli to na zaktywizowanie społeczności 
lokalnej do działalności gospodarczej, co w konsekwencji prowadzić będzie do rozwoju terenów 
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wiejskich, wykorzystania gruntów nie uprawianych na plantacje biomasy, wykorzystania 
niepełnowartościowego drewna z gospodarki leśnej, a także wykorzystania odpadów komunalnych. 
 
W ostatnim czasie w Polsce, również i w województwie śląskim, notuję się wyraźny wzrost 
zainteresowania uprawą polową gatunków roślin szybko rosnących (np. wierzba krzewiasta, ślazowiec 
pensylwański) i wykorzystaniem biomasy na cele energetyczne. 
 
Kierunki działań: 
- Promowanie oraz popularyzacja najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania energii ze 

źródeł odnawialnych, w tym rozwiązań technologicznych, administracyjnych i finansowych 
- Wsparcie projektów w zakresie budowy urządzeń i instalacji do produkcji i transportu energii 

wytwarzanej w oparciu o źródła odnawialne 
 

3.3.3.  Hałas i pola elektromagnetyczne  
 
Hałas i pola elektromagnetyczne są elementami tzw. stresu miejskiego, wpływającymi na jakość życia 
ludności, zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych i uprzemysłowionych (miasto Racibórz). Poprawa 
jakości środowiska na tych obszarach musi obejmować, oprócz szeregu działań wyszczególnionych 
w paragrafach dotyczących jakości powietrza, jakości wód i gospodarowania odpadami, działania 
ukierunkowane na ochronę przed hałasem, zwłaszcza pochodzącym ze środków transportu oraz 
ochronę przed polami elektromagnetycznymi wytwarzanymi przez urządzenia energetyczne 
i radiokomunikacyjne.  
 
3.3.3.1. Hałas 
 
Stan wyjściowy  
W ostatnich latach nie wykonywano badań klimatu akustycznego na terenie powiatu raciborskiego. 
Jednak rozwinięta infrastruktura drogowa powiatu sugeruje wykonanie takich badań, szczególnie na 
terenie Raciborza w celu rozpoznania czy zagrożenie istnieje. 
 
Cel długoterminowy do 2015 roku  
 

Rozpoznanie uciążliwości hałasu komunikacyjnego na terenie powiatu 
 
Strategia realizacji celu 
 
Wykonanie w najbliższych latach badań klimatu akustycznego w najbardziej newralgicznych 
punktach pozwoli na podjęcie działań zmniejszających jego uciążliwość. Takimi działaniami 
zmniejszającymi zagrożenie hałasem jest budowa ekranów akustycznych (pomocne w tym względzie 
będą wytyczne co do sporządzania programów operacyjnych w zakresie budowy ekranów 
akustycznych, które będą opracowane pod nadzorem Ministerstwa Środowiska - termin realizacji: 
2006) oraz wymiana okien na dźwiękoszczelne w najbardziej newralgicznych punktach (zwłaszcza 
w zwartej zabudowie miejskiej).  
 
Problem zagrożenia emisją hałasu należy integrować z aspektami planowania przestrzennego 
w opracowywaniu lub wprowadzaniu zmian do miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
Kierunki działań:  
- Dokonanie oceny akustycznej wybranych miejsc powiatu.  
- Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów 

poświęconych ochronie przed hałasem z wyznaczeniem stref ograniczonego użytkowania 
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wokół głównych dróg i linii kolejowych tam, gdzie przekroczony jest równoważny poziom 
hałasu w porze nocnej 55 dB. 

- Kontynuacja kontroli emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej.  
 

3.3.3.2. Pola elektromagnetyczne  
 
W dziedzinie ochrony przed polami elektromagnetycznymi za najistotniejsze należy uznać zapisy 
w Dziale VI ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Ochrona przed polami 
elektromagnetycznymi).  
Obecnie w powiecie raciborskim, podobnie jak w większości powiatów - nie prowadzono badań 
poziomu pól elektromagnetycznych. 
 
Stan wyjściowy 
Pola elektryczne i magnetyczne, na które są bezpośrednio narażone organizmy żywe, na dzisiejszy 
stan wiedzy są czynnikiem o znikomej szkodliwości. 
Potencjalnymi źródłami pól elektromagnetycznych są głównie stacje bazowe telefonii komórkowej, 
transformatory oraz elektroenergetyczne linie wysokiego napięcia. Lokalizację elektroenergetycznych 
linii wysokiego napięcia przedstawia Mapa nr 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fot. 6. Babice. Staw w miejscu starej żwirowni � aspekt jesienny. 
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Mapa nr 3. Lokalizacja sieci elektroenergetycznych w powiecie raciborskim. 
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Cel długoterminowy do 2015 roku 
 

Monitoring pól elektromagnetycznych w środowisku 
 
Strategia realizacji celu 
W UE brak jest jednolitych przepisów ochrony środowiska i zdrowia ludzi przed oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych (jest jedynie rekomendacja z 1999 roku). Polskę czeka szereg prac w zakresie 
wprowadzenie unormowań w dziedzinie ochrony przed polami elektromagnetycznymi, 
zorganizowanie jednostki referencyjnej (wraz z laboratorium pomiarów pól elektromagnetycznych 
w środowisku), która będzie zapleczem naukowym i merytorycznym dla organów administracji, 
w tym inspekcji ochrony środowiska, które to organy mają realizować zadania zgodnie z zapisami 
ustawy poś. 
W najbliższych latach podstawowym działaniem będzie prowadzenie badań, które pozwolą na ocenę 
skali zagrożenia polami elektromagnetycznymi. Ponadto, jednym z ważnych zadań służących 
realizacji celu będzie wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
zapisów poświęconych ochronie przed polami (II Polityka Ekologiczna Państwa) z wyznaczeniem 
stref ograniczonego użytkowania m.in. wokół urządzeń elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych 
i radiolokacyjnych, gdzie jest rejestrowane przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych.  
 
Kierunki działań: 
- Rozwój systemu badań pól elektromagnetycznych 
- Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego zagadnienia pól 

elektromagnetycznych 
 

3.3.5. Awarie przemysłowe 
 
Obowiązki związane z awariami przemysłowymi spoczywają głownie na prowadzącym zakład 
o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku wystąpienia awarii oraz na organach Państwowej Straży 
Pożarnej, a także wojewodzie. Szczegółowy opis obowiązków podaje ustawa Prawo ochrony 
środowiska. 
 

3.3.5.1. Stan wyjściowy  
 
Potencjalne źródła awarii przemysłowych na terenie powiatu raciborskiego są zlokalizowane głównie 
w Raciborzu i Kuźni Raciborskiej i są związane z lokalizacją zakładów przemysłowych. Istotne 
zagrożenie niesie za sobą transport substancji niebezpiecznych przez teren powiatu, w szczególności 
przez centrum Raciborza (brak obwodnicy). W Raciborzu zlokalizowanych jest kilka zbiorników 
substancji niebezpiecznych, wykorzystywanych do procesów technologicznych, których 
rozszczelnienie może spowodować poważną awarię. Są to zbiorniki z amoniakiem w Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Raciborzu oraz w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu a także 
zbiorniki z podchlorynem sodu, dwutlenkiem siarki i trójtlenkiem siarki w zakładach Henkel Polska 
S.A. 
W Raciborzu wyznaczono również trasy przewozu substancji niebezpiecznych przez teren miasta, 
które pokrywają się z przebiegiem ulic: Rybnickiej, Bosackiej, Głubczyckiej, Kozielskiej, Rudzkiej, 
Gliwickiej, Piastowskiej, Starowiejskiej, Bogumińskiej, Hulczyńskiej, 1 Maja, Opawskiej i Łąkowej. 
Ponadto trasy przewozu materiałów niebezpiecznych stanowi również trakcja kolejowa. 
 

3.3.5.2. Cel długoterminowy do 2015 roku  
 

Zmniejszanie zagrożenia dla mieszkańców i środowiska z powodu awarii przemysłowych 
i transportu materiałów niebezpiecznych 
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3.3.5.3. Strategia realizacji celu 
 
Z punktu widzenia narażenia mieszkańców na skutki ewentualnych awarii przemysłowych, istotne 
znaczenie mają zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze dla terenów otaczających zakłady o dużym 
ryzyku wystąpienia awarii; plany te leżą w gestii Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej i przygotowywane są we współpracy z organami samorządu terytorialnego.  
Poza awariami przemysłowymi potencjalne zagrożenie dla środowiska i ludzi stwarza załadunek, 
transport i rozładunek materiałów niebezpiecznych. Istotne znaczenie odgrywa informowanie 
społeczeństwa o wystąpieniu zagrożenia i sposobu zachowań.  
 
Kierunki działań:  
- Wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń 

środowiska z tytułu awarii przemysłowych i transportu materiałów niebezpiecznych. 
 

3.4. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie 
zasobów przyrody  

 

3.4.1. Ochrona przyrody i krajobrazu 
 
W zakresie ochrony przyrody podstawowymi aktami prawnymi w UE są Dyrektywa Siedliskowa 
(dyrektywa Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory) 
i Dyrektywa Ptasia (dyrektywa Rady 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków). Mają one na 
celu utrzymanie różnorodności biologicznej państw członkowskich poprzez ochronę najcenniejszych 
siedlisk oraz gatunków fauny i flory na ich terytorium.  
Cel ten realizowany będzie m.in. poprzez utworzenie spójnej Europejskiej sieci ekologicznej pod 
nazwą Natura 2000, złożonej z tzw. Specjalnych Obszarów Ochrony (SOO), wytypowanych na 
podstawie Dyrektywy Siedliskowej i Obszarów Specjalnej Ochrony (OSO) wytypowanych na 
podstawie Dyrektywy Ptasiej. 
Dokonana w końcu 2000 roku nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, ujmująca podstawowe 
wymagania prawa UE, w szczególności dyrektywy siedliskowej, daje podstawy prawne do 
podejmowania działań umożliwiających przygotowanie obszarów przewidzianych do włączenia do 
sieci Natura 2000 i objęcie tych obszarów odpowiednimi formami ochrony. 

3.4.1.1. Stan wyjściowy  
Występowanie na terenie powiatu raciborskiego obszarów cennych przyrodniczo wiąże się 
z występowaniem szeregu gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie.  
Powierzchnia prawnie chroniona zajmuje obszar 19 674ha (ok. 36% ogólnej powierzchni powiatu). Na 
system obszarów i obiektów prawnie chronionych powiatu raciborskiego składają się: Park 
Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, rezerwat przyrody Łężczok oraz 
41 pomników przyrody. 
Rezerwat przyrody Łężczok został utworzony w 1957 roku dla ochrony wielogatunkowego lasu 
łęgowego i pocysterskich stawów rybnych. Zajmuje powierzchnię 408ha.  
Ponadto w Raciborzu założono Arboretum Bramy Morawskiej. Zajmuje powierzchnię 164 ha, 
obejmuje cały obszar lasu Obora, zlokalizowanego we wschodniej części Raciborza, po prawej stronie 
Odry. Arboretum ma służyć celom dydaktycznym, naukowym, kulturalnym, turystyczno-kulturalnym 
oraz zdrowotnym. Ważniejsze elementy zasobów przyrodniczych powiatu przedstawia Mapa nr 4. 
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Mapa nr 4. Zasoby przyrody powiatu raciborskiego. 
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3.4.1.2. Cel długoterminowy do 2015 roku 
 

Ochrona i wzrost różnorodności biologicznej i krajobrazowej 
oraz doskonalenie systemu obszarów chronionych 

 

3.4.1.3. Strategia realizacji celu 
 
Powyższy cel będzie realizowany poprzez skupienie się na ochronie najcenniejszych siedlisk oraz 
gatunków flory i fauny województwa śląskiego, zwłaszcza z uwzględnieniem kryteriów Europejskiej 
sieci ekologicznej NATURA 2000. 
Projekt sieci NATURA 2000 dla terenu powiatu raciborskiego obejmuje wymienione poniżej obszary: 
- Stawy Łężczok (kod PLB240003) � ostoja OSO, wg Dyrektywy Ptasiej 
- Stawy Łężczok (kod PLH240010) � ostoja SOO, wg Dyrektywy Siedliskowej 
- Graniczny Meander Odry (kod PLH240013) � ostoja SOO, wg. Dyrektywy Siedliskowej. 
 
Bardzo ważnym zadaniem jest zapewnienie bieżącej ochrony obszarów o unikatowych walorach 
przyrodniczych, odgrywających istotną rolę w krajowych i europejskich strukturach i powiązaniach 
ekologicznych. Szczególna uwaga powinna być zwrócona na ochronę obszarów posiadających 
unikatowe walory przyrodnicze w skali województwa, np. rezerwat przyrody Łężczok, jeden 
z większych rezerwatów w skali kraju. 
Ponadto, należy dążyć do zapewnienia ochrony obszarów cennych przyrodniczo, dotychczas nie 
objętych ochroną (i nie ujętych w systemie NATURA 2000), ale ważnych z punktu widzenia 
zapewnienia spójności ekologicznej województwa. Do takich obszarów należą doliny rzeczne np. 
Rudy i Suminy, odgrywające ważną rolę w funkcjonowaniu przyrody, ponieważ stanowią "korytarze 
ekologiczne" przemieszczania się flory i fauny.  
Należy podkreślić konieczność wdrażania ustaleń planów ochrony Rezerwatu Przyrody Łężczok 
i Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. 
Rygorom ochronnym poddawane będą także tereny zieleni, w tym drzewostan parkowy, Arboretum 
Bramy Morawskiej i zadrzewienia. Zapewnienie ochrony terenów zieleni spoczywa na gminach, one 
też podejmują działania w kierunku rozwoju tych terenów. 
 
Kierunki działań:  
- Objęcie formami ochrony przyrody pełnej reprezentacji zasobów przyrody powiatu. 
- Wdrożenie systemu NATURA 2000 
- Upowszechnienie i wprowadzanie form indywidualnej ochrony przyrody w postaci użytków 

ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych i stanowisk dokumentacyjnych przyrody 
nieożywionej  

- Rozwój prac inwentaryzacyjnych w zakresie oceny stanu i rozpoznawania zagrożeń różnorodności 
biologicznej (wykonanie nowych i aktualizacja istniejących waloryzacji przyrodniczych). 

- Ochrona i renaturalizacja ciągów i połączeń ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem dolin 
rzecznych rzeki Odry, Rudy, Psiny i Suminy. 

- Bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych. 
 
Ochrona fauny i flory 
Priorytetem w zakresie ochrony flory i fauny będzie ochrona gatunkowa, tj. zabezpieczenie dziko 
występujących gatunków roślin i zwierząt, szczególnie rzadkich i zagrożonych wyginięciem oraz 
zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. Konieczne jest opracowanie programów 
ochrony populacji roślin i zwierząt, dla których niewystarczająca do podtrzymania gatunku jest 
ochrona siedlisk, a konieczne jest podjęcie działań związanych także z aktywną ochroną. Istotne 
znaczenie ma tworzenie sieci ostoi ptaków IBA (Important Bird Area), będących elementem 
międzynarodowego systemu ochrony ptaków i ich ostoi. Do takich obszarów zalicza się proponowany 
w sieci NATURA 2000 Obszar Specjalnej Ochrony Stawy Łężczok, kod PLB 240003. 
Należy także podkreślić potrzebę budowy przejść dla zwierząt pod trasami komunikacyjnymi. 
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Kierunki działań:  
- Opracowanie planów ochrony siedlisk gatunków, które są zagrożone 
- Budowa przejść dla zwierząt pod trasami komunikacyjnymi  
 
Utrzymanie tradycyjnego, urozmaiconego krajobrazu, zwłaszcza krajobrazu rolniczego 
Ze względu na stale zwiększającą się skalę działalności rolniczej coraz ważniejsza staje się ochrona 
wartościowych elementów przyrody i krajobrazu. W procesie powiększania powierzchni gospodarstw 
często ulegają zniszczeniu zagajniki, drzewostany nadbrzeżne oraz inne naturalne elementy 
krajobrazu. Zachowanie wielu wartości przyrodniczych i naturalnego krajobrazu wsi uzależnione jest 
od tradycyjnych metod gospodarowania, opartego o gospodarstwa małe, prowadzone indywidualnie, 
bądź współpracujące między sobą. Tradycyjne metody gospodarowania powinny być promowane 
zwłaszcza na obszarach PK CKKRW. Równocześnie promowany będzie rozwój rolnictwa 
ekologicznego i agroturystyki. Taki system związany jest ze stosowaniem małych ilości nawozów 
sztucznych i środków ochrony roślin, bądź w przypadku rolnictwa ekologicznego - stosowaniem tylko 
i wyłącznie naturalnych nawozów i biologicznych środków ochrony.  
 
Kierunki działań: 
- Zachowanie tradycyjnych praktyk gospodarczych na terenach cennych przyrodniczo 
- Rozwój rolnictwa ekologicznego 
- Ochrona elementów środowiska przyrodniczo-kulturowego dotycząca w szczególności zespołów 

dworsko-parkowych (przypadkowość użytkowania, nieuregulowany stan prawny) 
- Ochrona kompozycji układów zieleni 
- Rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych 
- Monitoring ruchu turystycznego, szczególnie na obszarach chronionych 
- Selektywny dostęp do terenów cennych przyrodniczo oraz ochrona tych terenów przed 

zainwestowaniem i tzw. dzikim zagospodarowaniem (szczególnie terenów PK CKKRW, parków, 
obszarów dolin rzecznych) 

 

3.4.2. Ochrona i zrównoważone użytkowanie lasów 
 
3.4.2.1. Stan wyjściowy  
 
Obecna lesistość powiatu raciborskiego wynosi 24,9% i jest niższa niż średnia wojewódzka (31,7%) 
i średnia krajowa (28,4%). Powiat raciborski zajmuje pod tym względem 18 lokatę wśród wszystkich 
powiatów województwa. 
Wg danych GUS (Leśnictwo 2002) grunty leśne stanowiące własność Skarbu Państwa to ok. 98,5% 
lasów w powiecie. Są zarządzane przede wszystkim przez Nadleśnictwo Rudy Raciborskie oraz 
Nadleśnictwo Rybnik (Racibórz, Kornowac). Lasów prywatnych na terenie powiatu raciborskiego jest 
530ha, natomiast gminnych ok. 200ha. 
Gospodarka leśna w północno-wschodnim obszarze powiatu raciborskiego jest prowadzona w sposób 
zorganizowany. Nadleśnictwo Rudy Raciborskie, zarządzające znakomitą większością lasów prowadzi 
od połowy lat 90-tych szkółkę drzew leśnych z zakrytym systemem korzeniowym, która zaopatruje 
w materiał sadzonkowy obszar całego województwa śląskiego. Lokalizację lasów i gruntów leśnych 
przedstawia Mapa nr 4. 
Do najistotniejszych zagadnień problemowych na terenie powiatu raciborskiego, związanych 
z ochroną lasów należą: 
- Intensywna penetracja lasów w okresie letnim. 
- Rozwój zabudowy terenów nieleśnych położonych pomiędzy kompleksami leśnymi przez co 

likwidacji ulegają naturalne trasy przemieszczania się zwierzyny. 
- Uszkodzenia i zmniejszenie odporności lasów na skutek oddziaływania zanieczyszczeń 

z terenów zurbanizowanych i uprzemysłowionych. 
- Podatność nasadzeń porolnych na gradacje owadów, występowanie silnych wiatrów, zmiany 

poziomu zwierciadła wód gruntowych.  
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3.4.2.2. Cel długoterminowy do 2015 roku 
 

Zachowanie istniejących zasobów leśnych oraz zwiększanie powierzchni lasów  
i wzrost ich różnorodności biologicznej 

 

3.4.2.3. Strategia realizacji celu 
 
W najbliższych latach nadal będzie kontynuowana przebudowa drzewostanu w celu zwiększenia 
odporności ekosystemu leśnego. Ponadto obowiązująca ustawa o przeznaczaniu gruntów rolnych do 
zalesienia stwarza możliwość zalesiania nieprzydatnych gruntów rolnych o niskich klasach 
bonitacyjnych. Grunty wyłączone z użytkowania rolniczego, gleby o najniższych klasach przydatności 
rolniczej, szczególnie na obszarze Płaskowyżu Rybnickiego, a także gleby zdegradowane będą 
zalesiane lub zagospodarowywane poprzez przeznaczenie ich na plantacje choinek, szkółki roślin 
ozdobnych, itp.  
Priorytetem w ustalaniu zalesień w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jest 
konieczność zapewnienia ciągłości i przestrzennej spójności obszarów chronionych w granicach 
powiatu, jak również województwa. Dlatego niezmierne ważne jest wyznaczanie granic polno-
leśnych. 
Obowiązkiem organów powiatowych jest także opracowywanie planów urządzenia lasów nie 
stanowiących własności Skarbu Państwa. 
 
Kierunki działań:  
- Zalesianie terenów nieprzydatnych rolniczo z równoczesnymi działaniami prowadzącymi do 

zróżnicowania struktury gatunkowej lasów. 
- Tworzenie spójnych kompleksów leśnych szczególnie w obszarze korytarzy ekologicznych 
- Lokalizacja zalesień i zadrzewień zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego, w tym 

kształtowanie granicy polno-leśnej. 
- Ochrona zieleni dolin rzecznych, terenów torfowiskowych i zabagnionych 
- Stały monitoring środowiska leśnego w celu działania stanom niepożądanym (pożary, choroby, 

szkody przemysłowe, degradacja). 
- Opracowanie planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa. 
 

3.4.3. Ochrona gleb  
3.4.3.1. Stan wyjściowy  
 
Środowisko glebowe na terenie powiatu jest dosyć zróżnicowane, co wynika w dużej mierze 
z różnorodności podłoża geologicznego. Należy wyróżnić gleby wytworzone ze skał Płaskowyżu 
Głubczyckiego, Płaskowyżu Rybnickiego i Kotliny Raciborskiej. Szczególnie korzystne warunki 
glebowe występują w gminach na lewym brzegu Odry - gminie Krzanowice, Pietrowice Wielkie, 
Krzyżanowice, a także w Rudniku i Raciborzu Ponad 60% ogólnej powierzchni gruntów ornych 
w powiecie raciborskim to ziemia najwyższej jakości o klasach bonitacyjnych od I do IIIa. Wysoka 
jakość gleb jest jednym z istotnych elementów mających wpływ na strukturę zasiewów oraz wysokość 
uzyskiwanych plonów, które w większości przypadków są dużo wyższe od średnich krajowych. 
Jednak mogą występować lokalne zanieczyszczenia gleb spowodowane np. nieprawidłową kulturą 
rolną, co może powodować erozję wodną i wietrzną oraz przedostawanie się nadmiaru nawozów do 
wód i do ziemi. 
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3.4.3.2. Cel długoterminowy do 2015 roku  
 

Ochrona i właściwe wykorzystanie istniejących zasobów glebowych  
oraz zachowanie wysokich walorów ekologicznych obszarów rolniczych  

 

3.4.3.3. Strategia realizacji celu 
 
Ochrona gleb na terenie powiatu raciborskiego ściśle wiąże się z działalnością rolniczą, bardzo 
intensywnie tutaj rozwijaną. Utrzymanie najlepszych walorów produkcyjnych gleb dotyczy przede 
wszystkim obszaru gmin położonych na lewym brzegu Odry i polegać będzie przede wszystkim na 
rozwijaniu właściwej kultury rolnej ukierunkowanej na ochronę gleb. Wykonanie monitoringu 
czystości gleb oraz aktualizacja map glebowych dla poszczególnych gmin powiatu spowoduje 
działania poprawiające warunki glebowe oraz zoptymalizowanie nawożenia i upraw do jakości i stanu 
gleb. Podjęto już kroki w tym kierunku. W trakcie realizacji jest przedsięwzięcie pt.: �Program 
ochrony gruntów rolnych powiatów raciborskiego, rybnickiego i wodzisławskiego przed degradacją 
wynikającą z nadmiernej kwasowości gleb oraz działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego�, 
którego etapem wstępnym jest monitoring gleb w poszczególnych gminach ww. powiatów. 
W próbkach gleb zostaną wykonane badania pH oraz zawartości MgO w celu wytypowania użytków 
rolnych, gdzie konieczne jest wapnowanie gleb. 
Właściwa polityka rolna będzie również uwzględniać działania zapobiegające procesom erozji. 
Stosowanie zabiegów przeciwdziałających erozji wodnej jest konieczne już na gruntach o nachyleniu 
pow.10% tj. 6º i powinno polegać na odpowiednim zagospodarowywaniu wąwozów oraz stoków 
i stosowaniu właściwych płodozmianów. Erozja wietrzna jest typowa dla otwartych przestrzeni 
rolnych, dlatego niezbędne będzie stosowanie zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych oraz podobnie jak 
przy zapobieganiu erozji wodnej stałe utrzymanie gleby pod pokrywą roślinną. Dla utrzymania 
optymalnego uwilgocenia gleby i prawidłowego systemu odwadniania konieczne będzie utrzymanie 
urządzeń melioracyjnych, rowów i drenażu w dobrym stanie. Eksploatacja tych systemów powinna 
polegać na regulacji odpływu wód i możliwie długim utrzymaniu zasobów wody w profilu glebowym.  
Ważna przy samodzielnych działaniach rolników staje się pomoc organizacyjna urzędów gmin, 
polegająca na koordynowaniu działań i wsparciu merytorycznym. 
Istotnym kierunkiem działań w rolnictwie będzie wdrażanie i upowszechnianie Kodeksu Dobrej 
Praktyki Rolniczej (KDPR). W tym względzie ważna będzie działalność Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Raciborzu, który może pełnić rolę koordynatora działań edukacyjnych w powiecie, 
np. prowadzenie w mediach systematycznych wykładów na temat zasad KDPR, oraz innych działań 
popularyzujących dobrą praktykę rolniczą. Ponadto należy pokreślić potrzebę szerszego 
wprowadzenia problematyki ochrony gleb, dobrych praktyk rolniczych i rolnictwa ekologicznego do 
programu w szkołach rolniczych wszystkich typów i szczebli, z uwzględnieniem zarówno aspektów 
technologicznych jak i prawnych, możliwości uzyskania przez rolników wsparcia finansowego 
i pomocy doradczej, certyfikacji produktów rolnych, organizacji grup producenckich, itp. Są to 
działania ciągłe, nadzorowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy współpracy 
z Krajowym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, wyższymi uczelniami 
i szkołami rolniczymi, regionalnymi centrami edukacji ekologicznej i ośrodkami doradztwa 
rolniczego.  
 
W nadchodzących latach wiele gospodarstw zmieni metodę swej produkcji w kierunku rolnictwa 
ekologicznego, które ma większą szansę zbytu swoich produktów w krajach UE, niż gospodarstwa 
stosujące znaczne ilości nawozów i środków ochrony roślin. Szczególnie dobre warunki rozwoju 
właśnie rolnictwa ekologicznego występują na terenie powiatu: rozdrobnienie gospodarstw, wysoka 
jakość gleb i dobre tradycje rolnicze. W początkowym okresie przekwalifikowanie gospodarstwa na 
ekologiczne wiąże się ze spadkiem produkcji, ale w następnych latach obserwuje się wzrost plonów, 
a produkty rolne z atestem mają wyższe ceny. Rolnicy zajmujący się produktami ekologicznymi 
powinni tworzyć grupy producenckie, gdzie będzie się produkować żywność o jednakowych 
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parametrach. Aby wspomóc rozwój tej, wciąż niezbyt popularnej formy rolnictwa, musi być 
zorganizowana sieć dystrybucji zdrowej żywności, a także rozwój przemysłu rolno-spożywczego 
w oparciu o lokalną bazę surowcową.  
 
Kierunki działań: 
- Monitoring użytków rolnych w celu przeciwdziałaniu nadmiernemu zakwaszaniu gleb 
- Ochrona gleb o wysokiej przydatności rolniczej przed przeznaczeniem na cele nierolnicze 
- Zachowanie śródpolnych zadrzewień, zakrzaczeń, kompleksów leśnych i nieużytków podmokłych 

jako ważnych elementów funkcjonalnych struktury ekologicznej i obiektów warunkujących 
utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych na obszarach rolniczych 

- Właściwa polityka zalesiania gruntów nieprzydatnych rolniczo 
- Utrzymanie i odbudowa urządzeń melioracyjnych, zapewniających odpowiedni poziom wód 

gruntowych i zabezpieczających użytki rolne przed okresowymi przesuszeniami lub zalaniami 
- Wdrażanie i upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej (KDPR) 
- Wspieranie i promowanie rolnictwa ekologicznego 
 

3.4.4. Ochrona zasobów kopalin  
 
W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska regulacje dotyczące ochrony kopalin 
zapewniają ochronę złóż kopalin polegającą na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami oraz 
kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin towarzyszących.  
  

3.4.4.1. Stan wyjściowy  
 
Obecność kopalin na terenie powiatu raciborskiego wynika głównie z budowy geologicznej struktur 
czwartorzędowych, budujących podłoże tego obszaru. Występują tutaj jedynie złoża kruszyw 
naturalnych oraz surowców ilastych ceramiki budowlanej., przy czym w 2001 roku eksploatowane 
były jedynie złoża kruszyw naturalnych. 
Łącznie na terenie powiatu udokumentowano 326 345tys. m3 zasobów bilansowych kruszyw 
naturalnych, co stanowiło 39,3% zasobów bilansowych kruszywa dla województwa śląskiego, z czego 
24% stanowiły zasoby przemysłowe.  
Według stanu na koniec roku 2001 z czterech czynnych złóż wyeksploatowano 1 298tys. m3 kopaliny, 
co stanowiło 41% wydobycia dla województwa. Złoża surowców ilastych ceramiki budowlanej 
stanowią 0,9% zasobów bilansowych województwa i w 2001 roku nie były eksploatowane. 
Lokalizację głównych złóż kopalin na terenie powiatu raciborskiego przedstawia Mapa nr 5. 
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Mapa nr 5. Zasoby surowców naturalnych powiatu raciborskiego. 
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3.4.4.2. Cel długoterminowy do 2015 roku 
 

Efektywne wykorzystywanie eksploatowanych złóż  
oraz ochrona zasobów złóż niezagospodarowanych (nieeksploatowanych) 

 

3.4.4.3. Strategia realizacji celu 
 
Odpowiedzialnymi za kształtowanie polityki ochrony złóż kopalin i gospodarowanie zasobami tych 
surowców są Minister Środowiska, wojewodowie oraz starostowie. W przypadku złóż 
eksploatowanych głównym zadaniem ochronnym jest maksymalne wykorzystanie zasobów 
w granicach udokumentowania, a następnie skuteczna i właściwa, z punktu widzenia gospodarki 
przestrzennej i ochrony środowiska, rekultywacja wyrobiska. Obowiązki te w głównej mierze ciążą na 
użytkowniku złoża. Rolą organów administracji publicznej jest określenie warunków prowadzenia 
takiej działalności, jej zakończenia i rozliczenia.  
Inny charakter działań ochronnych wymagany jest w przypadku złóż nie eksploatowanych, 
stanowiących główne zaplecze surowcowe regionu. Jedynym sposobem zabezpieczenia zasobów 
udokumentowanych złóż przed ich utratą jest ochrona ich obszarów przed zainwestowaniem 
uniemożliwiającym ich późniejszą eksploatację.  
 
Na terenie powiatu niezbędne jest zagospodarowanie wyrobisk odkrywkowych po eksploatacji 
kopalin, w zależności od charakteru wyrobiska, w kierunku wodnym lub leśnym lub na inne cele 
ustalone w decyzjach szczegółowych. Obowiązek likwidacji wyrobisk jak i ich rekultywacji ciąży na 
przedsiębiorcy górniczym w terminie nie przekraczającym 5 lat od zakończenia działalności 
wydobywczej. W przypadku zdarzeń zaszłych, gdy nie jest możliwe wskazanie przedsiębiorcy albo 
jego następcy prawnego, obowiązek rekultywacji ciąży na budżecie państwa i działającym w jego 
imieniu ministrze właściwym do spraw Skarbu Państwa.  
W odniesieniu do obecnie eksploatowanych żwirów i piasków na terenie gminy Krzyżanowice (złoże 
�Racibórz - Zbiornik Górny�) to obszar górniczy leży w obrębie planowanego zbiornika �Racibórz� 
 
Kierunki działań: 
- Współdziałanie organów administracji publicznej w celu zapewnienia maksymalnego 

wykorzystania eksploatowanych złóż 
- Uwzględnienie w koncesjach udzielanych w granicach planowanego zbiornika "Racibórz" 

warunków wynikających z budowy zbiornika 
- Preferowanie koncesjobiorców mających koncepcję na zagospodarowanie glin z nakładu nad 

złożami zalegającymi w granicach planowanego zbiornika "Racibórz" 
- Uwzględnienie w studiach uwarunkowań i planach zagospodarowania przestrzennego 

wszystkich znanych złóż w granicach ich udokumentowania wraz z zapisami o ochronie ich 
obszarów przed trwałym zainwestowaniem. 

- Kontynuacja badań geologicznych i poszukiwanie nowych złóż kopalin, zwłaszcza surowców, 
mogących stanowić element rozwoju gospodarczego powiatu  

-  Opracowanie wskazań ochrony i docelowego zagospodarowania terenów występowania 
rezerw zasobów kopalin 

- Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych 
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3.5. Stan środowiska w 2015 roku.  
W wyniku realizacji zadań wynikających z kierunków ujętych w niniejszym �Programie ochrony 
środowiska powiatu raciborskiego na lata 2004-2015� środowisko naturalne powiatu powinno ulec 
poprawie. W przeciągu najbliższych 11 lat struktura gospodarcza powiatu nie powinna ulec zmianie: 
nadal będzie się rozwijało na wysokim poziomie rolnictwo a wyspecjalizowane zakłady przemysłowe 
będą utrzymywały obecny poziom produkcji. Wdrażanie unijnych przepisów w zakresie 
dotrzymywania norm wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska powinno spowodować: 
w zakresie ochrony zasobów wodnych: 
- poprawę klasyfikacji (wg obowiązującej w 2002r.) wszystkich ważniejszych rzek powiatu 

(Odry, Rudy, Psiny i Suminy) i osiągnięcie ogólnie III klasy czystości, 
- objęcie systemem oczyszczania ścieków przynajmniej 50% mieszkańców powiatu, 
- wybudowanie części zbiornika retencyjnego �Racibórz Dolny� 
 
w zakresie środowiska przyrodniczego: 
- powstanie czterech obszarów sieci NATURA 2000, 
- powstanie przynajmniej 100 nowych pomników przyrody 
- powstanie nowych rezerwatów przyrody Ligota Tworkowska i Doliny Rudy 
- rozwój obszarów zieleni miejskiej 
 
w zakresie stanu powietrza atmosferycznego poprawę klasyfikacji jakości powietrza w strefie 
raciborskiej w zakresie ochrony zdrowia - klasę A. 
 
Stan środowiska w 2015 roku przedstawia Mapa nr 6. 
 
 
 

 
Fot. 7. Staw rybny w Trawnikach 
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Mapa nr 6. Stan środowiska w 2015 roku. 
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Fot. 8. Oczyszczalnia Ścieków w Raciborzu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. PLAN OPERACYJNY  
 NA LATA 2004 � 2007 
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Cele ekologiczne do 2015 roku i strategia ich realizacji przedstawione w rozdziale poprzednim, są 
bazą dla planu operacyjnego na lata 2004 - 2007, tj. konkretnych przedsięwzięć (inwestycyjnych 
i poza inwestycyjnych), które mają priorytet w skali powiatu.  
Poniżej przedstawiono kryteria wyboru priorytetów, które były podstawą sformułowania 
przedsięwzięć planowanych do realizacji w okresie 2004 - 2007. Każde przedsięwzięcie/grupa 
przedsięwzięć zostało poprzedzone celem krótkoterminowym do roku 2007, określonym na podstawie 
opracowania pt.:�Program ochrony środowiska województwa śląskiego do 2004 roku oraz cele 
długoterminowe do roku 2015�. Poszczególne przedsięwzięcia zostały przedstawione w tabelach, 
z podziałem na zadania inwestycyjne i poza inwestycyjne; dla poszczególnych przedsięwzięć podano 
instytucje realizujące, koszty oraz źródła finansowania. 

4.1. Priorytety ekologiczne 
4.1.1. Kryteria wyboru priorytetów 
 
Priorytety ekologiczne w perspektywie do 2007 roku rozpatrywano z dwóch punktów widzenia. 
Pierwszy punkt - to priorytetowe komponenty (lub uciążliwości) środowiska, a drugi punkt widzenia - 
to priorytetowe przedsięwzięcia zmierzające do poprawy aktualnego stanu środowiska.  
Wśród najważniejszych kryteriów, branych pod uwagę przy formułowaniu priorytetów w skali 
powiatu, należy wymienić:  
- Wymogi wynikające z ustawy "Prawo ochrony środowiska", ustawy o odpadach i ustawy 

"Prawo Wodne" oraz innych ustaw komplementarnych, 
- Wynegocjowane przez Polskę okresy przejściowe dot. implementacji dyrektyw UE, 
- Dysproporcję pomiędzy stanem wymaganym a aktualnym,  
- Priorytetowy wymiar przedsięwzięcia w skali wojewódzkiej, 
- Ponadlokalny wymiar przedsięwzięcia,  
- Zgodność przedsięwzięcia z zapisami "Strategii rozwoju powiatu raciborskiego", 
- Możliwość uzyskania zewnętrznego wsparcia finansowego, 
- Obecne zaawansowanie inwestycji. 
 

4.1.2. Priorytety ekologiczne 
 
Biorąc pod uwagę powyższe kryteria proponujemy, w perspektywie najbliższych czterech lat, 
następującą hierarchię potrzeb: 
 
W zakresie poprawy jakości środowiska: 
 

(a) Poprawa jakości wód i zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Zasoby wodne są tym 
komponentem, który wymaga największej liczby przedsięwzięć zarówno do poprawy 
i ochrony jakości zasobów wodnych, ochrony zasobów ilościowych, a także zabezpieczenia 
środowiska i człowieka przed zagrożeniami powodziowymi. Przedsięwzięcia priorytetowe 
w skali powiatu wynikają z konieczności spełnienia przyjętych przez Polskę zobowiązań 
w zakresie wdrażania wymagań dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych.  
 

(b) Racjonalizacja gospodarki odpadami w świetle wymagań określonych w nowych ustawach- 
wykorzystanie wzrastającej ilości odpadów komunalnych, które obecnie są w większości 
składowane.  

(c) Poprawa jakości powietrza atmosferycznego i ochrona przed hałasem ze źródeł 
komunikacyjnych , 

! Modernizacja infrastruktury transportowej 
! Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
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W zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody: 
(a) Efektywna ochrona przyrody, w tym wdrożenie sytemu NATURA 2000 
(b) Ochrona i racjonalna eksploatacja ekosystemów leśnych 
(c) Ochrona gleb użytkowanych rolniczo 
 
W zakresie zadań systemowych 
(a) Rozwój edukacji ekologicznej 
(b) Zarządzanie środowiskowe (rozpowszechnianie systemów zarządzania środowiskowego 
w zakładach i doskonalenie zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym) 
 
Należy zaznaczyć, że wiele przedsięwzięć proponowanych w ramach jednego zagadnienia wpisuje się 
także w pozostałe zagadnienia. Wynika to z faktu, że poszczególne elementy środowiska 
i uciążliwości środowiskowe są ze sobą powiązane i poprawa jakości lub ochrona jednego z nich 
zwykle skutkuje poprawą lub ochroną pozostałych.  

4.2. Plan operacyjny na lata 2004 - 2007 
W formułowaniu planu operacyjnego, a więc listy przedsięwzięć przewidzianych do realizacji 
w latach 2004 �2007, uwzględniono kryteria wyboru przedstawione wyżej. Na liście znalazły się m.in. 
przedsięwzięcia: 
- proponowane do finansowania ze środków Funduszu Spójności na lata 2004 - 2006  
- ujęte w �Strategii rozwoju powiatu raciborskiego� jako priorytetowe 
- wskazane w "Programie ochrony środowiska województwa śląskiego" jako istotne dla 

województwa  
- niektóre ze zgłoszonych do realizacji w najbliższych czterech latach przez gminy powiatu 

raciborskiego oraz najważniejsze zakłady przemysłowe (ankietyzacja gmin / zakładów)  
- uzgodnione podczas warsztatów roboczych i konsultacji z przedstawicielami różnych 

instytucji / organizacji włączonych w zagadnienie ochrony środowiska w powiecie. 
Wśród najważniejszych należy wymienić przedsięwzięcia ujęte w ramach projektów proponowanych 
do finansowania ze środków UE w latach 2004 - 2006:  
- Program kanalizacji sanitarnej Gmin Dorzecza Górnej Odry z odprowadzeniem ścieków do 

istniejącej oczyszczalni w Raciborzu 
- Budowa zbiornika "Racibórz Dolny" 
 
Proponowane przedsięwzięcia ujęto w tabelach: 
Jakość wód i stosunki wodne   - Tabela 1 
Powietrze atmosferyczne   - Tabela 2 
Hałas       - Tabela 3 
Przyroda i krajobraz    - Tabela 4 
Lasy      - Tabela 5 
Gleby      - Tabela 6 
Zasoby surowców    - Tabela 7 
Edukacja ekologiczna    - Tabela 8 
 
Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami zostały przedstawione w Powiatowym 
Planie Gospodarki Odpadami.  
 
Zagadnienia dotyczące zarządzania środowiskowego (doskonalenia zarządzania środowiskiem na 
poziomie powiatu oraz wprowadzanie systemów zarządzania środowiskowego w zakładach) ujęto 
w rozdziale 5. 
Należy podkreślić, że zaproponowana lista przedsięwzięć nie zamyka możliwości realizowania 
innych, charakteryzujących się mniejszą skalą, a tym samym mniejszym jednostkowym efektem. 
Oznacza to równocześnie możliwość uzyskania dofinansowania przedsięwzięć nie wskazanych 
w załączonych tabelach, ale takich, które mieszczą się w ramach kierunków działań nakreślonych 
w rozdziale poprzednim (rozdz. 3). 
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Tabela 1. Jakość wód i stosunki wodne 

Szacunkowe koszty w tys. PLN Lp. Opis przedsięwzięcia Jednostki realizujące  
2004 2005 2006 2007 

Potencjalne 
źródła finansowania 

PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE 
1. Prowadzenie bieżącej rejestracji i kontroli 

odprowadzania ścieków, w tym bieżąca identyfikacja 
właścicieli nielegalnych podłączeń do kanalizacji 
deszczowej, wydawanie i egzekwowanie odpowiednich 
decyzji administracyjnych 

Gminy bkd bkd bkd bkd - 

2. Wprowadzanie zapisów w planach zagosp.przestrz. 
chroniących obszary szczególnie wrażliwe na 
zanieczyszczenie wód przed zainwestowaniem 
i rygorystyczne przestrzeganie tych zapisów 

Gminy bkd bkd bkd bkd - 

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE 
Cel krótkoterminowy do 2007 r.: Poprawa jakości wód powierzchniowych poprzez zmniejszenie ilości ścieków komunalnych odprowadzanych bez oczyszczenia, poprawę 
jakości oczyszczania ścieków, sukcesywne ograniczanie negatywnego wpływu zanieczyszczeń obszarowych i ścieków deszczowych na wody powierzchniowe 
1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Raciborza 

i sąsiednich gmin (Wg wniosku złożonego do Funduszu 
Spójności i podpisanego porozumienia międzygminnego 
�Program kanalizacji sanitarnej gmin dorzecza Górnej 
Odry� lub budowa i modernizacja lokalnych 
oczyszczalni ścieków na terenach, gdzie nie jest 
możliwe podłączenie do oczyszczalni w Raciborzu) 

Gminy powiatu raciborskiego: 
Racibórz, Nędza, Kornowac, Rudnik, 
Kuźnia Raciborska, Krzyżanowice, 
Pietrowice Wlk. i gminy spoza 
powiatu: Lubomia, Lyski 

350 000 Fundusz Spójności, 
Fundusze ekologicz. 
Środki własne gmin 

2. Budowa kanalizacji w gm. Krzyżanowice w sołectwach 
Zabełków, Chałupki, Rudyszwałd  

Zakład Komunalny 
w Krzyżanowicach 

bd    SAPARD, NFOŚiGW, 
budżet gminy 

3. Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej 
w gm. Krzanowice 

UM Krzanowice 20 000    środki pomocowe, 
WFOŚiGW, gmina 

4. Remont i modernizacja lokalnych oczyszczalni ścieków 
w gminie Rudnik 

UG Rudnik 200    GFOŚiGW, budżet 
gminy 

5. Budowa urządzeń oczyszczających na wylotach 
kanalizacji deszczowej 

UM Raciborza 175 180 200 220 budżet gminy 

Cel krótkoterminowy do 2007 r. Zapewnienie mieszkańcom powiatu dostępu do wody o jakości odpowiadające normom wody do picia oraz w niezbędnej ilości na potrzeby 
socjalno-bytowe 
6. Wymiana wodociągowych rur żeliwnych o dł. 34 km UM Krzanowice 11 900    środki pomocowe, 

WFOŚiGW, gmina 
7. Rozbudowa sieci wodociągowej w gm. Krzanowice UM Krzanowice 2 100    środki pomocowe, 

WFOŚiGW, gmina 
8. Spinka wodociągu Chałupki-Borucin Zakład Komunalny 

w Krzyżanowicach 
305 405,   budżet gminy 

9. Modernizacja sieci tranzytowej Tworków - Bieńkowice Zakład Komunalny 
w Krzyżanowicach 

758 758   budżet gminy 

10. Budowa sieci wodociągowej i remont starej w gm. UG Kornowac 383    WFOŚiGW, środki 
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Kornowac unijne, środki własne 
11. Modernizacja i budowa sieci wodociągowej w gminie 

Kuźnia Raciborska (m. Kuźnia Raciborska, Podbiała, 
Paproć, Biały Dwór i Rudy). 

UMiG Kuźnia Raciborska bd bd   WFOŚiGW budżet 
gminy 

12. Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci 
wodociągowej na terenie gminy Racibórz 

ZWiK w Raciborzu 1232 1126 2297 1790 Budżet gminy 

13. Modernizacja istniejących stacji uzdatniania wody dla 
gminy Racibórz 

ZWiK w Raciborzu 652 915   Budżet gminy, środki 
zewnętrzne 

14. Rozbudowa i modernizacja istniejącego ujęcia wód 
głębinowych dla gminy Racibórz 

ZWiK w Raciborzu 255    Budżet gminy, środki 
zewnętrzne 

15. Budowa Zakładu Uzdatniania Wody Strzybnik (budowa 
magistrali przesyłowej śr. 500 mm) 

ZWiK w Raciborzu 2007 3006 3000 3000 Budżet, środki 
zewnętrzne 

16. Modernizacja i budowa hydroforni ZWiK w Raciborzu 90 90 90  Budżet gminy 
17. Wymiana sieci wodociągowej w gminie Pietrowice Wlk. 

o dł. 2 km. 
UG Pietrowice Wlk. 700    SAPARD, budżet gminy 

Cel krótkoterminowy do 2007 r.: Optymalizacja zużycia wody do celów socjalno-bytowych i przemysłowych 
18. Zakup myjni samochodowej z zamkniętym obiegiem 

wody 
PKS sp. z o.o. 400    środki własne, 

Phare2001 
Cel krótkoterminowy do 2007 r.: Opracowanie i sukcesywne wdrażanie kompleksowego programu ochrony przeciwpowodziowej i rozwój systemów małej retencji 
19. Budowa zbiornika �Racibórz Dolny� RZGW Gliwice 280 000 Fundusz Spójności, 

Budżet Państwa 
20. Budowa zbiornika retencyjnego na Białej Wodzie o 

pow. 20 ha 
RZGW Gliwice  10 000   Środki własne, Budżet 

państwa, Fundusze ekol. 
Jakość wód i stosunki wodne - koszty w latach 2004 � 2007 � 698 234 tys. PLN 
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Tabela 2. Powietrze atmosferyczne 

Szacunkowe koszty w tys. PLN Lp. Opis przedsięwzięcia Jednostki realizujące  
2004 2005 2006 2007 

Potencjalne źródła 
finansowania 

PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE 
1. Upowszechnianie komunikacji zbiorowej Starostwo Powiatowe, 

Gminy 
bkd bkd bkd bkd  

2. Promowanie budownictwa stosującego materiały 
energooszczędne 

Starostwo Powiatowe, 
Gminy 

bkd bkd bkd bkd  

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE 
Cel krótkoterminowy do 2007 r.: Ograniczanie emisji z procesów spalania paliw 
1. Modernizacja źródeł ciepła w budynkach użyteczności 

publicznej wraz z termomodernizacją 
Starostwo Powiatowe, 
Gminy 

2906 220 220 120 PFOŚiGW, GFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 
Fundusz Szwajcarski 

2. Doprowadzenie gazu i gazyfikacja gmin prywatni inwestorzy, 
gmina 

bd bd bd bd prywatni inwestorzy, 
gmina 

3. Dofinansowywanie modernizacji źródeł ciepła 
mieszkańcom gmin 

Gminy 130 30 30 30 GFOŚiGW 

4. Modernizacja kotłowni węglowej Raciborska Spółdzielnia 
Mleczarska 

100 100   środki własne, Fundusze 
ekologiczne 

Cel krótkoterminowy do 2007 r.: Stopniowe zmniejszanie emisji ze źródeł przemysłowych 
5. Remont kapitalny układu absorpcji gazów odlotowych 

na wydziale półproduktów, 
Modernizacja instalacji odpylania z wydz. proszkowni, 
Instalacja suchej neutralizacji w technologii proszku do 
prania, 
Montaż instalacji odpylania i odkurzania z części 
technologii proszków do prania, 
Modernizacja instalacji wykwaszania ługów 
pomydlanych � likwidacja niezorganizowanej emisji 
kwasu siarkowego 

Henkel Polska S.A. 9 750 90 70 40 środki własne 

6. Budowa instalacji RTO dla wydziału wyrobów 
zielonych (obniżenie emisji węglowodorów), 
Budowa instalacji RTO dla pieców kręgowych 
(obniżenie emisji węglowodorów) 

ZEW SA 2 500  16 800  środki własne 

7. Modernizacja zespołów śrutowni komorowej w hali II, 
Modernizacja pieca tłoczni, 
Termomodernizacja hal przemysłowych 

RAFAKO SA 150 1 750 150 150 środki własne, Fundusze 
ekologiczne 

Cel krótkoterminowy do 2007 r.: Ograniczanie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych do powietrza 
8. Zakup autobusów z silnikami spełniających normy Euro 

2 i 3 
PKS sp. z o.o. 600 600 600 600 środki własne, Phare 

2001 
Powietrze atmosferyczne - koszty w latach 2004 � 2007 �37 556 tys. PLN 
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Tabela 3. Hałas 

 
Szacunkowe koszty w tys. PLN Lp. Opis przedsięwzięcia Jednostki realizujące  
2004 2005 2006 2007 

Potencjalne źródła 
finansowania 

PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE 
Cel krótkoterminowy do 2007 r.: Zintensyfikowanie działań ograniczających negatywny wpływ hałasu na mieszkańców i środowisko 
1. Wprowadzanie zapisów do planów zagospodarowania 

przestrzennego sprzyjających ograniczeniu zagrożenia 
środowiska hałasem 

gminy bkd bkd bkd bkd - 

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE 
1. Ograniczenie emisji hałasu poprzez inwestycje dot. 

infrastruktury drogowej: budowa obwodnic, poprawa 
nawierzchni dróg, optymalizacja płynności ruchu, 

Przedsięwzięcia ważne dla ochrony powietrza, ale nie wyceniane w ramach Programu ochrony środowiska 

2. Systematyczne wprowadzanie pasów zieleni izolacyjnej gminy 10 10 10 10 środki własne gmin 
Hałas - koszty w latach 2004 � 2007 - 40 tys. PLN 

 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2004 - 2015 

 75 

 

Tabela 4. Przyroda i krajobraz 

Szacunkowe koszty w tys. PLN. Lp. Opis przedsięwzięcia Jednostki realizujące  
2004 2005 2006 2007 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Cel krótkoterminowy do 2007 r.: Rozwój obszarów cennych przyrodniczo, w tym chronionych, na terenie powiatu 
PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE 

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji i waloryzacji 
przyrodniczej w gminach, które jej nie posiadają 

gminy 6 6 6 6 środki własne gmin 

2. Włączenie do sieci NATURA 2000 wytypowanych OSO 
i SOO na terenie powiatu 

Ministerstwo 
Środowiska, Wojewoda 

bkd bkd bkd bkd - 

3. Utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
Doliny Rudy od Zbiornika Rybnickiego do ujścia do 
Odry 

Gmina, Wojewoda 5    środki własne, środki 
wojewody 

4. Utworzenie rezerwatu przyrody �Las Tworkowski� 
w gm. Krzyżanowice 

Gmina, Wojewoda 5    środki własne, środki 
wojewody 

5. Utworzenie użytków ekologicznych w gminie 
Krzanowice: �Dolina Białęj Wody�, �Murawy 
w Wojnowicach� 

Gmina, Wojewoda 20    środki własne, środki 
wojewody 

6. Utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 
w �Dolina Cyny� w gm. Krzanowice 

Gmina, Wojewoda 5    środki własne, środki 
wojewody 

7. Ustanowienie pomników przyrody w gm. Krzanowice 
wg zapisów SUiKZP 

Gmina, Wojewoda 20    środki własne, środki 
wojewody 

8. Utworzenie zespołów przyrodniczo-krajobrazowych 
w gm. Pietrowice Wielkie 

Gmina, Wojewoda 20    środki własne, środki 
wojewody 

9. Wpisanie do rejestru pomników przyrody nowych 
okazów drzew w gminach powiatu 

Gminy, Wojewoda 10    środki własne, środki 
wojewody 

10. Opracowanie EKO PLANU rejonu Kościoła św. Krzyża 
� ochrona doliny rzeki Troi 

Społeczny Komitet 20 20   darowizny, środki 
pomocowe 

11. Uzgodnienia planistyczne PK �Cysterskie Kompozycje 
Krajobrazowe Rud Wielkich� 

ZPK woj. Śląskiego, 
gmina 

  30  środki własne, środki 
wojewody 

12. Realizacja działań określonych w �Programie ochrony 
przyrody� Nadleśnictwa Rudy Raciborskie 

Nadleśnictwo Rudy 100 100 100 100 RDLP, Fundusz Leśny, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW 

PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE 
1. Pielęgnacja i konserwacja istniejących obiektów i form 

ochrony przyrody w powiecie 
Gminy 365 315 365 365 własne gmin, 

GFOŚiGW, środki zewn. 
2. Urządzanie Arboretum Bramy Morawskiej UM Racibórz 170 200 250 250 GFOŚiGW, budżet 

gminy, środki zewn. 
Cel krótkoterminowy do 2007 r.: Rozwój terenów zieleni 
3. Bieżąca konserwacja zieleni w miastach i gminach 

powiatu 
Gminy 1140 970 1120 1120 własne gmin, GFOŚiGW 

4. Tworzenie nowych terenów zieleni w gminach Gminy 170 100 100 100 własne gmin, GFOŚiGW 
Przyroda i krajobraz - koszty w latach 2004 � 2007 � 7 679 tys. PLN 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2004 - 2015 

 76 

 

Tabela 5. Lasy 

 
Szacunkowe koszty w tys. PLN. Lp. Opis przedsięwzięcia Jednostki realizujące  
2004 2005 2006 2007 

Potencjalne źródła 
finansowania 

Cel krótkoterminowy do 2007 r.: Restytucja zdegradowanych zasobów leśnych i przebudowa drzewostanów 
PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE 

1. Wyznaczanie granic polno-leśnych na terenach 
przeznaczonych do zalesień 

gminy   10 10 10 środkifdot cel wojew własne gmin 

2. Opracowanie planów urządzenia lasów nie 
stanowiących własności Skarbu Państwa 

 30    PFOŚiGW, WFOŚiGW, dotacja 
celowa wojewody 

PRZEDSIĘWZIĘCIAINWESTYCYJNE 
1. Realizacja bieżących zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie 

z potrzebami hodowlanymi 
Nadleśnictwo Rudy bd  bd bd bd środki budżetowe, środki własne 

Lasów Państwowych 
Lasy - koszty w latach 2004 � 2007 �  60 tys. PLN  

 
 

Tabela 6. Gleby 

 
Szacunkowe koszty w tys. PLN. Lp. Opis przedsięwzięcia Jednostki realizujące  
2004 2005 2006 2007 

Potencjalne źródła 
finansowania 

PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE 
Cel krótkoterminowy do 2007 r.: Kontrola poziomu zanieczyszczenia gleb 
1. Bieżąca inwentaryzacja gleb zdegradowanych Starostwo   5 5 PFOŚiGW 
2. Monitoring gleb w ramach projektu: �Program ochrony 

gruntów rolnych powiatów raciborskiego, rybnickiego 
i wodzisławskiego przed degradacją wynikającą z 
nadmiernej kwasowości gleb oraz działania na rzecz 
poprawy środowiska naturalnego� 

Stacja Chemiczno-
Rolnicza w Gliwicach, 
gminy 

140 253 366 207 SCh-R, WFOŚiGW, środki 
własne gmin 

PRZEDSIĘWZIĘCIAINWESTYCYJNE 
Cel krótkoterminowy do 2007 r.: Zapobieganie zanieczyszczaniu gleb, zwłaszcza środkami ochrony roślin i metalami ciężkimi 
1. Wapnowanie gleb kwaśnych w gminach powiatu rolnicy, RODR, SCh bd bd bd bd WFOŚiGW, GFOŚiGW  
2. Przeprowadzenie bieżących rekultywacji gleb 

zdegradowanych w wyniku działań niepożądanych 
Starostwo Powiatowe, 
właściciele terenów 

30 30 30 30 środki własne właścicieli terenów 

Gleby - koszty w latach 2004 � 2007 � 1 096 tys. PLN 
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Tabela 7. Zasoby surowców 

 
Szacunkowe koszty w tys. PLN. Lp. Opis przedsięwzięcia Jednostki realizujące  
2004 2005 2006 2007 

Potencjalne źródła 
finansowania 

PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE 
Cel krótkoterminowy do 2007 r.: Właściwa rekultywacja terenów wyeksploatowanych 
1. Bieżąca rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych koncesjonariusze bd bd bd bd koncesjonariusze 

Zasoby surowców - koszty w latach 2004 � 2007 � bd 
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Tabela 8. Edukacja ekologiczna 

 
Szacunkowe koszty w tys. PLN. Lp. Opis przedsięwzięcia Jednostki realizujące  
2004 2005 2006 2007 

Potencjalne źródła 
finansowania 

PRZEDSIĘWZIĘCIA POZAINWESTYCYJNE 
1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych dla dzieci i 

młodzieży szkolnej z zakresu edukacji leśnej z 
wykorzystaniem istniejących ścieżek 
przyrodniczych w Arboretum Bramy Morawskiej 

UM Raciborza, szkoły bdk bdk bdk bdk - 

2. Wprowadzanie do programów szkolnych 
zagadnień związanych z edukacją ekologiczną ze 
szczególnym uwzględnieniem problemów 
występujących na terenie powiatu raciborskiego 
(gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka 
odpadami, niska emisja) 

szkoły bdk bdk bdk bdk - 

3. Organizacja konkursów ekologicznych, 
happeningów, festynów, biegów na orientację i 
innych form edukacji ekologicznej 

Starostwo Powiatowe, 
Gminy 

20 20 20 20 PFOŚiGW, GFOŚiGW 

4. Bieżące informowanie na stronach www starostwa 
i gmin o stanie środowiska w powiecie i 
działaniach podejmowanych na rzecz jego ochrony 

Starostwo Powiatowe, 
gminy 

bdk bdk bdk bdk - 

5. Szkolenia rolników w zakresie rolnictwa 
ekologicznego, agroturystyki i wdrażania Kodeksu 
Dobrych Praktyk Rolniczych 

Starostwo Powiatowe, 
RODR 

2 2 2 2 PFOŚiGW, RODR 

PRZEDSIĘWZIĘCIAINWESTYCYJNE 
1. Zwiększenie oferty wydawniczej dotyczącej 

zasobów przyrodniczych powiatu 
Nadl. Rudy Racibor. 
ZPK O/Rudy, Gminy 

10 10 10 10 środki własne jednostek 
realizujących 

2. Rozwój systemu ścieżek przyrodniczo-
edukacyjnych o wysokich walorach 
przyrodniczych 

Nadleśnictwo Rudy 
Raciborskie, ZPK 
O/Rudy, Gminy 

10 10 5 5 środki własne jednostek 
realizujących, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

3. Dofinansowanie akcji ekologicznych np. Dzień 
Ziemi, Sprzątanie Świata w gminach powiatu 

Starostwo Pow., 
gminy, szkoły 

10 10 10 10 PFOŚiGW, GFOŚiGW 

Edukacja ekologiczna - koszty w latach 2004 � 2007 - 198 tys. PLN 
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5.1. Wprowadzenie 
 
Finansowanie (rozdz.6.) stanowi jeden z ważniejszych instrumentów realizacji programu ochrony 
środowiska, ale nie jedyny. Bardzo istotne w procesie wdrażania programu jest właściwe 
wykorzystanie rozwiązań o charakterze organizacyjnym, uwzględniających zasady zrównoważonego 
rozwoju. Stąd wynika potrzeba sformułowania w niniejszym "Programie..." zasad zarządzania 
środowiskiem. Trzeba przy tym pamiętać, że zarządzanie środowiskiem - również w kontekście 
integracji z Unią Europejską - nie jest wyłączną domeną służb ochrony środowiska. Chodzi o to, aby 
w procesie wdrażania programu ochrony środowiska uczestniczyli przedstawiciele różnych branż 
i gałęzi gospodarki oraz sfery życia społecznego, a ich działania były zgodne z zasadą 
zrównoważonego rozwoju. 
Niniejszy rozdział opisuje instrumenty wspomagające realizację programu ochrony środowiska, tzw. 
instrumenty polityki ekologicznej, zasady zarządzania środowiskiem, wynikające z zakresu 
kompetencyjnego administracji samorządowej szczebla powiatowego i gminnego. W zarządzaniu 
środowiskiem szczególną rolę pełni �Program ochrony środowiska�, który to program, z punktu 
widzenia władz powiatu, może być postrzegany jako instrument koordynacji działań na rzecz ochrony 
środowiska oraz intensyfikacji współpracy różnych instytucji / organizacji, opartej o dobrowolne 
porozumienia na rzecz efektywnego wdrażania niniejszego Programu. Dlatego celowe jest 
przedstawienie procedury wdrażania �Programu...�, aby właściwe służby administracji publicznej 
miały czytelny obraz terminów i zakresów weryfikacji poszczególnych elementów programu oraz 
jasne określenie zasad współpracy poszczególnych grup zadaniowych w realizacji programu. 
 

5.2. Instrumenty polityki ochrony środowiska 
 
Instrumentarium służące realizacji polityki ochrony środowiska wynika z szeregu ustaw, wśród 
których najważniejsze to: prawo ochrony środowiska, prawo wodne, o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody, o odpadach, prawo geologiczne i górnicze, 
prawo budowlane.  
Wśród instrumentów zarządzania ochroną środowiska można wyróżnić instrumenty o charakterze 
politycznym (np. Polityka Ekologiczna Państwa, wojewódzkie / powiatowe i gminne programy 
ochrony środowiska), instrumenty prawno - administracyjne oraz instrumenty o charakterze 
horyzontalnym (systemy zintegrowanego zarządzania środowiskiem, monitoring środowiska, system 
statystyki, społeczna partycypacja, działania edukacyjne, narzędzia polityki technicznej i naukowej, 
konwencje, umowy i porozumienia międzynarodowe).  
Tradycyjny podział instrumentów zarządzania środowiskiem wyróżnia instrumenty o charakterze 
prawnym, finansowym i społecznym oraz strukturalnym. 
 
5.2.1. Instrumenty prawne 
 
Kompetencje 
Poniżej wymieniono ważniejsze kompetencje organów powiatu w zakresie realizacji najważniejszych 
ustaw dotyczących ochrony środowiska i jego zasobów.  
Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 
Starosta: 

• uzgadnia decyzję w sprawie planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać 
na środowisko (art. 48 ust.2 poś) 

• stwierdza, w drodze postanowienia, obowiązek przedłożenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko � w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego, wymagającego 
przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na 
środowisko (art.51 ust 2 i 3 poś) 
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• wydaje decyzję uzgadniającą warunki przeprowadzenia rekultywacji zdegradowanego gruntu 
(art.106 poś) 

• dokonuje rekultywacji, jeżeli zanieczyszczenie gleby lub ziemi nastąpiło w wyniku klęski 
żywiołowej, z uwagi na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi oraz w przypadku, gdy podmiot, 
który spowodował zanieczyszczenie nie dysponuje prawami do ziemi (art.102 ust 4 i 5 poś) 

• na obszarze, na którym istnieje przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi, nakłada 
w drodze decyzji, na władający powierzchnią ziemi podmiot, obowiązany do rekultywacji, 
obowiązek prowadzenia pomiarów zawartości substancji w glebie i ziemi (art. 107 poś) 

• prowadzi okresowe badania jakości gleby i ziemi (art. 109 poś)  
• sporządza mapy akustyczne na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska (art.118 poś) 
• odbiera od prowadzącego instalację wyniki pomiarów wielkości emisji (art. 149 poś) 
• wydaje decyzję zobowiązującą do prowadzenia dodatkowych (wykraczających poza określone 

ustawą) pomiarów wielkości emisji z instalacji, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że 
nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych (art. 150 poś) 

• przyjmuje zgłoszenia instalacji, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, których 
eksploatacja nie wymaga zezwolenia emisyjnego (art. 152 ust.1 poś) 

• ustala, w drodze decyzji, wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji 
instalacji, z których emisja nie wymaga zezwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością 
ochrony środowiska (art. 154 poś) 

• nakłada, w drodze decyzji obowiązki na zarządzającego drogą, linia kolejową, linią 
tramwajową, lotniskiem lub portem w zakresie pomiarów poziomów substancji lub energii 
w środowisku wprowadzanych w związku z ich eksploatacją (art. 178 poś) 

• wydaje (cofa lub ogranicza) pozwolenia; na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 
wodnoprawne, na wytwarzanie odpadów, na emitowanie hałasu do środowiska, na 
emitowanie pól elektromagnetycznych, zintegrowane (art.183 poś) - za wyjątkiem 
przedsięwzięć, dla których organem właściwym jest wojewoda 

• nakazuje wykonanie przeglądu ekologicznego, w razie stwierdzenia okoliczności 
wskazujących na możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko 
(art. 237 poś) � za wyjątkiem przedsięwzięć, dla których organem właściwym jest wojewoda 

• w drodze decyzji nakazuje podmiotowi negatywnie oddziaływującemu na środowisko 
podjecie czynności w zakresie ograniczenia oddziaływania na środowisko bądź też 
przywrócenie środowiska do stanu właściwego. W razie braku możliwości nałożenia takiego 
obowiązku nakazuje uiszczenie kwoty pieniężnej na rzecz właściwego funduszu ochrony 
środowiska (art. 362 poś) - za wyjątkiem przedsięwzięć, dla których organem właściwym jest 
wojewoda. 

Rada powiatu: 
• zatwierdza program ochrony środowiska na terenie powiatu (art. 18 poś) 
• uchwala uchwałę w sprawie ograniczenia lub zakazu używania jednostek pływających, lub 

niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz 
na wodach płynących � jeśli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków 
akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno � wypoczynkowe (art. 116 poś) 

• zatwierdza program działań zmierzających do dostosowania poziomu hałasu do 
dopuszczalnego � dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż sto tysięcy (art.117 
poś) 

• uchwala uchwałę w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla 
przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko � za wyjątkiem 
przedsięwzięć o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo ochrony środowiska 
(art. 135 poś) 
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Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 
z późn. zm.) 
Starosta: 

• zatwierdza program gospodarki odpadami niebezpiecznymi (art.17 ust 1 pkt 2 i ust 2 pkt 1 
u.odp.) � za wyjątkiem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla 
których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko wynika z przepisów o ochronie 
środowiska oraz gdy dotyczy eksploatacji na terenach zaliczanych do tych przedsięwzięć 

• wydaje pozwolenie na wytwarzanie odpadów (art. 17 ust1 pkt 1 u. odp.) 
• przyjmuje informację o wytworzonych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 

wytworzonymi odpadami (art. 17 ust 1 pkt 3 i ust 2 pkt 2 u.odp.) � za wyjątkiem 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie 
raportu oddziaływania na środowisko wynika z przepisów o ochronie środowiska oraz gdy 
dotyczy eksploatacji na terenach zaliczanych do tych przedsięwzięć 

• prowadzi rejestr posiadaczy odpadów, zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie transportu, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania 
(art. 33 u. odp.)  

• wydaje zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku bądź unieszkodliwiania 
odpadów (art. 16 u. odp.) - za wyjątkiem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko wynika 
z przepisów o ochronie środowiska oraz gdy dotyczy eksploatacji na terenach zaliczanych do 
tych przedsięwzięć 

• wydaje zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów 
(art. 28 u. odp.) 

• zatwierdza w drodze decyzji instrukcje składowiska odpadów (art.53 u. odp.) - za wyjątkiem 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie 
raportu oddziaływania na środowisko wynika z przepisów o ochronie środowiska oraz gdy 
dotyczy eksploatacji na terenach zaliczanych do tych przedsięwzięć 

• wydaje zezwolenie na zamkniecie składowiska odpadów � za wyjątkiem przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raportu oddziaływania na 
środowisko wynika z przepisów o ochronie środowiska oraz gdy dotyczy eksploatacji na 
terenach zaliczanych do tych przedsięwzięć 

• wydaje zezwolenie na składowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonych częściach 
innych składowiskach (art. 57 ust 3 u. odp.) 

Rada powiatu: 
• zatwierdza plan gospodarowania odpadami na terenie powiatu (art. 14 u. odp.) 

 
 
Kompetencje wynikające z Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, 
poz.1229 z późn. zm.) 
Starosta: 

• nakazuje usunięcie drzew lub krzewów z wałów przeciwpowodziowych oraz terenów 
w odległości mniejszej niż 3m od stopy wału (art. 85 ust 4 pr. wod.) 

• nakazuje przywrócenie stanu poprzedniego w przypadku wykonania na wale 
przeciwpowodziowym lub w jego pobliżu pewnych robót lub czynności (art. 86 ust 1 pr.wod.) 

• ustanawia strefy ochronne urządzeń pomiarowych służb państwowych (art. 107 ust 6 pr.wod.) 
• nakazuje usunięcie drzew lub krzewów z ustanawianej strefie ochronnej urządzeń 

pomiarowych (art. 107 ust 7 pr.wod.) 
• sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością spółki wodnej (art. 178 pr. wod.) 
• zatwierdza statut spółki wodnej (art. 165 ust 3 pr. wod.) 
• na wniosek spółki wodnej lub zainteresowanego zakładu, w drodze decyzji, może włączyć 

zakład do spółki wodnej (art. 168 pr.wod.) 
• określa wysokość i rodzaj świadczeń na rzecz spółki wodnej przez osoby nie będące jej 

członkami lub przyczyniające się do zanieczyszczania wody (art. 171 ust 2 pr.wod.) 
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• orzeka o nieważności uchwał organów spółki wodnej, sprzecznych z prawem lub statutem 
(art. 179 ust 2 pr.wod. ) 

• rozwiązuje, w drodze decyzji zarząd spółki wodnej, jeżeli jego działalność narusza prawo lub 
statut spółki (art. 180 ust 1 pr.wod.) 

• ustanawia zarząd komisaryczny spółki wodnej (art. 180 ust 3 pr.wod.) 
• rozwiązuje, w drodze decyzji spółkę wodną, jeżeli jej działalność narusza prawo lub statut 

(art180 ust 3 pr.wod.) 
• ustala linię brzegu dla wód innych niż morskie wody wewnętrzne, wody graniczne 

i śródlądowe drogi wodne(art. 15 ust 2 pkt 3 pr.wod.) 
• tworzy strefę ochronną ujęcia wody � jeśli ma ona obejmować tylko strefę ochrony 

bezpośredniej (art. 58 ust 5 pr.wod.) � jako organ właściwy do wydania pozwolenia 
wodnoprawnego 

• ustala zakres obowiązku w zakresie w zakresie obowiązku utrzymania urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych (art. 77 pr.wod.) - jako organ właściwy do wydania pozwolenia 
wodnoprawnego 

• wydaje pozwolenia wodnoprawne � za wyjątkiem sytuacji gdy pozwolenie wydaje wojewoda 
(art. 186 ust 3 pr.wod.) 

• ustala wysokość odszkodowania w razie gdy szkoda jest następstwem wydanego przez niego 
pozwolenia wodnoprawnego (art. 186 ust 3 pr.wod.)  

 
Rada powiatu: 

• uchwala uchwałę wprowadzającą powszechne korzystanie z wód innych niż śródlądowe wody 
powierzchniowe publiczne, morskie wody wewnętrzne i wody morza terytorialnego (art. 35 
pr.wod.) 

 
Kompetencje wynikające z Ustawy z dnia 16 października 1991r.o ochronie przyrody (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 99 poz. 1079) 
Starosta: 

• prowadzi rejestr pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych 
oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych (art. 27e uop) 

• uzgadnia zmianę przeznaczenia terenów, na których znajduje się starodrzew (art. 44 uop) 
• sprawuje kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego 

wykorzystania jej zasobów (art. 47 uop) 
 
Kompetencje wynikające z Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 
z 1994r, Nr 27, poz.96 z późn. zm.) 
Starosta: 

• wydaje koncesję na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na 
powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie 
przekraczającym 10 000 m3 (art. 16 pr.g.g.) 

• zatwierdza, w drodze decyzji projekt prac geologicznych, które nie wymagają uzyskania 
koncesji (art. 33 pr.g.g.) 

• nakazuje, w drodze decyzji wykonanie dodatkowych prac pomiarowych podmiotom 
wykonującym prace geologiczne (art. 36 pr.g.g.) 

• prowadzi  nadzór i kontrolę nad pracami geologicznymi prowadzonymi przy wydobywaniu 
kopalin pospolitych (art. 38 pr.g.g.) 

• zatwierdza, w drodze decyzji dokumentację geologiczną oraz gromadzi informację 
uzyskiwane w wyniku prowadzenia prac geologicznych (art. 45 pr.g.g.) 

• zatwierdza w drodze decyzji projekt zagospodarowania złoża kopaliny pospolitej, 
sporządzonego na podstawie dokumentacji geologicznej oraz warunków określonych 
w koncesji (art. 55 ust 2 pr.g.g.)  

 
 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2004 - 2015 

 85 

Pozwolenia 
Z dniem 1 stycznia 1999 roku kompetencje do wydawania pozwoleń w zakresie ochrony przed 
zanieczyszczeniami i uciążliwościami podzielono pomiędzy wojewodę i starostę, przyjmując za 
podstawowe kryterium skalę uciążliwości danego podmiotu. Wojewoda zachowuje dotychczasowe 
kompetencje w omawianym zakresie tylko w odniesieniu do podmiotów, należących do tzw. 
szczególnie szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka. 
Kompetencje do wydawania pozwoleń, dotyczących obiektów zaliczonych do inwestycji mogących 
pogorszyć stan środowiska posiada Starosta. 
Wśród pozwoleń należy wymienić: 
- pozwolenia na gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym pozwolenia wodno-prawne a także 

decyzje o emisji dopuszczalnej, 
- zgody na gospodarcze wykorzystanie odpadów, decyzje zatwierdzające program gospodarki 

odpadami 
- decyzje o zakresie i sposobie usunięcia przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko lub 

zagrożenia, i przywrócenia środowiska do stanu właściwego, 
- koncesje geologiczne wydawane na rozpoznanie i eksploatację surowców mineralnych. 
 
Należy podkreślić, że wprowadzenie wymogów Dyrektywy IPPC (ang. Integrated Pollution 
Prevention and Control) do polskiego systemu prawnego ochrony środowiska wpłynie na 
funkcjonowanie znacznej części przedsiębiorstw, zwłaszcza wszystkich przedsiębiorstw traktowanych 
dotychczas w polskim prawie jako szczególnie szkodliwe dla środowiska i co najmniej połowy 
obiektów zaliczanych do kategorii mogących pogorszyć stan środowiska. 
W powiecie raciborskim znajdują się następujące instalacje typu IPPC: 
- Henkel Polska S.A. w Raciborzu - zakład został potraktowany jako jedna instalacja, w skład której 

wchodzi: Wydział Proszkowni, Wydział Półproduktów i Wydział Mydeł Toaletowych. 
- Zakład Elektrod Węglowych S.A. w Raciborzu - instalacja do produkcji elektrografitu 
- Miejskie Składowiska Odpadów w Raciborzu 
- Składowisko Odpadów Komunalnych w Tworkowie 
- PEC Jastrzębie Zdrój, Ciepłownie Południe i Ostróg w Raciborzu 
- Zespół Odlewni RAFAMET w Kuźni Raciborskiej. 
 
Wdrożenie wymagań tej Dyrektywy spowoduje konieczność stosowania zintegrowanego podejścia do 
zapobiegania i ograniczania emisji z prowadzonych procesów technologicznych oraz zasady ochrony 
środowiska jako całości. Oznacza to odejście od stosowanej dotychczas praktyki wydawania pozwoleń 
i decyzji administracyjnych, odnoszących się do poszczególnych mediów (pobór wody, gospodarka 
odpadami), komponentów środowiska (emisje do powietrza, odprowadzanie ścieków) czy 
uciążliwości (hałas, promieniowanie) na rzecz wydawania pozwoleń zintegrowanych. Zawarte 
w pozwoleniach ograniczenia emisji będą uwzględniały wymogi BAT. 
 
Ponadto bardzo ważnym instrumentem służącym właściwemu gospodarowaniu zasobami środowiska 
są raporty oddziaływania na środowisko oraz plany zagospodarowania przestrzennego. 
 
Kontrola przestrzegania prawa 
Wprowadzona reforma w istotny sposób wzmacnia kompetencje kontrolne Wojewody. Jednak należy 
zaznaczyć, że nastąpiło to na skutek zabiegów formalnych, tj. podporządkowania Wojewodzie 
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, który wykonuje w jego imieniu zadania 
i kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska, a więc odpowiada za kontrolę przestrzegania warunków 
określonych w pozwoleniach. 
 
Ponadto, Wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub za jego zgodą, 
może powierzyć w drodze porozumienia, prowadzenie spraw z zakresu właściwości wojewódzkiego 
inspektora ochrony środowiska, w tym wydawanie w jego imieniu decyzji administracyjnych, 
powiatom położonym na terenie województwa. 
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Monitoring stanu środowiska 
Szczególnym instrumentem prawnym stał się monitoring, czyli pomiar stanu środowiska. Prowadzony 
on jest zarówno jako badania jakości środowiska, jak też w odniesieniu do ilości zasobów 
środowiskowych. Monitoring był zwykle zaliczany do instrumentów społecznych (informacyjnych), 
jako bardzo ważna podstawa analiz, ocen czy decyzji. Obecnie, wprowadzenie badań 
monitoringowych jako obowiązujących przez zapisy w niektórych aktach prawnych czynią je 
instrumentem o znaczeniu prawnym. Monitoring stanu środowiska opisano przy omawianiu 
poszczególnych elementów środowiska w załączniku nr 1. �Diagnoza stanu środowiska powiatu 
raciborskiego�. 

5.2.2. Instrumenty finansowe 
 
Do instrumentów finansowych należą przede wszystkim: opłata za gospodarcze korzystanie ze 
środowiska, administracyjna kara pieniężna i fundusze celowe 
 
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 
Opłaty te pełnią funkcje prewencyjne i redystrybucyjne. Funkcja prewencyjna realizowana jest 
poprzez zachęcanie podmiotów (dotyczy to podmiotów gospodarczych) do wyboru technologii, 
lokalizacji produkcji, instalowania urządzeń ochronnych oraz oszczędnego korzystania z zasobów 
naturalnych w sposób najodpowiedniejszy z punktu widzenia ochrony środowiska. Funkcja 
redystrybucyjna polega na gromadzeniu i przemieszczaniu środków finansowych przeznaczonych na 
cele ochrony środowiska. 
Opłaty pobierane są za: 
- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza , 
- pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 
- składowanie odpadów, 
- wyłączanie gruntów rolnych i leśnych z produkcji,  
- usuwanie drzew i krzewów 
Opłaty trafiają do funduszy celowych (fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz 
fundusz ochrony gruntów). Pobierają je organy administracji (np. Urząd Marszałkowski, organ gminy) 
lub, jak w przypadku gruntów rolnych i leśnych, wnoszone są bezpośrednio do funduszu celowego. 
Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty (według 
stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce) i wnosi ją na 
rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami ponoszą 
opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim to korzystanie wymaga pozwolenia na 
wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód 
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne.  
 
Należy także wspomnieć, że podobne opłaty pobiera się na podstawie przepisów prawa górniczego 
i geologicznego za działalność koncesjonowaną. 
 
Administracyjne kary pieniężne.  
Kary pieniężne nie są sensu stricte środkiem ekonomicznym, są raczej związane z instytucją 
odpowiedzialności prawnej. Spełniają jednak funkcje podobne do opłat. Kary pobiera się w tych 
samych sytuacjach co opłaty, lecz za działania niezgodne z prawem. W odniesieniu do wód, 
powietrza, odpadów i hałasu, karę wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska, 
a w odniesieniu do drzew i krzewów - organ gminy. Stawki kar zwykle są kilkakrotnie wyższe niż 
opłaty i trafiają do funduszy celowych. Ustawa poś przewiduje możliwość odraczania, zmniejszania 
lub umarzania administracyjnych kar pieniężnych.  
 
Fundusze celowe 
Jak powiedziano wyżej, opłaty i kary zasilają fundusze celowe. Dla powiatu raciborskiego istotne 
znaczenie mają fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej: NFOŚiGW w Warszawie 
i WFOŚiGW w Katowicach oraz PFOŚIGW.  
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W skali powiatu możliwe jest wykorzystanie instrumentów, nie będących w kompetencji władz 
powiatu, poprzez porozumienie się z partnerami w kompetencjach których znajdują się dane 
instrumenty (wojewoda, samorząd wojewódzki, samorządy gminne). 

5.2.3. Instrumenty społeczne 
 
Instrumenty społeczne wspomagają realizację programu ochrony środowiska. Zagadnienie to wiąże 
się z realizacją zasady współdziałania, której służą uzgodnienia i usprawnienia instytucjonalne.  
 
Instrumenty społeczne są to narzędzia dla usprawniania współpracy i budowania partnerstwa, tzw. 
�uczenie się poprzez działanie�. Wśród nich istnieje podział na dwie kategorie wewnętrzne: pierwsza 
dotyczy działań samorządów a narzędziami są przede wszystkim działania edukacyjne, druga polega 
na budowaniu powiązań między władzami samorządowymi a społeczeństwem, gdzie podstawą jest 
komunikacja społeczna: systemy konsultacji i debat publicznych oraz wprowadzanie mechanizmów 
tzw. budowania świadomości (kampanie edukacyjne). 
 
Działania edukacyjne realizowane są w różnych formach i na różnych poziomach, począwszy od szkół 
wszystkich stopni a skończywszy na tematycznych szkoleniach adresowanych do poszczególnych 
grup zawodowych i organizacji. Działalność ta prowadzona jest od wielu lat, lecz ciągle wymaga 
dalszego poszerzania sposobów aktywizacji społeczeństwa oraz szkolenia coraz to innych grup 
zawodowych i społecznych. Edukacja ekologiczna została szerzej omówiona w rozdziale 3. 
  
Czynnikami decydującymi o sukcesie realizowanej edukacji ekologicznej są rzetelna informacja 
o stanie środowiska i działaniach na rzecz jego ochrony oraz umiejętność komunikowania się ze 
społeczeństwem. Komunikacja społeczna coraz częściej nabiera form zinstytucjonalizowanych. 
Z jednej strony jest to tworzenie biur komunikacji społecznej w urzędach, z drugiej strony - 
podpisywanie formalnych deklaracji współpracy z organizacjami społecznymi i wspieranie ich działań 
poprzez np. wprowadzanie przedstawicieli organizacji do różnego rodzaju ciał opiniodawczo-
doradczych, organizowanie regularnych spotkań z organizacjami, itp.  
 
Im szerszy jest zakres strategii / programu i związanych z nią działań, tym więcej jest grup i osób, 
które mogą wpłynąć na proces opracowywania i wdrażania strategii / programu: od sposobu i jakości 
komunikowania się z nimi zależą wspólnie wypracowane cele i ich realizacja. 
 
W nowym podziale kompetencji ustawodawca nakłada na instytucje rządowe i samorządowe 
obowiązek wzajemnego informowania się i uzgadniania. Obowiązek ten dotyczy w pierwszej 
kolejności wymiany informacji między przedstawicielami różnych szczebli samorządu i rządowych 
organizacji ochrony środowiska.  
Ustawa - Prawo ochrony środowiska, podobnie jak i poprzednio ustawa o dostępie z 9 listopada 2000 
roku, nie przewiduje żadnych ograniczeń w korzystaniu z prawa dostępu do informacji o środowisku 
i jego ochronie, a dostęp do informacji nie jest uzależniony od uczestnictwa w żadnym konkretnym 
postępowaniu i posiadania jakiegokolwiek interesu w sprawie. 
Szeroko pojęta komunikacja może służyć: 
- wymianie informacji roboczej z innymi osobami pracującymi nad tym samym tematem, 
- wspieraniu procesu, np. przekazywaniu określonych informacji politykom, sponsorom czy 

decydentom, 
- wciąganiu stron do współpracy, np. budowaniu zainteresowania dzięki rzetelnej i ciekawie 

podanej informacji, wymiana zdań z osobami o postawie (początkowo) krytycznej, wyjaśnianie 
stanowisk,  

- zapobieganiu zakłóceniom procesu (np. blokowaniu realizacji) poprzez wciągnięcie wszystkich 
zainteresowanych stron "otwartego planowania" w proces opracowywania strategii / programu 

- promocji strategii / programu (m.in. promocja sukcesu) 
 
Wciągnięcie potencjalnych oponentów w szukanie rozwiązań we wczesnym stadium procesu 
planowania znacznie zmniejsza ryzyko odwołań i protestów w fazie realizacji, gdy każdy dzień zwłoki 
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jest znacznie droższy, a odwołania na drodze sądowej powodują zwłokę trudną do oszacowania.. 
Profesjonalna wymiana informacji to okazja do zaprezentowania pozytywnej postawy grupy 
zarządzającej procesem, a otwartość w komunikacji wskazuje na mocną pozycję tego, kto ją prowadzi. 
Wymiana informacji działa jak system "wczesnego ostrzegania" i zmniejsza ryzyko wystąpienia 
nieoczekiwanych zakłóceń, o których nie dowiemy się na czas, gdy poszczególne strony będą milczeć. 
Intensywna wymiana informacji, wciąganie do dyskusji sprzymierzeńców i oponentów, 
organizowanie akcji informacyjnych, itp. opóźnia wprawdzie działania w początkach procesu, ale 
w ostatecznym rozrachunku chroni przed opóźnieniami i nieoczekiwanymi problemami w fazie 
realizacji projektu 
 
Władze powiatu zdają sobie sprawę z faktu, że dobra komunikacja z różnymi partnerami włączonymi 
w zagadnienie ochrony środowiska i rozwoju społeczno-gospodarczego (grupami zadaniowymi) jest 
podstawą dobrej ich współpracy, prowadzącej do większego zaangażowania w realizację polityki 
ochrony środowiska. 
 
Współdziałanie jest niezbędnym instrumentem w przypadku konieczności uczestniczenia kilku 
podmiotów w finansowaniu przedsięwzięcia objętego programem ochrony środowiska. Jest to 
jednocześnie najlepszy przykład partnerstwa, także publiczno-prywatnego w celu np. wykonania tzw. 
montażu finansowego. Uczestnictwo prywatnych właścicieli działek (np. w przypadku budowy 
systemu kanalizacji) wymaga zastosowania rozwiązań prawnych umożliwiających uczestnictwo grupy 
prywatnych podmiotów fizycznych jako partnera dla innych podmiotów prawnych. Takie rozwiązania 
w postaci np. utworzenia komitetu budowy, mogą także umożliwić formalne przekazywanie 
dofinansowania grupie prywatnych właścicieli ze strony podmiotu dysponującego środkami na 
realizację przedsięwzięcia np. w rodzaju przydomowych oczyszczalni ścieków.  
 
Podobne rozwiązanie może być przyjęte w przypadku wspomagania przedsięwzięć związanych ze 
zmianą nośnika energii w systemach ogrzewania w domach mieszkalnych.  
 
Współdziałanie w ramach gospodarki wodno-ściekowej czy gospodarki odpadami będzie polegało na 
uzgodnieniach dotyczących finansowania i organizacji działań w tym zakresie. Szczególnie istotne 
będzie działanie w porozumieniu w przypadku współfinansowania przedsięwzięć oraz korzystania 
z funduszy UE. Stosowne porozumienia (być może o charakterze stowarzyszenia) należy poczynić 
wcześniej z uwagi na wymagania proceduralne w przypadku aplikacji o fundusze w UE 
(np. Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry w Raciborzu). 
 
Władze powiatu raciborskiego oczekują współpracy ze strony poszczególnych gmin, przemysłu 
i organizacji publicznych, dla osiągania lepszego poziomu ochrony środowiska. Konwencjonalne 
podejście do kształtowania polityki ochrony środowiska (system nakazowo-kontrolny 
z wykorzystaniem instrumentów regulacyjnych i bodźców ekonomicznych) jest wciąż dominujące; 
przemysł musi spełniać normy i uiszczać opłaty ustanowione przez rząd, a przeważającymi 
technikami ochronnymi są technologie "końca rury", np. utylizacja odpadów.  
Korzystne uzupełnienie stanu obecnego w zakresie efektywnego zarządzania środowiskiem powinno 
stanowić komplementarne podejście bazujące na współpracy, z zaangażowaniem "grup zadaniowych / 
docelowych". Kooperatywne kształtowanie polityki ochrony środowiska jest efektywniejsze dla np. 
zrównoważonego rozwoju przemysłu, niż tradycyjne regulacje nakazowo-kontrolne. Wynika to 
z lepszego wykorzystania potencjału zaangażowanej tu strony przemysłowej. 
 
Rozwiązywanie problemów środowiskowych w powiecie raciborskim można wesprzeć poprzez 
dobrowolne porozumienie w zakresie wdrażania "Programu ochrony środowiska dla powiatu 
raciborskiego", zawarte między Starostą, organami wykonawczymi gmin, Wojewodą Śląskim, 
Marszałkiem Województwa Śląskiego, Prezesem WFOŚiGW w Katowicach, Wojewódzkim 
Inspektorem Ochrony Środowiska oraz wybranymi podmiotami gospodarczymi / instytucjami / 
organizacjami, reprezentowanymi przez Dyrektora Naczelnego lub Prezesa. Porozumienie takie 
wyraża wolę podejmowania wspólnych działań, które pozwolą na skuteczne i efektywne wdrażanie 
Programu. 
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5.2.4. Instrumenty strukturalne 
 
Instrumenty strukturalne rozumiane są jako narzędzia dla formułowania, integrowania i wdrażania 
polityk środowiskowych. Są to przede wszystkim strategie  i programy wdrożeniowe oraz systemy 
zarządzania środowiskowego. 
 
Strategie i programy wdrożeniowe 
Strategia rozwoju powiatu raciborskiego jest dokumentem wytyczającym główne tendencje i kierunki 
działań w ramach rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska w skali miasta. 
Dokument ten jest bazą dla programów sektorowych (np. dot. rozwoju przemysłu, turystyki, ochrony 
zdrowia, itd.), a także daje ogólne wytyczne co do kierunków działań w zakresie ochrony środowiska. 
 
Program ochrony środowiska dla powiatu raciborskiego jest zarówno planem polityki ochrony 
środowiska do 2015 roku, jak i programem wdrożeniowym na najbliższe 4 lata (2004 - 2007).  
Należy jednak zaznaczyć, że program ochrony środowiska jest programem, który z jednej strony 
uwzględnia kierunki rozwoju poszczególnych dziedzin gospodarki i ich konsekwencje dla środowiska, 
a z drugiej strony wytycza pewne ramy tego rozwoju. Oznacza to, że działania realizowane 
np. w przemyśle czy rolnictwie muszą być brane pod uwagę w programie ochrony środowiska 
i jednocześnie ochrona środowiska wymaga podejmowania pewnych działań w poszczególnych 
dziedzinach gospodarki i codziennego bytowania mieszkańców województwa.  
 
Również plan gospodarki odpadami opracowany w ramach niniejszego projektu jest planem 
strategicznym i wdrożeniowym. Podaje on zarówno projektowany system gospodarowania odpadami, 
ale także rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz harmonogram uruchamiania środków 
finansowych i ich źródeł. 
 
Systemy zarządzania środowiskowego 
Od zakładów przemysłowych, które nadal są źródłem poważnych zagrożeń dla środowiska, oczekuje 
się zwiększonej aktywności na rzecz jego ochrony. Ochrona ta nie może sprowadzać się tylko do 
naprawy już zaistniałych szkód i spełniania wymogów zdefiniowanych w pozwoleniach na 
korzystanie ze środowiska. Konieczne staje się przede wszystkim zapobieganie powstawaniu 
negatywnych oddziaływań czy szkód w środowisku. Działania na rzecz ochrony środowiska 
wymuszane były przez czynniki zewnętrzne: społeczeństwo, przepisy prawne, administrację publiczną 
zajmującą się ochroną środowiska, a także międzynarodowe otoczenie. 
Koncepcja zrównoważonego rozwoju stwarza podstawę do zmiany nastawienia przedsiębiorców do 
ochrony środowiska, polegające na samodzielnym definiowaniu problemów i szukaniu 
(z wyprzedzeniem) środków zaradczych. Stąd powstała koncepcja zarządzania środowiskowego. 
 
Cechą zarządzania środowiskowego jest włączenie środowiska i jego ochrony do celów strategicznych 
firmy i przypisanie tych zagadnień do kompetencji zarządu firmy. Idea ta jest realizowana poprzez 
wprowadzanie systemów zarządzania środowiskiem (systemy sformalizowane - np. normy ISO 14 000 
EMAS, lub niesformalizowane - np. Program Czystszej Produkcji). Powinny być prowadzone 
działania inspirujące firmy do starań o wprowadzenie systemu zarządzania środowiskowego, 
wskazujące na niewątpliwe korzyści wynikające z jego wprowadzenia. 
W późniejszym etapie należy poszukiwać sposobu jak włączyć system zarządzanie środowiskowego 
w pozwolenia wydawane przez Wojewodę lub Starostę dla zakładów zlokalizowanych w powiecie 
raciborskim. Takie podejście jest zgodne z polityką Unii Europejskiej, która poleca systemy 
zarządzania środowiskowego jako wyraz własnej odpowiedzialności przemysłu za sprawy 
środowiskowe. 
Wspomniane systemy zarządzania środowiskowego polecane są również dla zakładów gospodarki 
komunalnej oraz instytucji publicznych, w tym Urzędów Wojewódzkich, Urzędów Powiatowych 
i Urzędów Gminnych. 
 
Niektóre zakłady przemysłowe powiatu raciborskiego wdrożyły, bądź są na etapie wdrażania systemu 
zarządzania środowiskowego.  
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5.3. Upowszechnianie informacji o środowisku 
 
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska organy administracji są obowiązane udostępniać 
każdemu informacje o środowisku i jego ochronie, znajdujące się w ich posiadaniu (art. 19 poś). 
Zakres informacji i zasady ich udostępniania określa poś Dział IV Informacje o środowisku. 
 
Starostwo powiatowe będzie maksymalnie wykorzystywało nowoczesne środki komunikowania się. 
W pierwszej kolejności rozszerzony zostanie zakres informacji dostępny na stronach internetowych 
SP o dane dot. oceny stanu środowiska w powiecie i informacje nt. realizacji niniejszego programu. 
Wstępem będzie umieszczenie na stronie internetowej wersji roboczej Programu, po jego przyjęciu 
Uchwałą Zarządu Powiatu.  
Zostaną podjęte działania zmierzające do udostępniania społeczeństwu danych poprzez elektroniczne 
bazy łatwo osiągalne poprzez publiczne sieci telekomunikacyjne.  
Istotną rolę będą pełniły pozarządowe organizacje ekologiczne prowadzące działalność informacyjną 
lub konsultacyjną dla społeczeństwa. Intensyfikowane będą działania wynikające z �Narodowej 
strategii edukacji ekologicznej� oraz jej programu wykonawczego. 

5.4. Organizacja zarządzania środowiskiem 
5.4.1. Wprowadzenie 
 
Zarządzanie środowiskiem w okresie początkowym będzie wymagało wyodrębnienia struktury 
zarządzania środowiskiem od struktury zarządzania tym programem. Jednakże, docelowo program ten 
powinien utożsamiać się z systemem zarządzania środowiskiem w powiecie. Jest to jeden 
z najważniejszych celów postawionych przed zarządzającymi programem. Program powinien 
wypracować instrumentarium, które umożliwi osiągnięcie unifikacji zarządzania programem 
z zarządzaniem środowiskiem.  
 

5.4.2. Ogólne zasady zarządzania środowiskiem 
 
Dotychczasowy rozwój teorii i praktyki zarządzania ekologicznego wskazuje, że system zarządzania 
realizujący cele ekologiczne powinien opierać działania na następujących zasadach: 
- zanieczyszczający płaci, użytkownik płaci, 
- przezorności, 
- współodpowiedzialności, 
- pomocniczości. 
 
Są to zasady powszechnie już akceptowane i stosowane w wielu krajach. Jednocześnie z istoty 
koncepcji zrównoważonego rozwoju wynikają tzw. złote reguły zarządzania ekologicznego: 
- nieodnawialne zasoby środowiska powinny być wykorzystywane w takim zakresie, w jakim 

istnieje możliwość ich substytucyjnego kompensowania zasobami odnawialnymi, 
- odnawialne zasoby środowiska powinny być wykorzystywane tylko w zakresie nie 

przekraczającym stopnia ich odnawialności, 
- chłonność środowiska nie powinna być w żadnym zakresie przekroczona, 
- różnorodność biologiczna środowiska nie powinna maleć. 
 
Zarządzanie środowiskiem odbywa się na kilku szczeblach. W powiecie zarządzanie dotyczy działań 
własnych (podejmowanych przez powiat) oraz działań poszczególnych gmin, ważnych w skali 
powiatu, a także jednostek organizacyjnych, obejmujących działania podejmowane przez podmioty 
gospodarcze korzystające ze środowiska. Ponadto administracja publiczna województwa również 
w ramach swoich obowiązków i kompetencji realizuje zadania związane z zarządzaniem 
środowiskiem w powiecie.  
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Podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska kierują się głównie efektami ekonomicznymi 
i zasadami konkurencji rynkowej, a od niedawna liczą się także z głosami opinii społecznej. Na tym 
szczeblu zarządzanie środowiskiem odbywa się  przez: 
- dotrzymywanie wymagań stawianych przez przepisy prawa, 
- porządkowanie technologii i reżimów obsługi urządzeń,  
- modernizację technologii, 
- eliminowanie technologii uciążliwych dla środowiska, 
- instalowanie urządzeń ochrony środowiska, 
- stałą kontrolę emisji zanieczyszczeń.  
 
Instytucje działające w ramach administracji odpowiedzialnych za wykonywanie i egzekwowanie 
prawa mają głównie na celu zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska przez: 
- racjonalne planowanie przestrzenne, 
- kontrolowanie gospodarczego korzystania ze środowiska, 
- porządkowanie działalności związanej z gospodarczym korzystaniem ze środowiska. 
 
Istotnym novum w nowym podziale kompetencji jest nałożenie na wszystkie szczeble samorządu 
i organów rządowych ochrony środowiska obowiązku wzajemnego informowania się i uzgadniania. 
Na uwagę zasługuje w tym kontekście wzmocnienie relacji i wpływu organów samorządowych na 
działania Inspekcji Ochrony Środowiska, a także przyznanie odpowiednich uprawnień kontrolnych 
organom samorządowym.  
 
Przepisy przewidują tworzenie na wszystkich szczeblach administracji rozbudowanego systemu 
dokumentów planistycznych wytyczających generalne kierunki polityki rozwoju w kontekście 
ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego.  
Zarządy województw, powiatów i gmin sporządzają programy ochrony środowiska w celu realizacji 
polityki ekologicznej państwa.  
Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego sporządza się na wszystkich szczeblach, ale 
nie wszystkie mają jednakową moc prawną i rolę w całym systemie. Z punktu widzenia prawnego 
najmocniejszą pozycję w omawianej strukturze ma gmina, gdyż tylko miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, uchwalane przez gminy, mają rangę obowiązującego powszechnie 
przepisu prawa. Oznacza to w uproszczeniu, że wszelkie programy, plany i strategie formułowane na 
różnych szczeblach mają tylko wtedy szansę realizacji, jeśli znajdą odzwierciedlenie w konkretnym 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  
 
Samorząd powiatowy określa również strategię rozwoju powiatu, na którą składa się m.in. racjonalne 
korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju. Ustawowy jest również obowiązek uchwalenia powiatowego programu 
ochrony środowiska. 
 

5.4.3. Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska 
 
Podstawową zasadą realizacji programu ochrony środowiska powinna być zasada wykonywania zadań 
przez poszczególne jednostki włączone w zagadnienia ochrony środowiska, świadome istnienia 
programu i swojego uczestnictwa w nim. Szansę na skuteczne wdrożenie Programu daje dobra 
organizacja zarządzania nim. 
 
Z punktu widzenia pełnionej roli w realizacji Programu można wyodrębnić cztery grupy podmiotów 
uczestniczących w nim. Są to: 
- Podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem, 
- Podmioty realizujące zadania programu, w tym instytucje finansujące, 
- Podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu, 
- Społeczność powiatu jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu. 
Schemat zarządzania Programem przedstawia Rysunek 3 
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Rysunek 3. Schemat zarządzania programem ochrony środowiska. 

 
 
Główna odpowiedzialność za realizację Programu spoczywa na Zarządzie Powiatu, który składa 
Radzie Powiatu raporty z wykonania Programu. Zarząd współdziała z organami administracji 
rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego oraz samorządami gminnymi, które dysponują 
instrumentarium wynikającym z ich kompetencji. Wojewoda (oraz podległe mu służby zespolone) 
dysponuje instrumentarium prawnym umożliwiającym reglamentowanie korzystania ze środowiska. 
Natomiast w dyspozycji Zarządu Województwa znajdują się instrumenty finansowe na realizację 
zadań programu (poprzez WFOŚiGW w Katowicach). 
Ponadto Zarząd Powiatu współdziała z instytucjami administracji specjalnej, w dyspozycji których 
znajdują się instrumenty kontroli i monitoringu. Instytucje te kontrolują respektowanie prawa, 
prowadzą monitoring stanu środowiska (IS, WIOŚ), prowadzą monitoring wód (RZGW). 
 
Zarząd Powiatu odpowiedzialny za wdrażanie Programu będzie wspierany przez Zespół 
Konsultacyjny, ukonstytuowany dla potrzeb niniejszego Programu. 
 
Zespół Konsultacyjny, obecnie nadzorujący opracowanie Programu, będzie także nadzorował proces 
jego wdrażania, zapoznając się z okresowymi raportami nt. wykonania zadań i uzyskanych efektów 
ekologicznych. Zadaniem Zespołu jest uzyskanie płaszczyzny społecznego uzgadniania sposobu 
osiągania celów Programu. Przedstawiciele różnych stron włączonych w realizację Programu będą 
mieli różne poglądy nt. realizacji celów Programu i konkretnych przedsięwzięć. Istnieje zatem 
potrzeba stworzenia obiektywnych warunków uzgadniania współpracy w realizacji zadań programu 
i udziału we wdrażaniu Programu. Tę właśnie rolę ma spełniać Zespół Konsultacyjny. Posiedzenia 
Zespołu powinny się odbywać ok. 3-4 razy w roku (nie rzadziej niż 2 razy). 
 
Wypracowane procedury i strategie powinny po ustaleniu i weryfikacji stać się rutyną i podstawą 
zinstytucjonalizowanej współpracy pomiędzy partnerami różnych szczebli decyzyjnych i środowisk 
odpowiedzialnych za ostateczny wizerunek obszaru. Następuje uporządkowanie i uczytelnienie 
samego procesu planowania i zarządzania na tyle, że pewne działania stając się rutyną, powodują 
samoistne powtarzanie się dobrych rozwiązań wytwarzając mechanizmy samoregulacji.  
 
Jak już wspomniano wcześniej, odbiorcą Programu są mieszkańcy powiatu, którzy subiektywnie 
oceniają efekty wdrożonych przedsięwzięć. Ocenę taką można uzyskać poprzez wprowadzenie 
odpowiednich mierników świadomości społecznej, co opisano w dalszej części dokumentu. 

ZARZĄD POWIATU 
 

Pełnomocnik ds. Programu 

RADA POWIATU 

Zespół 
Konsultacyjny 

Samorządy gminne 
 

Wojewoda 
 

Samorząd wojewódzki 

Instytucje 
kontrolujące 

Odbiór społeczny 

Instytucje 
finansujące 

Jednostki realizujące 
przedsięwzięcia 
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5.4.4. Monitoring wdrażania Programu 
 
Zakres monitoringu 
Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie: 
- Określenia stopnia wykonania przedsięwzięć / działań 
- Określenia stopnia realizacji przyjętych celów 
- Oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem 
- Analizy przyczyn tych rozbieżności. 
 
Zarząd Powiatu Raciborskiego (poprzez pełnomocnika ds. Programu) będzie oceniał co dwa lata 
stopień wdrożenia Programu, natomiast na bieżąco będzie kontrolowany postęp w zakresie wykonania 
przedsięwzięć zdefiniowanych w programie. Pod koniec 2005 roku nastąpi ocena realizacji 
przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2004 - 2007. Wyniki oceny będą stanowiły wkład 
dla nowej listy przedsięwzięć, obejmujących okres 2006 - 2009. Ten cykl będzie się powtarzał co 
każde dwa lata, co zapewni ciągły nadzór nad wykonaniem Programu.  
W cyklach czteroletnich będzie oceniany stopień realizacji celów ekologicznych (określonych w tym 
dokumencie dla okresu do 2015 roku). Ocena ta będzie bazą do ewentualnej korekty celów i strategii 
ich realizacji. Taka procedura pozwoli na spełnienie wymagań zapisanych w ustawie "Prawo ochrony 
środowiska", a dotyczących okresu na jaki jest przyjmowany program ochrony środowiska i systemu 
raportowania o stanie realizacji programu ochrony środowiska.  
- Ocena postępów we wdrażaniu programu ochrony środowiska, w tym przygotowanie raportu (co 

dwa lata) 
- Aktualizacja listy przedsięwzięć (co dwa lata) 
- Aktualizacja polityki ochrony środowiska, tj. celów ekologicznych i kierunków działań (co cztery 

lata) 
 
Wskaźniki monitorowania efektywności Programu 
Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Programu jest dobry system sprawozdawczości, oparty 
na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji na środowisko, a także na wskaźnikach 
świadomości społecznej. Poniżej (Tabela 9) zaproponowano istotne wskaźniki, przyjmując że lista ta 
nie jest wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana. Mierniki wskaźników zostały podane 
przede wszystkim w oparciu o dane statystyczne Urzędu Statystycznego w Katowicach i zawarte 
w raportach o stanie środowiska woj. śląskiego opracowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Katowicach. 
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Tabela 9. Wskaźniki monitorowania Programu  

Lp. Wskaźnik Stan wyjściowy 
A. Wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko 
1. Jakość wód powierzchniowych; udział wód pozaklasowych (wg oceny 

ogólnej) 
100% NON 

2. Jakość wód podziemnych; udział wód o bardzo dobrej i dobrej jakości 
(klasa Ia i Ib) 

pkt 1114 (GZWP 352): Ib 
pkt 65 (GZWP 352): III 
pkt 64 (UPWP rej. Górnej 
Odry): III 
pkt 72 (UPWP Kuźnia 
Rac.): II 

3. % ludności obsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków  39,4% 
4. Udział ścieków przemysłowych nieoczyszczonych  bd 
5. Stosunek długości sieci kanalizacyjnej do sieci wodociągowej  0,13 
9. Wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza z zakładów 

objętych sprawozdawczością GUS 
600 Mg 

10. Wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza z zakładów 
objętych sprawozdawczością GUS (bez CO2) 

2,3 tys. Mg 

11. Udział terenów zieleni publicznej w stosunku do całkowitej powierzchni 108,6ha 
12. Wskaźnik lesistości (% pow. zajętej przez lasy i grunty leśne) 25,9% 
13. Powierzchnia terenów objętych ochroną prawną 19 674 ha 
14. Powierzchnia terenów zdegradowanych 202,56 ha 
15. Wydatki budżetów gmin powiatu na gospodarkę komunalną i ochronę 

środowiska 
15 981, 7 tys. zł. 

16. Ilość zużytych nawozów sztucznych i mineralnych/1ha użytków rolnych bd 
17. Ilość zużytej wody/1 mieszkańca 30,9 m3/rok 
18. Ilość zarejestrowanych pojazdów samochodowych 40142 szt. 
B. Wskaźniki świadomości społecznej 
19. Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska wg 

oceny jakościowej 
bd 

20. Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców bd 
21. Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych, bd 
 
Określenie powyższych wskaźników wymaga posiadania odpowiednich informacji: 
- Pochodzących z monitoringu środowiska (grupa A). Informacje te powinny być opracowane przez 

WIOŚ 
- Pochodzących z przeprowadzenia odpowiednich badań społecznych (grupa B), np. raz na 4 lata. 

Badania te powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane jednostki badania opinii społecznej. 
Mierniki społecznych efektów programu są wielkościami wolnozmiennymi. Są wynikiem badań 
opinii społecznej i specjalistycznych opracowań służących jakościowej ocenie udziału 
społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska, a także ocenie odbioru przez 
społeczeństwo efektów programu przez ilość i jakość interwencji zgłaszanych do Starostwa, 
Urzędów Gmin, Wojewody, WIOŚ.  

 
W oparciu o analizę wskaźników grupy A i grupy B będzie możliwa ocena efektywności realizacji 
�Programu ochrony środowiska� a w oparciu o tą ocenę � aktualizować program. 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2004 - 2015 

 95 

 

5.4.5. Harmonogram wdrażania Programu 
 
Tabela 10. przedstawia szczegółowy harmonogram wdrażania �Programu ...�. Należy jednak 
zaznaczyć, iż możliwe są modyfikacje tego harmonogramu w zależności od oceny postępów 
w zakresie osiągania celów i zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. 
 
 
Tabela 10. Harmonogram wdrażania "Programu ochrony środowiska powiatu raciborskiego" 

 
Lp. Zadania Rok 2003 2004 2005 2006 2007 Itd. 
1. Program ochrony środowiska powiatu raciborskiego 
 a. Cele do 2015 roku i kierunki działań do 2015    do 2018  
 b. Lista przedsięwzięć proponowanych 

do realizacji w latach 2004-2007 
2004 do 
2007 

 2006 do 
2009 

 2008do 
2011 

 

2. Monitoring 
2.1. Monitoring stanu środowiska       

Monitoring polityki środowiskowej 
- Mierniki efektywności Programu       
- Ocena realizacji listy przedsięwzięć       
- Raporty z realizacji Programu       

2.2. 

- Aktualizacja Programu Ochrony 
Środowiska 

      

 

5.5. Główne działania w ramach zarządzania Programem  
 
W oparciu o poprzednie paragrafy niniejszego rozdziału Tabela 11 przedstawia najważniejsze 
działania w ramach następujących zagadnień: wdrażanie "Programu ochrony środowiska" 
(koordynacja, weryfikacja celów ekologicznych, strategii ich i listy przedsięwzięć, współpraca 
z różnymi jednostkami), edukacja i komunikacja ze społeczeństwem (w tym system informacji 
o środowisku), systemy zarządzania środowiskiem, monitoring stanu środowiska. Dla każdego 
zagadnienia wskazano instytucje uczestniczące w realizacji wyszczególnionych działań. 
 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2004 - 2015 

 96 

 
Tabela 11. Najważniejsze działania w ramach zarządzania środowiskiem  

 
Lp. Zagadnienie Główne działania w latach 2004-2007 Instytucje uczestniczące 
1. WDRAŻANIE 

"PROGRAMU 
OCHRONY 
ŚRODOWISKA 
POWIATU 
RACIBORSKIEGO" 

- Koordynacja wdrażania Programu 
- Współpraca z różnymi jednostkami 
- Ocena wdrożenia przedsięwzięć (2x, 2005 

i 2007) 
- Ocena realizacji i weryfikacja celów 

ekologicznych i kierunków działań (1x, 
2006) 

- Raporty o wykonaniu Programu (2x, 2005 
i 2007) 

Zarząd Powiatu, 
Samorządy gminne,  
Inne jednostki wdrażające 
Program 

2. Edukacja ekologiczna, 
Komunikacja ze 
społeczeństwem, 
System informacji o 
środowisku 

- Rozwój różnorodnych form edukacji 
ekologicznej w oparciu o instytucje 
zajmujące się tym zagadnieniem-
Realizacja zapisów ustawy dot. dostępu do 
informacji o środowisku i jego ochronie  

- Większe wykorzystanie mediów (prasa, 
telewizja, internet) w celach informowania 
społeczeństwa o podejmowanych i 
planowanych działaniach z zakresu 
ochrony środowiska, w tym realizacji 
programów 

- Stosowanie systemu "krótkich informacji" 
o środowisku (wydawanie ulotek i broszur 
informacyjnych)-Szersze włączenie 
organizacji pozarządowych w proces 
edukacji ekologicznej i komunikacji ze 
społeczeństwem 

Zarząd Powiatu 
Zarządy gmin,  
Zarząd województwa 
WIOŚ, 
Organizacje pozarządowe 

3. Systemy zarządzania 
środowiskiem 

- Wspieranie i promowanie zakładów / 
instytucji wdrażających system 
zarządzania środowiskiem 

Zarząd Powiatu, 
Wojewoda 
Fundusze celowe 

4. Monitoring stanu 
środowiska 

- Zgodnie z wymaganiami ustawowymi 
- Informacje o stanie środowiska w 

powiecie 

WIOŚ, WSSE 
Zarząd Powiatu 
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6. ASPEKTY FINANSOWE 
WDRAŻANIA PROGRAMU 
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6.1. Wprowadzenie 
 
W niniejszym rozdziale omówiono potencjalne źródła finansowania i ich szacunkowy udział 
w kosztach realizacji przedsięwzięć zdefiniowanych w "Programie..." (par. 7.2.). Koszty wdrażania 
"Programu ..." zostały określone dla okresu 2004 - 2007 (par. 7.3.). Dla dalszych okresów 
(po 2007 roku) koszty powinny być szacowane w następnych etapach realizacji Programu, w ramach 
uściślania informacji i korygowania działań na podstawie badań monitoringowych. 
 
Koszty wdrożenia przedsięwzięć zdefiniowanych w "Programie ochrony środowiska" dla okresu 2004 
- 2007, podane są w cenach II kwartału 2003 roku.  

6.2. Ramy finansowe wdrażania "Programu ochrony środowiska" 
 
Niezbędnym elementem "Programu ochrony środowiska" jest wskazanie ram finansowych wdrażania 
"Programu ..." poprzez szacunek wielkości środków, które mogą być zaangażowane w realizację 
przedsięwzięć zdefiniowanych w programie. Są to środki własne powiatu i gmin powiatu, środki 
podmiotów gospodarczych, środki budżetu Państwa i budżetu województwa śląskiego, a także środki 
pochodzące z funduszy celowych i środki pomocowe. 
 

6.2.1. Potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć Programu  
 
Specyfiką systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce jest to, że większą część wydatków 
ponoszą samorządy terytorialne, fundusze ekologiczne i przedsiębiorstwa, natomiast udział środków 
budżetu państwa jest mały.  
W poprzednich latach przeciętny udział funduszy ochrony środowiska oraz dopłat do kredytów 
uruchamianych przez Bank Ochrony Środowiska wynosił około 30% wartości inwestycji. 
W najbliższych latach rola funduszy ekologicznych (przede wszystkim Narodowego i Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) powinna polegać na koncentrowaniu środków 
na wspieranie inwestycji priorytetowych z punktu widzenia integracji z UE. Jednocześnie oczekuje się 
spadku udziału funduszy ochrony środowiska, ze względu na ogólną poprawę stanu środowiska, a co 
za tym idzie zmniejszenie wpływów z tytułu opłat i kar ekologicznych. Natomiast oczekuje się 
większego niż dotychczas zaangażowania środków pomocowych, w tym z funduszy przedakcesyjnych 
oraz po uzyskaniu członkostwa w UE - funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (2004 - 2006). 
 
Inwestycje przewidywane do realizacji w przemyśle będą finansowane ze środków własnych 
i kredytów komercyjnych oraz uzupełniająco z funduszy ochrony środowiska, pod warunkiem uznania 
danego zadania za priorytetowe w skali województwa.  
 
Jak wspomniano wcześniej, istotny ciężar finansowania inwestycji w infrastrukturze pozostanie na 
barkach gmin, często poprzez zaciąganie długu w bankach i w międzynarodowych instytucjach 
finansujących (np. EBOiR). Coraz częściej gminy podejmują decyzje o udzieleniu praw inwestorowi 
zewnętrznemu do wykonywania działań z zakresu ochrony środowiska poprzez spółki z udziałem 
gminy, który to udział jest gwarancją jej wpływu na decyzje podejmowane przez spółkę oraz na jakość 
świadczonych usług.  
Omówienie potencjalnych źródeł finansowania przedstawiono w załączniku nr 3. 
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6.2.2. Oszacowanie wielkości środków możliwych do zaangażowania 
 
W oparciu o analizę źródeł finansowania działań w zakresie ochrony środowiska w ostatnich latach 
w Polsce, województwie śląskim i gminach powiatu raciborskiego oraz prognoz co do 
perspektywicznych źródeł, przewiduje się następujące ramy finansowe dla wdrażania Programu 
w najbliższych czterech latach, które przedstawia Tabela 12. 
 
Tabela 12. Ramy finansowe wdrażania programu. 

Źródło finansowania Łącznie w latach 2004 � 2007 
w tys. zł 

% 

Środki własne gmin i powiatu wraz 
z PFOŚiGW i GFOŚiGW* 

75 000 10,1 

NFOŚiGW, WFOŚiGW 100 000 13,4 
Budżet państwa 80 000 10,7 
Środki pomocowe UE 440 000 59,1 
Środki własne podmiotów 
gospodarczych 

50 000 6,7 

RAZEM 745 000 100 
* - środki własne gmin i powiatu wraz z PFOŚiGW i GFOŚiGW ujmują środki zakładów budżetowych gmin 

6.3. Koszty realizacji przedsięwzięć w latach 2004 - 2007 
6.3.1. Wprowadzenie 
 
W rozdziale 5 niniejszego dokumentu przedstawiono harmonogram wdrożenia �Programu...".  
 
Kalkulacja kosztów przedstawiona w par. 6.3.2. dotyczy wykonania zadań, które będą realizowane 
w latach 2004 - 2007 ponieważ szacunek kosztów w okresach dłuższych jest obarczony tak dużym 
błędem, iż staje się mało przydatnym. W okresie tym przewiduje się działania z zakresu: 
- Zarządzania środowiskiem zgodnie z celami i strategią Programu Ochrony Środowiska; 

koordynacja / zarządzanie, monitoring wdrażania programu, doskonalenie przepływu informacji, 
edukacja ekologiczna  

- Inwestowania w techniczną infrastrukturę ochrony środowiska (zgodnie z listą przedsięwzięć 
przewidzianych do realizacji w latach 2004 - 2007 / rozdz. 4)  

 

6.3.2. Koszty realizacji przedsięwzięć w latach 2004 � 2007 
 
Szacunkowe koszty wdrażania "Programu..." w latach 2004 - 2007 przedstawiono w tabeli zbiorczej 
(Tabela 13). Koszty te zostały określone w oparciu o: 
- szczegółowe dane zgłoszone przez różne jednostki nt. kosztów realizacji konkretnych 

przedsięwzięć lub szacunek kosztów przeprowadzony w oparciu o średnie wskaźniki dotyczące 
budowy i eksploatacji urządzeń,  

- ocenę wielkości środków możliwych do zaangażowania (tzw. ramy finansowe) 
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Tabela 13. Szacunkowe koszty wdrażania Programu w latach 2004 - 2007 ( w tys. PLN) 

 
Koszty w latach 2004-2007 w tys. PLN Lp. Zagadnienie 
Pozainwestycyjne Inwestycyjne Razem 

1. Zarządzanie Programem 0 50 50 
2. Edukacja ekologiczna 88 110 198 
3. Jakość wód i stosunki wodne 0 698 234 698 234  
4. Powietrze atmosferyczne 0 37 556 37 556 
5. Hałas 0 40 40 
6. Przyroda i krajobraz 600 7 079 7 679 
7. Gleby użytkowane rolniczo 976 120 1 096 
8. Lasy 60 0 60 
Razem w latach 2004 - 2007 1 724 743 189 744 913 
 
Uwaga: W powyższej kalkulacji nie uwzględniono kosztów budowy autostrady, obwodnic oraz 
modernizacji i budowy nowych odcinków dróg  
 

6.3.3. Prognoza podziału kosztów wg źródeł finansowania 
 
Strukturę finansowania wdrażania Programu Ochrony Środowiska powiatu raciborskiego w latach 
2004�2007 oparta o ramy finansowe (Tabela 12) przedstawia Tabela 14. 
 

Tabela 14. Struktura finansowania Programu Ochrony Środowiska powiatu raciborskiego 

Udział ŹRÓDŁO tys. PLN % 
Środki własne gmin i powiatu wraz z PFOŚiGW 
i GFOŚiGW* 75 236 10,1 
NFOŚiGW, WFOŚiGW 99 818 13,4 
Budżet państwa 79 706 10,7 
Środki pomocowe UE 440 244 59,1 
Środki własne podmiotów gospodarczych 49 909 6,7 
RAZEM 744 913 100 
 
* - środki własne gmin i powiatu wraz z PFOŚiGW i GFOŚiGW ujmują środki zakładów budżetowych gmin 
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STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Wprowadzenie 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. �Prawo ochrony środowiska� (Dz. U. 2001.62 poz. 627 z późn. 
zm.) nakłada na zarządy powiatów obowiązek opracowania programów ochrony środowiska, w celu 
realizacji polityki ekologicznej państwa. Z kolei, ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
(Dz.U.2001.62 poz.628.) wprowadza obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami. 
Do opracowania �Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla powiatu 
raciborskiego" przystąpiono w oparciu o wynik postępowania prowadzonego przez Starostwo 
Powiatowe w Raciborzu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, z późn. zm.).  
Zamówienie zostało zrealizowane w postaci dwóch podstawowych dokumentów, którymi są: 

• Plan gospodarki odpadami dla powiatu raciborskiego na lata 2004 - 2015  
• Program ochrony środowiska dla powiatu raciborskiego na lata 2004 - 2015  

Dlatego zagadnienie gospodarki odpadami nie zostało ujęte w dokumencie �Programu Ochrony 
Środowiska...� 
Ogólna charakterystyka obszaru objętego Programem 
Powiat raciborski leży w południowo-zachodniej części województwa śląskiego, zajmuje 
powierzchnię 544 km2, co daje 9 lokatę wśród powiatów województwa. W skład powiatu wchodzi 8 
gmin: 1 gmina miejska (Racibórz), 2 gminy miejsko-wiejskie (Kuźnia Raciborska i Krzanowice) oraz 
5 gmin wiejskich (Kornowac, Krzyżanowice, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik).  
Wg stanu na 31.12.2001r. ludność powiatu liczyła 119 106 mieszkańców, co daje 22 lokatę wśród 
powiatów województwa. Położenie powiatu z punktu widzenia rozwoju gospodarczego jest bardzo 
korzystne. Od zachodu powiat graniczy z rolniczymi terenami powiatu głubczyckiego, od północy 
i wschodu z wysoko uprzemysłowionymi terenami województwa śląskiego (powiat rybnicki) oraz 
opolskiego (powiat kędzierzyńsko-kozielski). Natomiast południową granicę stanowi granica 
Republiki Czeskiej (bliskie sąsiedztwo aglomeracji ostrawskiej).  
Powiat raciborski to region o charakterze rolniczo - przemysłowym. Działa tutaj ponad siedem tysięcy 
podmiotów gospodarki narodowej. Najliczniejszą grupę stanowią podmioty sektora małej i średniej 
przedsiębiorczości, zajmujące się głównie handlem i świadczeniem usług. Wiele z nich zrzeszonych 
jest w organizacjach gospodarczych działających na terenie powiatu: np. w Raciborskiej Izbie 
Gospodarczej, Cechu Rzemiosł Różnych i in. Zlokalizowanych jest tutaj kilka zakładów 
przemysłowych o ważnym znaczeniu zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym 
(np. Zakłady Elektrod Węglowych ZEW S.A., Raciborska Fabryka Kotłów RAFAKO S.A., HENKEL 
POLSKA S.A., Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A., Zakłady Przemysłu Cukierniczego 
MIESZKO S.A., Cukrownia Racibórz SA.). 
Jedną z ważniejszych ról w powiecie odgrywa rolnictwo. Decydują o tym korzystne warunki 
naturalne: urodzajne gleby oraz sprzyjające warunki klimatyczne, bowiem powiat, wg. podziału 
E. Romera na regiony klimatyczne Polski, leży w strefie klimatycznej �Brama Morawska�, jednej 
z najcieplejszych stref klimatycznych w kraju, charakteryzującej się najdłuższym okresem wegetacji. 
Na terenie powiatu działa szereg instytucji i organizacji sprzyjających rozwojowi rolnictwa w tym 
regionie. Są to np. Agencja Rozwoju Rolnictwa i Przemysłu Przetwórczego Regionu Raciborskiego, 
Raciborski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy 
Zrzeszenie Plantatorów Roślin Okopowych w Raciborzu. 
Bezpośrednie sąsiedztwo z ośrodkami przemysłu Śląska, a także aglomeracją Ostrawy, stwarza 
olbrzymie możliwości powiązań kooperacyjnych i handlowych. Sieć dróg o znaczeniu krajowym 
i międzynarodowym, dobry dostęp do autostrad, powiązania kolejowe, przejścia graniczne - w tym 
najważniejsze w Chałupkach, bliskie położenie portów lotniczych w Pyrzowicach i Ostrawie decydują 
o atrakcyjności regionu dla potencjalnych inwestorów.  
Przez teren powiatu przebiega droga krajowa nr 45, łącząca powiat z Wrocławiem, Opolem, 
Kędzierzynem Koźle oraz dalej z Rybnikiem, Pszczyną i Bielsko-Białą. Ponadto na terenie powiatu 
funkcjonują powiązania kolejowe, magistrala Szczecin - Wrocław - Opole - Kędzierzyn i dalej przez 
Racibórz - Ostrawę - Bratysławę do Budapesztu. 
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Powiat raciborski w całości położony jest w dorzeczu Odry, która jest osią hydrograficzną regionu.  
Do większych rzek powiatu należą: Psina - lewobrzeżny dopływ Odry i Ruda - prawobrzeżny dopływ 
Odry.  
Mieszkańcy powiatu raciborskiego zaopatrywani są w wodę pobieraną z ujęć wód podziemnych. 
Na terenie powiatu raciborskiego jedynie w mieście Racibórz i Kuźnia Raciborska istnieje sieć 
kanalizacyjna. Eksploatowane są tutaj dwie komunalne oczyszczalnie ścieków: w Raciborzu 
i w Kuźni Raciborskiej.  
Powiat raciborski zajmuje 7 miejsce wśród 17 powiatów ziemskich województwa śląskiego pod 
względem emisji zanieczyszczeń pyłowych oraz 9 miejsce pod względem emisji zanieczyszczeń 
gazowych (z zakładów uciążliwych z punktu widzenia emisji zanieczyszczeń powietrza). Rozkład 
przestrzenny emisji zanieczyszczeń na terenie powiatu jest nierównomierny. Największe ilości 
zanieczyszczeń emitowane są z obszaru Raciborza, gdzie zlokalizowane są najbardziej uciążliwe, 
w skali powiatu, zakłady przemysłowe. 
Na podstawie rocznej oceny jakości powietrza w 2002 roku, powiat raciborski stanowiący strefę 
(zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska), wg kryterium ochrony zdrowia został zaliczony do 
klasy ogólnej B (ze względu na poziom stężenia benzenu, kształtujący się powyżej wartości 
dopuszczalnej, lecz nie przekraczający wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji), 
natomiast wg kryterium ochrony roślin - do klasy A.  
Powiat raciborski charakteryzuje się wysokimi walorami krajobrazowo-przyrodniczymi. Zasadnicze 
elementy krajobrazu stanowią dolina Odry, obszary wysoczyznowe oraz duże kompleksy leśne 
w północno-wschodniej części powiatu, a także zalesione zbocza Płaskowyżu Rybnickiego. 
Powierzchnia prawnie chroniona zajmuje ponad 36 % ogólnej powierzchni powiatu. Na system 
obszarów i obiektów prawnie chronionych powiatu raciborskiego składają się: 1 park krajobrazowy 
(Cysterskie Kompozycje Rud Wielkich), 1 rezerwat przyrody (Łężczok)oraz 41 pomników przyrody. 
Ponadto należy wymienić Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu - rodzaj ogrodu botanicznego.  
Wysokie walory krajobrazowo-przyrodnicze stanowią sprzyjające warunki do rozwoju turystyki. 
Założenia wyjściowe do opracowania programu ochrony środowiska opierają się na 
uwarunkowaniach, zarówno tych, które dotyczą wszystkich regionów i są uwarunkowaniami 
zewnętrznymi jak i tych, które wynikają z zamierzeń rozwojowych powiatu, determinujących przyszły 
kształt rozwoju gospodarczego, społecznego a także środowiskowo-przestrzennego powiatu 
raciborskiego. 
Główne zagrożenia środowiska w powiecie raciborskim 
Zagrożenia naturalne: 
- powodzie 
- susze i pożary 
- erozja gleb 
 
Zagrożenia antropogeniczne  
Gospodarka komunalna 
Największe zagrożenie, szczególnie dla wód powierzchniowych i podziemnych stanowią ścieki 
komunalne nieoczyszczone lub niedostatecznie oczyszczone. Większość gmin wiejskich powiatu 
raciborskiego nie posiada sieci kanalizacyjnej.  
Zagrożeniem dla środowiska są także dzikie wysypiska i zamknięte składowiska nie spełniające 
wymagań ochrony środowiska, które wymagają rekultywacji (składowisko w Pietrowicach Wielkich). 
Niska emisja, która znajduje odzwierciedlenie we wzroście stężeń dwutlenku siarki, pyłu, benzo-a-
pirenu oraz sumy WWA w sezonie grzewczym. Problem występuje zarówno w Raciborzu, jak i na 
terenach wiejskich powiatu. 
System transportowy  
Głównym zagrożeniem środowiska z tytułu transportu na terenie powiatu raciborskiego jest emisja 
zanieczyszczeń powietrza i generowanie hałasu. Zagrożenie to w największym stopniu dotyczy 
samego Raciborza. Kolejną istotną konsekwencją jest degradacja walorów przyrodniczych. 
Energetyka zawodowa i przemysł 
Zakłady przemysłowe są źródłem zagrożeń dla środowiska w związku z emisją zanieczyszczeń do 
powietrza, odprowadzaniem ścieków, wytwarzaniem odpadów, degradacją powierzchni ziemi, 
zużywaniem zasobów naturalnych, emisją hałasu i awariami przemysłowymi. 
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Największe zakłady przemysłowe powiatu raciborskiego zlokalizowane są w Raciborzu, a także 
w Kuźni Raciborskiej. Są to przede wszystkim: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu 
Zdroju � Kotłownia Południe oraz Ostróg w Raciborzu i Kotłownia w Kuźni Raciborskiej, Zakłady 
Elektrod Węglowych ZEW S.A., Raciborska Fabryka Kotłów RAFAKO S.A., HENKEL POLSKA 
S.A., Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej, Zakłady Przemysłu Cukierniczego 
MIESZKO S.A. w Raciborzu, Cukrownia �Racibórz� S.A. 
Rolnictwo  
Intensywna gospodarka rolna jest potencjalnym źródłem zanieczyszczeń obszarowych, odpadów 
niebezpiecznych (pozostałości po środkach ochrony roślin) będących głównym zagrożeniem dla wód 
powierzchniowych i podziemnych. Czynniki te ułatwiają migrację biogenów do wód pierwszego 
poziomu wodonośnego jak również zanieczyszczenie wód powierzchniowych.  
Turystyka i rekreacja  
Tereny atrakcyjne turystycznie i rekreacyjnie są potencjalnym miejscem niekontrolowanego, 
�dzikiego� zagospodarowywania obszarów, jak również występowania lokalnych zanieczyszczeń 
środowiska (zaśmiecanie, dewastacja parków, dzikie wysypiska).  
Obszary priorytetowe z punktu widzenia działań w zakresie ochrony środowiska 
 
Ocena aktualnego stanu środowiska i zasobów przyrodniczych oraz główne tendencje rozwojowe 
powiatu pozwalają na zdefiniowanie (wyznaczenie) potencjalnych obszarów najbardziej zagrożonych 
na niekorzystne zmiany środowiska a więc obszarów priorytetowych z punktu widzenia konieczności 
podejmowania działań zmierzających do poprawy lub zachowania aktualnego stanu środowiska. Są to: 
 
Miasto Racibórz: 
- najwyższy wskaźnik urbanizacji  
- najwyższe w skali powiatu uprzemysłowienie 
- najbardziej niekorzystny w skali powiatu stan jakości powietrza i klimatu akustycznego, 
- potencjalne zagrożenie wystąpienia zagrożeń środowiska z tytułu awarii przemysłowych 

i transportu materiałów niebezpiecznych 
- zagrożenie powodzią, 
- występowanie obszarów cennych przyrodniczo 
Gminy: Kuźnia Raciborska i Nędza 

- występowanie obszarów najbardziej cennych przyrodniczo (PK Cysterskie Kompozycje 
Krajobrazowe Rud Wielkich, rezerwat Łężczok): potencjalne zagrożenie z tytułu rozwijającej się 
intensywnie turystyki na tym terenie 

- duże rozproszenie osadnictwa utrudniające objęcie znacznej części mieszkańców systemem 
kanalizacji, 

- zagrożenie zanieczyszczeniami obszarowymi z terenów rolnych 
- niska emisja 
Pozostałe gminy powiatu 
- niski stopień skanalizowania (duże rozproszenie osadnictwa utrudniające objęcie znacznej części 

mieszkańców systemem kanalizacji), 
- zagrożenie zanieczyszczeniami obszarowymi z terenów rolnych 
- niska emisja 
STRATEGIA OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2015 ROKU 
Nadrzędny cel "Programu..." sformułowano jako: �Rozwój powiatu, w którym możliwy jest postęp 
ekonomiczny i społeczny w harmonii z wymogami ochrony środowiska� 
Strategię ochrony środowiska powiatu raciborskiego do 2015 roku przedstawiono w rozbiciu na 
następujące zagadnienia: 

• Cele i zadania o charakterze systemowym 
o Aspekty ekologiczne w politykach sektorowych 
o Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska 
o Edukacja ekologiczna 

• Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego 
o Jakość wód i stosunki wodne 
o Powietrze atmosferyczne 
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o Hałas i pola elektromagnetyczne 
o Awarie przemysłowe 

• Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody 
o Ochrona przyrody i krajobrazu 
o Ochrona i zrównoważone użytkowanie lasów 
o Ochrona gleb 
o Ochrona zasobów kopalin 

Cele i zadania o charakterze systemowym 
Aspekty ekologiczne w politykach sektorowych  
W rozdziale tym przedstawiono aktualną sytuację i perspektywiczny rozwój wiodących dziedzin 
gospodarki na terenie powiatu raciborskiego w kontekście ochrony środowiska. Dziedzinami tymi są: 
• Rolnictwo i rozwój terenów wiejskich 
• Przemysł 
• System transportowy 
• Turystyka i rekreacja 
• Osadnictwo  
 
Omawiając poszczególne dziedziny gospodarki wzięto pod uwagę cztery elementy: 
• stan wyjściowy  
• tendencje rozwoju 
• główne zagrożenia środowiska z tytułu rozwoju danej dziedziny 
• kierunki działań minimalizujących zagrożenia 
Aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska 
Istotnym wsparciem ochrony środowiska jest aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony 
środowiska prowadząca do tworzenia tzw. zielonych miejsc pracy (zwłaszcza w rolnictwie, turystyce, 
leśnictwie i ochronie przyrody, odnawialnych źródłach energii, wykorzystania odpadów), rozwoju 
produkcji urządzeń służących ochronie środowiska bądź produkcji towarów przyjaznych środowisku.  
Do końca 2003 roku Rząd ma przygotować ramowy program wspierania zielonych miejsc pracy jako 
elementu walki z bezrobociem. Program ten będzie zawierał mechanizm finansowego i eksperckiego 
wspierania władz samorządowych i prywatnych przedsiębiorców w tworzeniu zielonych miejsc pracy. 
Podstawą uzyskania wsparcia będzie przedstawienie przez władze samorządowe (wojewódzkie, 
powiatowe, gminne) konkretnego programu tworzenia zielonych miejsc pracy. 
Edukacja ekologiczna  
W �Programie...� szeroko opisano edukację ekologiczną prowadzoną w poszczególnych gminach 
powiatu. Następnie określono cel długoterminowy dla tego zagadnienia jako �Wykształcenie 
u mieszkańców powiatu raciborskiego nawyków kultury ekologicznej oraz poczucia 
odpowiedzialności za stan i ochronę środowiska� oraz opisano strategię jako realizacji w rozbiciu na 
edukację ekologiczną w formalnym systemie kształcenia oraz edukację ekologiczną dorosłych. 
Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego 
Jakość wód i stosunki wodne 
Jako cel długoterminowy do 2015 roku zaproponowano: �Poprawę jakości wód powierzchniowych 
i ochrona wód podziemnych, szczególnie płytko zalegających zbiorników czwartorzędowych, 
zapewnienie wszystkim mieszkańcom powiatu odpowiedniej jakości wody do picia oraz ochrona 
przed powodzią�. Najważniejszymi zadaniami dla powiatu raciborskiego w dziedzinie ochrony 
zasobów wodnych będą inwestycje związane z budową sieci kanalizacyjnych, szczególnie na terenach 
wiejskich. Natomiast jako efekt realizacji Programu Odra 2006 na terenie powiatu największe 
znaczenia ma budowa zbiornika retencyjnego �Racibórz Dolny�. Zarówno rozbudowa systemów 
odprowadzania ścieków, jak też budowa zbiornika Racibórz Dolny zostały zgłoszone do finansowania 
przez Fundusz Spójności. 
Powietrze atmosferyczne 
Jako cel długoterminowy do 2015 roku zaproponowano: Poprawę jakości powietrza jako ważnego 
elementu jakości życia mieszkańców powiatu�. Największe inwestycje w tej dziedzinie będą udziałem 
zakładów przemysłowych, zlokalizowanych przede wszystkim w Raciborzu, które muszą sprostać 
wymogom ochrony środowiska. Działania powiatu oraz gmin sprowadzają się przede wszystkim do 
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dofinansowywania kosztów termomodernizacji budynków użyteczności publicznej lub 
dofinansowaniu wymiany źródeł ciepła mieszkańcom. 
Hałas  
Jako cel długoterminowy do 2015 roku zaproponowano: �Rozpoznanie uciążliwości hałasu 
komunikacyjnego na terenie powiatu�. Głównymi zadaniami będą właśnie badania klimatu 
akustycznego powiatu.  
Pola elektromagnetyczne  
Jako cel długoterminowy do 2015 roku zaproponowano: �Monitoring pól elektromagnetycznych 
w środowisku�, z tego względu iż takie badania nie były wykonywane na terenie powiatu.  
Awarie przemysłowe 
Jako cel długoterminowy do 2015 roku zaproponowano: �Zmniejszanie zagrożenia dla mieszkańców 
i środowiska z powodu awarii przemysłowych i transportu materiałów niebezpiecznych�. Nie 
zaproponowano działań inwestycyjnych w tym zakresie. 
Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody  
Ochrona przyrody i krajobrazu 
Jako cel długoterminowy do 2015 roku zaproponowano: �Ochrona i wzrost różnorodności 
biologicznej i krajobrazowej oraz doskonalenie systemu obszarów chronionych�. Główne działania 
w tej dziedzinie ukierunkowane są na objęcie ochroną pomnikową nowych obiektów, wzrost 
bioróżnorodności obszaru powiatu oraz rozwój terenów zielonych. 
Ochrona i zrównoważone użytkowanie lasów 
Jako cel długoterminowy do 2015 roku zaproponowano: �Zachowanie istniejących zasobów leśnych 
oraz zwiększanie powierzchni lasów i wzrost ich różnorodności biologicznej�. Głównymi kierunkami 
działań będą m.in.: zalesianie terenów nieprzydatnych rolniczo z równoczesnymi działaniami 
prowadzącymi do zróżnicowania struktury gatunkowej lasów oraz tworzenie spójnych kompleksów 
leśnych szczególnie w obszarze korytarzy ekologicznych. Nie sprecyzowano przedsięwzięć 
inwestycyjnych w tej dziedzinie. 
Ochrona gleb  
Jako cel długoterminowy do 2015 roku zaproponowano: �Ochrona i właściwe wykorzystanie 
istniejących zasobów glebowych oraz zachowanie wysokich walorów ekologicznych obszarów 
rolniczych�. Ważniejszymi kierunkami działań w zakresie ochrony gleb będą: ochrona gleb 
o wysokiej przydatności rolniczej przed przeznaczeniem na cele nierolnicze oraz zachowanie 
śródpolnych zadrzewień, zakrzaczeń, kompleksów leśnych i nieużytków podmokłych jako ważnych 
elementów funkcjonalnych struktury ekologicznej i obiektów warunkujących utrzymanie 
odpowiedniego poziomu wód gruntowych na obszarach rolniczych. 
Ochrona zasobów kopalin  
Jako cel długoterminowy do 2015 roku zaproponowano: �Efektywne wykorzystywanie 
eksploatowanych złóż oraz ochrona zasobów złóż niezagospodarowanych (nieeksploatowanych)�. 
Eksploatacja kruszyw naturalnych na terenie powiatu raciborskiego ściśle wiąże się z planowaną 
budową zbiornika retencyjnego �Racibórz Dolny�, którego lokalizacja pokrywa się z lokalizacją 
eksploatowanych złóż. Dlatego najważniejszymi kierunkami działań w zakresie ochrony zasobów 
kopalin będą: uwzględnienie w koncesjach udzielanych w granicach planowanego zbiornika 
"Racibórz" warunków wynikających z budowy zbiornika oraz preferowanie koncesjobiorców 
mających koncepcję na zagospodarowanie glin z nakładu nad złożami zalegającymi w granicach 
planowanego zbiornika "Racibórz Dolny". 
Stan środowiska w 2015 roku.  
W wyniku realizacji zadań wynikających z kierunków ujętych w niniejszym �Programie ochrony 
środowiska powiatu raciborskiego na lata 2004-2015� środowisko naturalne powiatu powinno ulec 
poprawie. W przeciągu najbliższych 11 lat struktura gospodarcza powiatu nie powinna ulec zmianie: 
nadal będzie się rozwijało na wysokim poziomie rolnictwo a wyspecjalizowane zakłady przemysłowe 
będą utrzymywały obecny poziom produkcji. Wdrażanie unijnych przepisów w zakresie 
dotrzymywania norm wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska powinno spowodować: 
w zakresie ochrony zasobów wodnych: 
- poprawę klasyfikacji (wg obowiązującej w 2002r.) wszystkich ważniejszych rzek powiatu 

(Odry, Rudy, Psiny i Suminy) i osiągnięcie ogólnie III klasy czystości, 
- objęcie systemem oczyszczania ścieków przynajmniej 50% mieszkańców powiatu, 
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- wybudowanie części zbiornika retencyjnego �Racibórz Dolny� 
 
w zakresie środowiska przyrodniczego: 
- powstanie czterech obszarów sieci NATURA 2000, 
- powstanie przynajmniej 100 nowych pomników przyrody 
- powstanie nowych rezerwatów przyrody Ligota Tworkowska i Doliny Rudy 
- rozwój obszarów zieleni miejskiej 
 
w zakresie stanu powietrza atmosferycznego poprawę klasyfikacji jakości powietrza w strefie 
raciborskiej w zakresie ochrony zdrowia - klasę A. 
ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM 
Wprowadzenie 
W rozdziale tym opisano instrumenty wspomagające realizację programu ochrony środowiska, tzw. 
instrumenty polityki ekologicznej i zasady zarządzania środowiskiem, wynikające z zakresu 
kompetencyjnego administracji samorządowej szczebla powiatowego. W zarządzaniu środowiskiem 
szczególną rolę pełni �Program ochrony środowiska�, który to program, z punktu widzenia władz 
powiatu, może być postrzegany jako instrument koordynacji działań na rzecz ochrony środowiska oraz 
intensyfikacji współpracy różnych instytucji / organizacji, opartej o dobrowolne porozumienia na 
rzecz efektywnego wdrażania niniejszego Programu. Docelowo program ten powinien utożsamiać się 
z systemem zarządzania środowiskiem w powiecie.  
Zarządzanie programem ochrony środowiska 
Główna odpowiedzialność za realizację Programu spoczywa na Zarządzie Powiatu, który składa 
Radzie Powiatu raporty z wykonania Programu. Zarząd współdziała z organami administracji 
rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego oraz samorządami gminnymi, które dysponują 
instrumentarium wynikającym z ich kompetencji. Wojewoda (oraz podległe mu służby zespolone) 
dysponuje instrumentarium prawnym umożliwiającym reglamentowanie korzystania ze środowiska. 
Natomiast w dyspozycji Zarządu Województwa znajdują się instrumenty finansowe na realizację 
zadań programu (poprzez WFOŚiGW w Katowicach). 
Zarząd Powiatu Raciborskiego (poprzez pełnomocnika ds. Programu) będzie oceniał co dwa lata 
stopień wdrożenia Programu, natomiast na bieżąco będzie kontrolowany postęp w zakresie wykonania 
przedsięwzięć zdefiniowanych w programie. Pod koniec 2005 roku nastąpi ocena realizacji 
przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach 2004 - 2007. Wyniki oceny będą stanowiły wkład 
dla nowej listy przedsięwzięć, obejmujących okres 2006 - 2009. Ten cykl będzie się powtarzał co 
każde dwa lata, co zapewni ciągły nadzór nad wykonaniem Programu.  
W cyklach czteroletnich będzie oceniany stopień realizacji celów ekologicznych (określonych w tym 
dokumencie dla okresu do 2015 roku). Ocena ta będzie bazą do ewentualnej korekty celów i strategii 
ich realizacji.  
ASPEKTY FINANSOWE WDRAŻANIA PROGRAMU 
W tabelach poniżej przedstawiono szacunkowe koszty wdrażania Programu w latach 2004 - 2007 oraz 
prognozę podziału kosztów wg. źródeł finansowania (tzw. struktura finansowania). 
 
Szacunkowe koszty wdrażania Programu w latach 2004 - 2007 ( w tys. PLN) 

Koszty w latach 2004-2007 w tys. PLN Lp. Zagadnienie 
Pozainwestycyjne Inwestycyjne Razem 

1. Zarządzanie Programem 0 50 50 
2. Edukacja ekologiczna 88 110 198 
3. Jakość wód i stosunki wodne 0 698 234 698 234  
4. Powietrze atmosferyczne 0 37 556 37 556 
5. Hałas 0 40 40 
6. Przyroda i krajobraz 600 7 079 7 679 
7. Gleby użytkowane rolniczo 976 120 1 096 
8. Lasy 60 0 60 
Razem w latach 2004 - 2007 1 724 743 189 744 913 
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Uwaga: W powyższej kalkulacji nie uwzględniono kosztów budowy autostrady, obwodnic oraz 
modernizacji i budowy nowych odcinków dróg  
Struktura finansowania wdrażania Programu w latach 2004�2007 

Udział ŹRÓDŁO tys. PLN % 
Środki własne gmin i powiatu wraz z PFOŚiGW 
i GFOŚiGW* 75 236 10,1 
NFOŚiGW, WFOŚiGW 99 818 13,4 
Budżet państwa 79 706 10,7 
Środki pomocowe UE 440 244 59,1 
Środki własne podmiotów gospodarczych 49 909 6,7 
RAZEM 744 913 100 
* - środki własne gmin i powiatu wraz z PFOŚiGW i GFOŚiGW ujmują środki zakładów budżetowych gmin 
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WYKAZ SKRÓTÓW 

 
bd � brak danych 
Bkd � bez kosztów dodatkowych 
EBOiR � Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 
EE � edukacja ekologiczna 
EWG � Europejska Wspólnota Gospodarcza 
GFOŚiGW � Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
GUS � Główny Urząd Statystyczny 
GZWP � Główny Zbiornik Wód podziemnych 
IBA � ang. Importand Bird Area 
IPPC � ang. Integrated Pollution Prevention and Control 
KDPR � Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej 
MSO sp. z o.o. � Międzygminne Składowiska Odpadów sp. z o.o. w Raciborzu 
MSO w Tworkowie � Międzygminne Składowisko Odpadów w Tworkowie 
NFOŚiGW � Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
NON � nie odpowiadająca normom 
PEP � Polityka Ekologiczna Państwa 
PFOŚiGW � Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
PK CKKRW � Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich 
POE � pozarządowe organizacje ekologiczne 
poś � ustawa prawo ochrony środowiska 
pr. g. g. � ustawa prawo górnicze i geologiczne 
pr. wod. � ustawa prawo wodne 
RODR � Regionalny Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
RLM � Równoważna Liczba Mieszkańców 
RZGW � Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
SCh-R � Stacja Chemiczno-Rolnicza 
u. o. p. � ustawa o ochronie przyrody 
u. odp. � ustawa o odpadach 
UE � Unia Europejska 
UG � urząd gminy 
UM � urząd miasta 
UPWP � Użytkowy Poziom Wód Podziemnych 
WFOŚiGW � Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
WIOŚ � Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
WWA � wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 
ZPK � Zespół Parków Krajobrazowych 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2004 - 2015 

 112

 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU RACIBORSKIEGO NA LATA 2004 - 2015 

 113

WYKORZYSTANE MATERIAŁY 

1. Kompleksowe badania jakości i przydatności rolniczej gleb w mieście Racibórz wraz 
z opracowaniem raportu i wskazań ich zagospodarowania, Politechnika Śląska w Gliwicach, 
grudzień 2002. 

2. Księga Zarządzania Środowiskowego gminy miasta Racibórz, wydanie II, Racibórz, czerwiec 
2002. 

3. Ochrona Środowiska 2002, GUS, Warszawa 2002. 
4. Program Ochrony Środowiska gminy Krzanowice, Beskidzki Fundusz Ekorozwoju S.A., 

grudzień 2002. 
5. Program Ochrony Środowiska gminy Kuźnia Raciborska, Beskidzki Fundusz Ekorozwoju 

S.A., grudzień 2002. 
6. Program Ochrony Środowiska gminy Pietrowice Wielkie, Beskidzki Fundusz Ekorozwoju 

S.A., grudzień 2002. 
7. Program ochrony środowiska województwa śląskiego do 2004 roku oraz cele długoterminowe 

do roku 2015, Sejmik Województwa Śląskiego, Katowice 2002. 
8. Projekt Założeń do planu zaopatrzenia miasta Racibórz w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe, PP-W Inhut sp. z o.o., Gliwice, grudzień 2000. 
9. Przegląd Ekologiczny Składowiska Odpadów Komunalnych w Raciborzu-Brzeziu, przy 

ul. Rybnickiej 125. 
10. Przegląd Ekologiczny Składowiska Odpadów Komunalnych w Tworkowie, EKO-EFEKT sp. 

z o.o. w Warszawie, Oddział Gliwice, Gliwice, czerwiec 2002.Rocznik Statystyczny 
Województwa Śląskiego 2002, Urząd Statystyczny w Katowicach, Katowice 2002. 

11. Stan atmosfery w województwie śląskim w 2000 i 2001 roku, WSSE Katowice, 2002. 
12. Stan środowiska w województwie śląskim w 2001 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, 

Katowice 2002. 
13. Strategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego, Część I: Diagnoza stanu istniejącego 

i dotychczasowych procesów rozwoju, Racibórz-Opole, marzec 2000. 
14. Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Racibórz, 

Racibórz, styczeń 2000. 
15. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza, 

Proelium Katowice, luty 2001. 
16. Ścieżki Dydaktyczne w Arboretum Bramy Krakowskiej w Raciborzu, UM Racibórz, Wydział 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa, Racibórz 2001. 
17. Waloryzacja przyrodnicza miasta Raciborza, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław, 

grudzień 2000. 
18. Ogólno dostępne strony internetowe 
19. Prognoza skutków wpływu zmiany ustaleń miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Pietrowice Wielkie na środowisko przyrodnicze, oprac. Intereko 
Sp. z o.o., Katowice, 1999 r. 


