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2.1. Warunki klimatyczne. 
 
Klimat województwa opolskiego charakteryzuje się wpływami oceanicznymi, 
powodującymi złagodzenie róŜnic pomiędzy poszczególnymi porami roku. 
Warunki termiczne są korzystne dla gospodarki człowieka. Opolskie naleŜy 
do najcieplejszych okolic Polski. Prawie na całym terenie roczne temperatury 
powietrza przekraczają 80C. Obszar województwa cechują łagodne  
i krótkotrwałe zimy. Są one na ogół suche, a najmniejsza ilość opadów 
występuje w lutym. Przedwiośnie bywa równieŜ suche, a od maja zaczynają 
się większe opady, których maksimum występuje w lipcu. Okres wegetacji 
trwa od 212 do 230 dni, rozpoczyna się w trzeciej dekadzie marca i trwa do 
pierwszej dekady listopada. Średnioroczna suma opadów wynosi 650 mm 
i waha się od 600 mm w dolinie Odry do ponad 800 mm w strefie sudeckiej. 
Najwięcej opadów przypada na miesiąc lipiec, a najmniej od stycznia do 
kwietnia. Opady okresu wegetacyjnego wynoszą od 350 do 450 mm.  
 
W powiecie strzeleckim wyodrębniają się dwa regiony mezoklimatyczne: 
południowy i północny. Region południowy, w którym znajduje się gmina 
Ujazd, generalnie wykazuje korzystniejsze warunki klimatyczne niŜ region 
północny. NaleŜy do tzw. wyspy ciepła, która ciągnie się od Wrocławia do 
południowej części powiatu. Średnia temperatura powietrza na południu 
powiatu wynosi 8,30C. Zimy są łagodne, średnia temperatura stycznia nie 
spada poniŜej –2,10C. Lato jest ciepłe - średnia temperatura lipca przekracza 
18,40C. W pewnym stopniu jest to uzaleŜnione od średniego usłonecznenia, 
które wynosi 4 godziny dziennie. 
 
Biorąc pod uwagę wieloletnie wskaźniki termiczne, zima na terenie gminy 
rozpoczyna się 16 grudnia (o 5 dni później niŜ na północy powiatu). Wiosna 
rozpoczyna się 30 marca (na północy powiatu 2 dni później). Region 
południowy jest nie tylko cieplejszy, ale i mniej wilgotny. Roczna suma 
opadów na południe od Garbu Chełmu wynosi ok. 650 mm  i jest mniejsza o 
70 mm od sumy opadów mierzonych na północy powiatu. Mniejsza jest teŜ 
liczba dni z burzą i wynosi ok. 15 dni. Częstotliwość gradobicia rośnie wraz z 
wysokością n.p.m. Jest więc większa na południu, gdzie wynosi średnio 2,1 
dni w ciągu roku, a na północy powiatu nie przekracza 1,5 dnia na rok.  
Cały Śląsk Opolski odznacza się duŜymi wahaniami ciśnienia 
atmosferycznego. PrzewaŜają wiatry zachodnie – 60% na terenie powiatu, 
przynoszące najwięcej opadów. Najczęściej, przewaŜnie na wiosnę i w lecie, 
wieją wiatry północno-zachodnie, najrzadziej wschodnie i północno-
wschodnie. Silne wiatry naleŜą do rzadkości i często panuje cisza. 
 
Ogólnie moŜna stwierdzić, Ŝe warunki meteorologiczne sprzyjają gospodarce 
rolnej. 
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2.2. Budowa geologiczna. 
 
Pod względem geologicznym gmina Ujazd wchodzi w skład jednostki Próg 
Środkowotriasowy, stanowiącej pasmo wzniesień pochodzenia tektoniczno-
denudacyjnego, zbudowane z osadów dolnego i środkowego triasu, 
rozpościerającego się na znacznej szerokości od Olkusza po Krapkowice. 
Stanowi ono charakterystyczny element morfologiczny wyraźnie 
zaznaczający się w krajobrazie WyŜyny Śląskiej. Pasmo to silnie 
rozczłonkowane przez czynniki erozyjno-denudacyjne rozpada się na szereg 
płaskowyŜy, pagórków i garbów, m.in. Garb Chełmu.  
 
Tektonika omawianego obszaru obejmuje dwa piętra strukturalne: 
− starsze - waryscyjskie, 
− młodsze - alpejskie. 
 
Utwory obydwu wymienionych pięter ukazują się na terenie gminy Ujazd w 
podłoŜu czwartorzędu.  
Alpejskie piętro strukturalne (monoklinę śląsko – krakowską) tworzy płyta 
triasowa porozcinana uskokami o nieduŜych zrzutach, zwykle kilkunastu, 
rzadziej kilkudziesięciu metrów. Zdaje się przewaŜać kierunek zbliŜony do 
południkowego, chociaŜ występują uskoki o kierunku równoleŜnikowym. 
Dyslokacje o kierunku południkowym tworzą na granicy z zapadliskiem 
przedkarpackim rowy tektoniczne i rozdzielające je elewacje. Rozcinają one 
południową krawędź monokliny i wchodzą na obszar  zapadliska.  
Na obszarze gminy zalęgają osady triasu środkowego (muszlowego) 
wykształcone w postaci wapieni i margli falistych. Wydziela się w ich obrębie 
warstwy błotnickie i warstwy gogolińskie.  
Warstwy błotnickie budują głównie średnio- lub cienkoławicowe wapienie. 
Przewarstwienia margli są częste, lecz zazwyczaj cienkie i ograniczone do 
wypełnień fug międzywarstwowych. Niektóre ławice wykazują wzrost 
dolomityczności, a miejscami rekrystalizacji prowadzące do powstania 
wapieni komórkowych, a nawet jamistych. 
Warstwy gogolińskie dzielą się  dwie zasadnicze części:  

- dolną - wykształconą w postaci wapieni trochitowych i krynoidowych, 
zbliŜonych wykształceniem do niŜej leŜących warstw błotnickich,  

- górną, w której przewaŜają margle.  
 
Całkowita łączna miąŜszość warstw błotnickich i gogolińskich waha się na 
omawianym obszarze od 40 do 70 m, przy czym wzrost miąŜszości następuje 
z południa na północ i ze wschodu na zachód. 
 
Na tym obszarze osady tego kompleksu ukazują się na powierzchni lub w 
podłoŜu czwartorzędu w wielu miejscach, tworząc szereg dobrych odsłonięć 
naturalnych, oraz w licznych odkrywkach i kamieniołomach. Osady te mają 
duŜe znaczenie surowcowe.  
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Plejstocen 
Na występowanie osadów plejstocenu na omawianym obszarze duŜy wpływ 
ma konfiguracja powierzchni podczwartorzędowych, która warunkowała 
przebieg zjawisk glacjalnych, układ sieci rzecznej jak i późniejszych procesów 
wpływających na ich stan zachowania. MiąŜszość osadów plejstocenu waha 
się od kilku metrów na wysoczyznach, do ponad 100m miejscami w osi 
niektórych dolin kopalnych. 
W plejstocenie obszar gminy podlegał dwukrotnemu zlodowaceniu. 
Zlodowacenie młodsze - środkowopolskie reprezentowane przez stadiał 
maksymalny, objęło całą gminę Ujazd.  
W profilu syntetycznym osadów plejstoceńskich wyróŜnia się osady 
akumulacji rzecznej naleŜące wiekowo do eoplejstocenu, interglacjału 
mazowieckiego oraz zlodowacenia północnopolskiego, osady akumulacji 
glacjalnej w postaci glin morenowych i osadów fluwioglacjalnych 
odpowiadających wiekowo zlodowaceniu południowopolskiemu i stadiałowi 
maksymalnemu zlodowacenia środkowopolskiego, osady eoliczne 
odpowiadające wiekowo zlodowaceniu północnopolskiemu (lessy), a takŜe 
osady postglacjalne (wydmy, piaski eoliczne) oraz róŜnowiekowe utwory 
deluwialne i eluwialne. Utwory plejstocenu zalegają na róŜnowiekowych 
osadach podłoŜa, od pliocenu po kulm. Generalnie biorąc w rejonie gminy 
Ujazd są to utwory triasu.  
 
Neoplejstocen 
Lądolód zlodowacenia środkowopolskiego pokrył omawiany obszar tylko w 
stadiale maksymalnym. Osady zlodowacenia środkowopolskiego 
reprezentowane są przez osady wodnolodowcowe, glinę zwałową, osady 
moreny czołowej i kemów oraz przemyte osady lodowcowe. 
Piaski i Ŝwiry wodnolodowcowe występują zwykle w dwu poziomach tj. pod i 
na glinie zwałowej tego zlodowacenia, lecz rozprzestrzenienie ich jest większe 
niŜ gliny zwałowej. Są to osady o zmiennym wykształceniu litologicznym, 
róŜnym składzie petrograficznym i zmiennej miąŜszości. LeŜą takŜe w róŜnej 
pozycji hipsometrycznej. 
Poziom dolny pod gliną stanowi waŜny element w budowie PłaskowyŜu 
Głubczyckiego. W gminie Ujazd są to dość grube piaski i Ŝwiry, warstwowane 
przekątnie lub skośnie. W ich składzie petrograficznym duŜy procent 
stanowią piaskowce karpackie pochodzenia północnego. Stanowią one tu 
najwyŜsze i ostatnie ogniwo osadów plejstoceńskich. Lokalnie tylko 
przysłonięte są płatami lessu ze zlodowacenia północnopolskiego.  
Osady wodnolodowcowe poziomu górnego, a więc leŜące na glinie zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego mają mniejsze rozprzestrzenienie od 
poprzednich, a takŜe mniejszą miąŜszość 
Zasięg występowania gliny zwałowej zlodowacenia środkowopolskiego 
determinowany jest granicą maksymalnego nasunięcia lądolodu na 
omawiany obszar. Brak jest gliny w wyŜszych partiach wyŜynnych (Garb 
Chełmu i częściowo PłaskowyŜ Bytomski) i nie pokrytych lądolodem.  
Piaski, Ŝwiry, gliny lodowcowe stanowią facjalną odmianę gliny zwałowej 
zlodowacenia środkowopolskiego. Wykształcone są głównie jako piaski i 
Ŝwiry róŜnoziarniste, ostrokrawędziaste, miejscami z domieszką gliny, 
niekiedy z nagromadzeniem otoczaków i bloków eratycznych. Jest to osad 
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przewaŜnie niewarstwowany, o miąŜszości zazwyczaj kilku, rzadziej 
kilkunastu metrów. Występowanie tych osadów pokrywa się z maksymalnym 
zasięgiem lądolodu zlodowacenia środkowopolskiego. 
Piaski, Ŝwiry i głazy kemów reprezentowane są przez materiał Ŝwirowy z 
większymi głazami, z przewarstwieniami jednej lub kilku warstw 
piaszczystych. PrzewaŜnie występuje warstwowe ułoŜenie materiału, czasami 
spotyka się takŜe bezładne gniazda Ŝwirów wśród gliny i piasków. Pod 
względem składu petrograficznego osady te odznaczają się duŜą zmiennością. 
Miejscami dominuje kwarc, w innych miejscach przewaŜają okruchy 
węglanowych skał triasowych i innych lokalnego pochodzenia, o róŜnym 
stopniu obtoczenia. Skały pochodzenia północnego tworzą przewaŜnie 
nieduŜą domieszkę, chociaŜ rzadko spotyka się ich duŜe nagromadzenie. 
Utwory te leŜą na osadach fluwioglacjalnych bądź glinie zwałowej. 
 
Zlodowacenie północnopolskie - lessy 
Zwarty płat tych osadów leŜy na północ od doliny Kłodnicy i na zachód od 
linii Niewiesie-Poniszowice, pokrywając równieŜ Garb Chełmu wraz z Górą 
Św. Anny. Pokrywa tych osadów rozcięta jest licznymi ciekami 
powierzchniowymi, o stromych zboczach i wyraźnych krawędziach 
erozyjnych. Osady te pokrywają obszary wysoczyznowe oraz górne partie 
zboczy, a takŜe taras wyŜynny doliny Odry. 
Akumulacja  lessu następowała  podczas stadiału głównego zlodowacenia  
północnopolskiego, lecz w róŜnych fazach. Na obszarze gminy Ujazd 
występuje silne zapiaszczenie tych osadów oraz wtrącenia głazików 
kwarcowych. MiąŜszość lessu dochodzi do kilku metrów. Spotyka się tzw. 
"kukiełki lessowe". 
 
Plejstocen - holocen - piaski eoliczne 
Ich występowanie związane jest głównie z dolinami rzecznymi i niskimi 
wododziałami, po wschodniej stronie Odry. Koncentrują się głównie wzdłuŜ 
doliny Małej Panwi, Kłodnicy oraz w dolnym biegu Bierawki. 
Piaski eoliczne osiągają nieduŜe miąŜszości, maksymalnie do kilku metrów 
(2-3m), a są wykształcone jako Ŝółte i jasnoŜółte piaski drobnoziarniste, 
dobrze wysortowane, bez domieszek materiału ilastego. Pochodzą z 
przewiania stropowej części piasków fluwioglacjalnych i piasków tarasów 
akumulacyjnych zlodowacenia północnopolskiego.  
 
Holocen - osady rzeczne 
Związane są ze współczesnymi dolinami rzecznymi. W dolinie Kłodnicy 
miąŜszość wynosi 3-5 m. Najmłodsze współczesne ogniwo osadów holocenu 
tworzy tzw. mada przemysłowa, wyścielająca łoŜysko doliny oraz 
wypełniająca zagłębienia tarasu zalewowego i nadzalewowego. Jest to osad 
drobnoziarnisty o przewadze frakcji ilastej, barwy szaroczarnej, 
warstwowany. Jest on efektem akumulacji silnie zanieczyszczonych wód 
Odry. 
W dolinie Kłodnicy holocen o miąŜszości około 3m rozpoczyna się warstwą 
szarego drobnoziarnistego piasku, niekiedy mulastego lub z wkładkami iłu, 
przechodzącego ku górze w muł bagienny, torfiasty, zawierający w dolinie 
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Odry, sczerniałe pnie drzew oraz liczne korzenie. Osad ten wypełnia dawne 
nierówności łoŜyska i starorzecza Kłodnicy. NajwyŜszy poziom tworzy 
popielatordzawa mada pokrywająca dno doliny. 
 
 
2.3. Surowce mineralne (kopaliny). 
2.3.1. Podstawa prawna ochrony zasobów surowców mineralnych  

w prawodawstwie polskim. 
 
Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) 
stanowi, Ŝe złoŜa kopalin podlegają ochronie polegającej na racjonalnym 
gospodarowaniu ich zasobami oraz kompleksowym wykorzystaniu kopalin, 
w tym kopalin towarzyszących.  
Eksploatację złoŜa kopaliny prowadzi się w sposób gospodarczo uzasadniony, 
przy zastosowaniu środków ograniczających szkody w środowisku i przy 
zapewnieniu racjonalnego wydobycia i zagospodarowania kopaliny. 
Podejmujący eksploatację złóŜ kopaliny lub prowadzący tę eksploatację jest 
obowiązany przedsiębrać środki niezbędne do ochrony zasobów złoŜa, jak 
równieŜ do ochrony powierzchni ziemi oraz wód powierzchniowych 
i podziemnych, sukcesywnie prowadzić rekultywację terenów 
poeksploatacyjnych oraz przywracać do właściwego stanu inne elementy 
przyrodnicze.  

 
Ochrona zasobów kopalin i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych 
realizowana jest przede wszystkim w oparciu o następujące przepisy prawne: 
 
- ustawę z dnia 04 lutego 1994r. Prawo Geologiczne i Górnicze 

[Dz.U. nr 27, poz. 96 z późniejszymi zmianami] wraz z przepisami 
wykonawczymi, 

- ustawę z dnia 03 lutego 1995r. Ochrona gruntów rolnych i leśnych 
[Dz.U. nr 16, poz.78 z późniejszymi zmianami], 

- ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska 
[Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami], 

- ustawę z dnia 6 lipca 2001 r. o zachowaniu narodowego charakteru 
strategicznych zasobów naturalnych kraju. (Dz.U. Nr 97, poz. 1051), 

- ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym [Dz.U. nr 80, poz. 717]. 

 
 

2.3.2. Regulacje prawne Unii Europejskiej 
 
Polityka Unii Europejskiej dąŜy do rozsądnego i racjonalnego 
wykorzystywania zasobów naturalnych. Ustawa o prawie geologicznym 
i górniczym z 4 lutego 1994r. zgodna jest ze wspólnotowym prawem ochrony 
środowiska. Odnosi się to głównie do podstawowych zasad ochrony 
środowiska wyraŜonych w Traktacie z Maastricht. Prawo wspólnotowe, 
z wyjątkiem Dyrektywy 94/22 EU w sprawie warunków przyznawania 
i korzystania z koncesji na poszukiwanie, badanie i produkcję 
węglowodorów, nie dopracowało się w tej dziedzinie szczegółowych regulacji. 
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Dyrektywa 94/22 EU ma na celu zapewnienie równego traktowania 
wszystkich podmiotów gospodarczych, krajowych i zagranicznych, 
ubiegających się o uŜytkowanie górnicze i koncesję na działalność 
w odniesieniu do tej grupy kopalin. 
Nowelizacje ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - uwzględniły wymagania 
dotyczące tej sfery wynikające z potrzeb gospodarki rynkowej oraz wdraŜania 
rozwoju. Zarówno prace geologiczne jak i wydobycie kopalin (do których 
zalicza się równieŜ podziemne wody lecznicze i termalne) są objęte systemem 
koncesjonowania, sprzyjającym realizowaniu działań w tym zakresie przez 
firmy dysponujące odpowiednim potencjałem, umiejętnościami i 
doświadczeniem (w tym równieŜ przez wyspecjalizowane firmy 
międzynarodowe) oraz umoŜliwiającym ustalanie i egzekwowanie 
dodatkowych warunków, które muszą być spełnione przy prowadzeniu prac 
badawczych, poszukiwawczych i wydobywczych, w tym warunków 
zapewniających spełnienie wymagań ochrony środowiska. 
 
 
2.3.3. Występowanie surowców mineralnych 
 
Województwo Opolskie dysponuje bogatą bazą zasobową surowców skalnych 
– wapieni i margli przydatnych dla przemysłu cementowego i wapienniczego, 
kruszyw naturalnych dla budownictwa, surowców ilastych stosowanych 
w przemyśle ceramiki budowlanej i cementowej oraz piasków kwarcowych. 
 
W Powiecie Strzeleckim występowanie surowców mineralnych wiąŜe się ściśle 
z budową geologiczna Triasu Opolskiego (obszar zamykający się w liniach 
łączących Opole – Zawadzkie – Krapkowice – Toszek). 
Na obszarze Triasu Opolskiego, w obrębie występowania skał wapienia 
muszlowego dolnego i środkowego udokumentowano 8 duŜych złóŜ wapieni 
dla przemysłu cementowego i wapienniczego 
 
Zasoby surowców mineralnych gminy Ujazd są bardzo ubogie. Występują tu 
jedynie piaski i gliny. Zgodnie z „Bilansem Zasobów Kopalin i Wód 
Podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.2002.”  na terenie gminy nie ma 
udokumentowanych złóŜ kopalin.  
 
 
2.4. Gleby i powierzchnia ziemi  
2.4.1. Podstawa prawna ochrony gleb w prawodawstwie polskim 
 
Według ustawy Prawo Ochrony Środowiska ochrona powierzchni ziemi 
polega na zapewnieniu jak najlepszej jej jakości, w szczególności poprzez: 
 

- racjonalne gospodarowanie, 
- zachowanie wartości przyrodniczych,  
- zachowanie moŜliwości produkcyjnego wykorzystania,  
- ograniczanie zmian naturalnego ukształtowania,  
- utrzymanie jakości gleby i ziemi powyŜej lub co najmniej na poziomie 
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wymaganych standardów,  
- doprowadzenie jakości gleby i ziemi co najmniej do wymaganych 

standardów, gdy nie są one dotrzymane,  
- zachowanie wartości kulturowych, z uwzględnieniem archeologicznych 

dóbr kultury.  
 

Sprawca zanieczyszczenia gleby lub ziemi albo niekorzystnego 
przekształcenie naturalnego ukształtowania terenu, jest obowiązany do 
przeprowadzenia ich rekultywacji. Rekultywacja w związku z niekorzystnym 
przekształceniem naturalnego ukształtowania terenu polega na jego 
przywróceniu do stanu poprzedniego. Rekultywacja zanieczyszczonej gleby 
lub ziemi polega na ich przywróceniu do stanu wymaganego standardami 
jakości. 
W polskim prawodawstwie ochrona gleb realizowana jest przede wszystkim 
w oparciu o następujące przepisy prawne: 
 
- ustawę z 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska [Dz.U. Nr 62, 

poz. 627 z późniejszymi zmianami], 
- ustawę z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych [tekst 

jednolity Dz.U. 2004, Nr 121, poz. 1266], 
- ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym [Dz.U. Nr 80, poz. 717], 
- ustawę z dnia 20 kwietnia 2004r. o rolnictwie ekologicznym [Dz.U. Nr 93, 

poz. 898] wraz z przepisami wykonawczymi, 
- ustawę z dnia 26 lipca 2000r. o nawozach i nawoŜeniu [Dz.U. Nr 89, poz. 

991 z późniejszymi zmianami), 
- ustawę z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin [Dz.U. 2003r. Nr 11, 

poz. 94]. 
 
 
2.4.2. Regulacje prawne Unii Europejskiej 
 
Ochrona gleb w prawie unijnym realizowana jest poprzez regulacje prawne 
dotyczące jakości wody i powietrza. Odzwierciedla to istnienie ścisłej 
współzaleŜności między tymi czynnikami środowiska. Oczywista jest równieŜ 
relacja między ochroną gleb a normami prawnymi dotyczącymi gospodarki 
odpadami oraz zagospodarowania terenu. 
Zastosowanie w ochronie gleb mają dwie dyrektywy słuŜące zapobieganiu 
zanieczyszczeniom wód podziemnych i powierzchniowych: Dyrektywa 
91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniem 
powodowanym przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych oraz 
Dyrektywa ramowa 2000/60/WE w sprawie polityki wodnej Wspólnoty. 
Dyrektywa 91/676/EWG przewiduje propagowanie zasad dobrej praktyki 
rolniczej oraz wprowadzenie programów działań słuŜących ochronie wód 
zagroŜonych skaŜeniem azotem. Natomiast celem dyrektywy ramowej jest 
zabezpieczenie ekologicznych, jakościowych i ilościowych funkcji wody 
poprzez plany zagospodarowania zlewni dorzeczy. W planach tych konieczne 
będzie uwzględnienie środków przeciwdziałających zanieczyszczeniom 
przedostającym się do wód powierzchniowych i podziemnych poprzez 
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skaŜone gleby, erozję, nadmierne nawoŜenie.  
Poprzez powietrze gleby ulegają skaŜeniu metalami cięŜkimi, substancjami 
powodującymi ich zakwaszenie i eutrofizację. Regulacje prawne dotyczące 
redukcji tych zanieczyszczeń oraz ich monitoringu (Dyrektywa ramowa 
96/62/WE w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza w otoczeniu 
oraz Dyrektywy 1999/30/WE i 2000/69/WE) w istotny sposób przyczyniają 
się do zabezpieczenia jakości gleb. 
 
Kluczową rolę w ochronie gleb przed zanieczyszczeniami odgrywają przepisy 
dotyczące gospodarki odpadami. W tym aspekcie znajdują zastosowanie 
następujące dyrektywy: 
- Dyrektywa 86/278/EWG w sprawie ochrony środowiska, a szczególnie 

gleb przy stosowaniu osadów pościekowych w rolnictwie, 
- Dyrektywa ramowa 75/442/EWG w sprawie odpadów, 
- Dyrektywa 99/31/WE w sprawie składowisk ziemnych, 
- Dyrektywa 2000/76/EWG w sprawie spalania odpadów, której 

załoŜeniem jest między innymi redukcja zanieczyszczeń powietrza 
zwłaszcza: SO2, NOx, metali cięŜkich i dioksyn oraz kontrola ich 
oddziaływań na wodę i grunty. 

- Dyrektywa 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. 
 
Ponadto ochrona powierzchni ziemi i gleb jest realizowana w oparciu 
o następujące akty prawne z zakresu ochrony środowiska: 
- Dyrektywę 96/61/WE w sprawie zintegrowanego systemu zapobiegania 

i kontroli zanieczyszczeń, która daje wyraz zintegrowanemu podejściu do 
wybranych typów instalacji przemysłowych (branŜa energetyczna, 
metalurgia, górnictwo, przemysł chemiczny, zarządzanie odpadami). 
Dyrektywa nakłada na ww. branŜe obowiązek spełnienia określonych 
wymogów w zakresie zanieczyszczeń przemysłowych, wprowadzanych do 
wód, powietrza, gleby. 

- Dyrektywę 2001/42/WE w sprawie oceny oddziaływania pewnych planów 
i programów na środowisko, w tym powierzchnię ziemi. 

- znowelizowaną Dyrektywę Rady 97/11/WE w sprawie ocen 
oddziaływania na środowisko. 

- Rozporządzenie Rady (EWG) 793/93 w sprawie oceny i kontroli ryzyka 
stwarzanego przez istniejące substancje. 

- Dyrektywę 93/67/EWG określającą zasady oceny ryzyka dla człowieka 
i dla środowiska stwarzanego przez niebezpieczne substancje chemiczne, 
notyfikowane zgodnie z Dyrektywą Rady 67/548/EWG (ze zmianami).  

 
 
2.4.3. Bonitacja i przydatność rolnicza gleb 
 
Pod pojęciem bonitacji rozumiemy podział gleb na podstawie ich cech 
jakościowych, decydujących o wartości uŜytkowo – rolniczej. Jej prawną 
podstawę stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 4.06.1956r. 
(Dz. U. Nr 19, poz. 97 z późniejszymi zmianami) w sprawie klasyfikacji 
gruntów. 
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Szczegółowe kryteria zawiera Tabela Klas Gruntów stanowiąca załącznik do 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 1957r. w sprawie 
klasyfikacji gruntów (Dz. U. 1958 Nr 5 poz. 21). 
 
Klasy bonitacyjne wyznaczane są w oparciu o następujące kryteria: 
 
1. Budowa profilu (typ i podtyp gleby, rodzaj, gatunek, miąŜszość 

poziomu próchniczego i zawartość próchnicy, odczyn i skład 
chemiczny, właściwości fizyczne, oglejenie) 

2. Stosunki wilgotnościowe uwarunkowane połoŜeniem w terenie 
3. Wysokość npm. 
 
Wśród gruntów ornych wydziela się 9 klas bonitacyjnych (I, II, IIIa, IIIb, IVa, 
IVb, V, VI i VIrz). Gleby najlepsze naleŜą do klasy I, najgorsze do VI i VIrz. 
 
W Województwie Opolskim przewaŜają gleby urodzajne, występujące głównie 
na południu (czarnoziemy i gleby brunatne wykształcone na lessach) oraz 
w dolinach rzek (mady). Na północy natomiast zalegają gleby rdzawe i płowe, 
a takŜe bielicowe, częściowo oglejone. 

O typie wykształconych na danym terenie gleb decydują przede wszystkim, 
obok warunków klimatycznych i rodzaju roślinności,  skały macierzyste.  

Na terenie gminy Ujazd przewaŜają gleby wytworzone z lessów. Utwory te 
pokrywają całą środkową część gminy (rejony miejscowości: Ujazd, Stary 
Ujazd, Zimna Wódka, Jaryszów, Klucz). W części północno-zachodniej 
(okolice Olszowej) występują gleby powstałe z glin. Natomiast  północno-
wschodnie tereny gminy oraz  obszar na południe od Kanału Gliwickiego 
(okolice Niezdrowic) pokrywają piaski.  

Gleby uŜytków rolnych w większości zaliczane są do gleb brunatnych. Są to 
gleby średnioŜyzne lub Ŝyzne o odczynie słabo kwaśnym lub obojętnym. 
Charakterystyczny jest dla nich proces brunatnienia tj. uwalnianie się, w 
wyniku wietrzenia chemicznego, tlenków Ŝelaza, które w połączeniu ze 
związkami próchnicznymi tworzą na ziarenkach glebowych brunatne otoczki.  
Na glebach tych moŜna uprawiać wszystkie zboŜa oraz  rośliny okopowe. Na 
znacznej powierzchni moŜliwa jest równieŜ uprawa cennych gatunków 
takich, jak buraki cukrowe, warzywa i pszenica 

Wyrazem przydatności warunków przyrodniczych do produkcji rolniczej jest 
ocena składowych elementów środowiska rolniczego (gleby, agroklimatu, 
rzeźby terenu i stosunków wodnych) w ujęciu kompleksowym przy pomocy 
wskaźnika waloryzacji jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Największy 
wpływ na syntetyczny wskaźnik przydatności rolniczej ma ocena jakości i 
przydatności gleb (0-100 punktów), w dalszej ko1ejności bierze się pod 
uwagę czynniki częściowo uwzględnione przy ocenie gleb, takie jak: 
agroklimat (0-15 punktów), rzeźba terenu (0-5 punktów), warunki wodne 
gleb (0-5 punktów). Województwo Opolskie ma najwyŜszy wskaźnik jakości 
rolniczej przestrzeni w Polsce 82,1 pkt w skali 100 pkt, przy przeciętnej dla 
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Polski 66,6 pkt. Syntetyczny wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej dla gminy Ujazd wynosi 84 punkty. Warunki przyrodnicze 
gminy Ujazd naleŜy więc ocenić jako dobre dla produkcji rolniczej 

Gminę charakteryzuje duŜy (największy pośród gmin powiatu strzeleckiego) 
udział gleb bardzo dobrych i dobrych z klas II i IIIa - 40% powierzchni  
gruntów ornych. Wśród gleb uŜytków zielonych przewaŜają grunty dobre i 
średnio dobre z klas III i IV, które stanowią 83,5% powierzchni uŜytków 
zielonych. Bonitacje gruntów przedstawiono w kolejnych tabelach. 
 
Tabela 2.4.-1. Bonitacja gruntów ornych gminy Ujazd 

Klasy bonitacji i powierzchnia [ha] 
Miejscowość  

I II IIIa IIIb IVa IVb V VI VIz 

Ujazd - 209,36 394,81 196,10 88,91 38,52 36,86 12,25 - 
Balcarzowice - - - 0,11 0,53 15,19 39,31 51,18 - 

Jaryszów - 0,81 130,51 89,33 51,31 42,42 65,49 7,39 - 
Zimna Wódka - 23,58 193,68 98,37 135,12 149,58 103,04 17,69 - 
Klucz - 7,08 170,20 38,15 7,31 1,28 0,38 0,03 - 
Niezdrowice - - - - 24,08 54,04 44,15 44,29 - 

Nogowczyce - - - 15,03 18,79 59,04 62,53 8,80 - 
Olszowa - - 65,04 76,67 158,10 159,86 207,81 13,59 - 
Sieroniowice - - - 10,94 22,84 56,60 249,15 170,03 - 

Stary Ujazd - 394,14 264,71 31,20 4,67 0,51 0,41 - - 
Razem 0,00 634,97 1218,95 555,90 511,66 577,04 809,12 325,26 0,00 

Tabela 2.4.-2. Bonitacja łąk gminy Ujazd. 
Klasy bonitacji i powierzchnia [ha] 

Miejscowość 
I II III IV V VI 

Ujazd - 0,84 26,61 34,36 6,50 2,01 
Balcarzowice - - 0,28 2,43 0,14 - 
Jaryszów - - 4,93 9,89 5,98 - 

Zimna Wódka - 2,06 39,71 16,46 1,92 - 
Klucz - 2,92 26,75 9,09 5,97 0,08 
Niezdrowice - - 2,68 2,57 9,07 5,15 
Nogowczyce - - 2,68 2,47 0,50 - 

Olszowa - - 89,41 122,96 3,69 0,47 
Sieroniowice - - - 5,82 10,81 0,20 
Stary Ujazd - 7,03 26,24 3,80 0,28 - 
Razem 0,00 12,85 219,28 209,85 44,87 7,91 
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Tabela 2.4.-3. Bonitacja  pastwisk gminy Ujazd. 
Klasy bonitacji i powierzchnia  [ha] 

Miejscowość 
I II III IV V VI VIz 

Ujazd - 0,84 26,61 34,36 6,50 2,01 - 
Balcarzowice - - 0,28 2,43 0,14 - - 
Jaryszów - - 4,93 9,89 5,98 - 0,60 
Zimna Wódka - 2,06 39,71 16,46 1,92 - - 
Klucz - 2,92 26,75 9,09 5,97 0,08 - 

Niezdrowice - - 2,68 2,57 9,07 5,15 - 
Nogowczyce - - 2,68 2,47 0,50 - - 
Olszowa - - 89,41 122,96 3,69 0,47 - 
Sieroniowice - -  5,82 10,81 0,20 - 

Stary Ujazd - 7,03 26,24 3,80 0,28 - - 
Razem 0,00 12,85 219,28 209,85 44,87 7,91 0,6 

Udział gruntów klas dobrych i bardzo dobrych w gruntach ornych jest 
największy  w środkowej części gminy, a więc miejscowościach Ujazd , Stary 
Ujazd oraz Jaryszów, Zimna Wódka i Klucz. 

 
2.4.4. Stan zanieczyszczenia gleb 
 
Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza 
się: 
- nadmierną zawartość metali cięŜkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz 

innych substancji chemicznych, np. ropopochodnych, 
- zasolenie, 
- nadmierną alkalizację, 
- zakwaszenie przez związki siarki i azotu, 
- skaŜenie radioaktywne.  
 
Odczyn jest bardzo istotną cechą gleby, kształtuje jej właściwości chemiczne, 
biologiczne i fizyczne. Jego wartość moŜe ulegać zmianom w czasie zarówno 
pod wpływem warunków klimatycznych jak i działalności człowieka.  
Zgodnie z Polską Normą wyróŜnia się następujące przedziały odczynu gleb: 
 
Tabela 2.4.-4. Przedziały odczynu gleb. 

Odczyn Zakres pH 

bardzo kwaśny do 4,5 
kwaśny 4,6 – 5,5 

lekko kwaśny 5,6 – 6,5 
obojętny 6,6 – 7,2 
zasadowy od 7,3 
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W powiecie strzeleckim przewaŜająca część gleb uŜytków rolnych posiada 
odczyn lekko kwaśny (41,8%) lub kwaśny (32%). Gleby bardzo kwaśne 
stanowią 9,2% uŜytków rolnych powiatu, obojętne – 15,1% a zasadowe 1,1%.  
Podobnie w gminie Ujazd, zgodnie ze Stanem rolnictwa i przetwórstwa rolno- 
spoŜywczego w powiecie strzeleckim (Starostwo powiatowe w Strzelcach 
Opolskich, Sierpień 2001) większość badanych próbek gleb wykazywała 
odczyn lekko kwaśny lub kwaśny - odpowiednio 34,5% oraz 38,4% 
przebadanych prób gleb. Odczyn bardzo kwaśny odnotowano w 18,5% 
badanych gleb, natomiast odczyn obojętny w 8,4% a zasadowy jedynie w 
0,2% badanych gleb.  
Jedną z przyczyn zakwaszenia gleb są kwaśne opady, wprowadzające do 
gleby jony siarczanowe, azotanowe, chlorkowe i hydronowe oraz inne 
zanieczyszczenia wymywane z atmosfery. Degradujące działanie kwaśnych 
opadów na podłoŜe oraz zwiększonego zakwaszenia gleby polega na 
rozkładzie minerałów pierwotnych i wtórnych, uwalnianiu z glinokrzemianów 
glinu, który w formie jonowej ma właściwości toksyczne, wymywaniu 
składników mineralnych z kompleksu sorpcyjnego oraz na znacznym 
zmniejszaniu aktywności mikroorganizmów.  
Chemizm opadów atmosferycznych na terenie powiatu strzeleckiego 
przedstawiono zgodnie z informacjami zawartymi w Stanie środowiska 
w województwie opolskim w roku 2002 w tabeli 2.4-5. 
 
Tabela 2.4.-5. Chemizm opadów atmosferycznych na terenie powiatu 
strzeleckiego (źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 
2002, WIOŚ Opole, Maj 2003) 

Ładunek zanieczyszczeń 
Lp Zanieczyszczenie Jednostkowy Ła 

(kg/ha*rok) 
Całkowity Łc  

(ton/rok) 
1.  Siarczany 29,16 2170 
2.  Chlorki 7,94 591 
3.  Azotyny i azotany 4,53 337 
4.  Azot amonowy 7,55 562 
5.  Azot ogólny 27,11 2018 
6.  Fosfor ogólny 0,629 46,8 
7.  Sód 3,88 288 
8.  Potas 2,40 191 
9.  Wapń 9,63 717 
10.  Magnez 1,11 85 
11.  Cynk 0,718 53 
12.  Miedź 0,065 4,8 
13.  śelaza 0,506 38 
14.  Ołów 0,109 8,1 
15.  Kadm 0,0065 0,49 
16.  Nikiel 0,0093 bd 
17.  Chrom 0,0041 bd 
18.  Mangan 0,118 8,7 
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Roczny ładunek jednostkowy badanych zanieczyszczeń zdeponowany na 
obszarze województwa opolskiego był większy niŜ średni dla całego obszaru 
Polski. Pośród jednostek administracyjnych województwa opolskiego Powiat 
Strzelecki został obciąŜony największym ładunkiem zanieczyszczeń. 
WyróŜnia się najwyŜszym, maksymalnym dla województwa obciąŜeniem 
powierzchniowym: siarczanami, chlorkami, azotynami i azotanami, sodem, 
potasem, wapniem, magnezem, cynkiem, Ŝelazem, ołowiem, kadmem. 
Wysokie na tle danych dotyczących powiatów województwa opolskiego są 
równieŜ wartości ładunków jednostkowych pozostałych badanych 
zanieczyszczeń w opadach.  
 
Nadmierna zawartość metali cięŜkich degraduje biologiczne właściwości gleb, 
powoduje zanieczyszczenie łańcucha Ŝywieniowego i wód gruntowych. 
Szczególne zagroŜenie stwarzają one w glebach kwaśnych, przechodzą 
bowiem w formy łatwo dostępne dla roślin. 
 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. 
(Dz. U. Nr 165, Poz. 1359) w sprawie standardów jakości gleby oraz 
standardów jakości ziemi określa wartości dopuszczalne stęŜeń pierwiastków 
śladowych w glebie lub ziemi w zaleŜności od grup rodzajów gruntów: 
 
1. grupa A - nieruchomości gruntowe wchodzące w skład obszaru 

poddanego ochronie na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne, 
obszary poddane ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody; 
jeŜeli utrzymanie aktualnego poziomu zanieczyszczenia gruntów nie 
stwarza zagroŜenia dla zdrowia ludzi lub środowiska - dla obszarów tych 
stęŜenia zachowują standardy wynikające ze stanu faktycznego, z 
zastrzeŜeniem pkt 2 i 3; 

2. grupa B - grunty zaliczone do uŜytków rolnych z wyłączeniem gruntów 
pod stawami i gruntów pod rowami, grunty leśne oraz zadrzewione 
i zakrzewione, nieuŜytki, a takŜe grunty zabudowane i zurbanizowane z 
wyłączeniem terenów przemysłowych, uŜytków kopalnych oraz terenów 
komunikacyjnych; 

3. grupa C - tereny przemysłowe, uŜytki kopalne, tereny komunikacyjne. 
 
Do określania jakości gleb stosuje się równieŜ wytyczne IUNG przedstawione 
w tabeli nr 2.4-7, które pozwalają, ocenić zawartość metali cięŜkich  
w glebach w sześciostopniowej skali z uwzględnieniem ich składu 
granulometrycznego i odczynu (Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin 
metalami cięŜkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla rolnictwa, IUNG, Puławy 
1995).  
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Tabela 2.4.-6. Wartości dopuszczalne stęŜeń metali cięŜkich w glebie lub 
ziemi wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9.09.2002 r. 

Grupa B Grupa C 

Głębokość [m ppt] 

0-0.3 0.3-15.0 >15 0-2 2-15 

 Wodoprzepuszczalność gruntów [m/s] 

 do poniŜej do poniŜej  do poniŜej 

L.p. Zanieczyszczenie 
Grupa 

A 

 1x10-7 1x10-7  1x10-7 

1 Arsen 20 20 20 25 25 55 60 25 100 

2 Bar 200 200 250 320 300 650 1.000 300 3.000 

3 Chrom 50 150 150 190 150 380 500 150 800 

4 Cyna 20 20 30 50 40 300 350 40 300 

5 Cynk 100 300 350 300 300 720 1.000 300 3000 

6 Kadm 1 4 5 6 4 10 15 6 20 

7 Kobalt 20 20 30 60 50 120 200 50 300 

8 Miedź 30 150 100 100 100 200 600 200 1.000 

9 Molibden 10 10 10 40 30 210 250 30 200 

10 Nikiel 35 100 50 100 70 210 300 70 500 

11 Ołów 50 100 100 200 100 200 600 200 1.000 

12 Rtęć 0.5 2 3 5 4 10 30 4 50 

 
Tabela 2.4.-7. Ocena zawartości metali cięŜkich w mg/kg w powierzchniowej 
warstwie gleb uprawnych wg IUNG. 

Stopień zanieczyszczenia gleb 
Metal Grupa gleb 

0 I II III IV V 
AG 30 70 100 500 2500 >2500 
BG 50 100 250 1000 5000 >5000 Ołów (Pb) 
CG 70 200 500 2000 7000 >7000 
AG 50 100 300 700 3000 >3000 
BG 70 200 500 1500 5000 >5000 

Cynk 
(Zn) 

CG 100 300 1000 3000 8000 >8000 
AG 15 30 50 150 750 >750 
BG 25 50 80 100 500 >500 

Miedź 
(Cu) 

CG 40 70 100 150 750 >750 
AG 10 30 50 100 400 >400 
BG 25 50 75 150 600 >600 

Nikiel 
(Ni) 

CG 50 75 100 300 1000 >1000 
AG 0,3 1,0 2 3 5 >5 
BG 0,5 1,5 3 5 10 >10 

Kadm 
(Cd) 

CG 1,0 3,0 5 10 20 >20 
AG 20 40 80 150 300 >300 
BG 30 60 150 300 500 >500 

Chrom 
(Cr) 

CG 50 80 200 500 1000 >1000 
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Uwaga: grupa gleby wg tabeli 2.4.-8. 
 
Tabela 2.4.-8. Podział na grupy gleb mineralnych (wg FS- zawartości 
spławialnej frakcji granulometrycznej < 0,02mm% i pH w 1n KCl) 
i organicznych (wg OS - substancji organicznej %) 

Odczyn pH 
Grupa gleb 

<4,5 4,6- 5,5 5,6 – 6,5 > 6,5 
<10 AG AG AG AG 

10-20 AG AG AG AG 
20-35 BG BG BG BG 

FS (%) 

35-55 BG BG CG CG 
6-10 BG BG CG CG 

OS (%) 
>10 CG CG CG CG 

 
stopień 0 – zawartość naturalna 
stopień I – zawartość podwyŜszona 
stopień II – słabe zanieczyszczenie 
stopień III – średnie zanieczyszczenie 
stopień IV – silne zanieczyszczenie 
stopień V – bardzo silne zanieczyszczenie 
 
Według danych Inspekcji Ochrony Środowiska z 2000 roku („Pierwiastki 
śladowe (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) w glebach uŜytków rolnych Polski” - IOŚ, 
Warszawa 2000) niemal 80% uŜytków rolnych Polski wykazuje naturalną 
zawartość pierwiastkami śladowych, a w róŜnym stopniu (II0 - V0) 
zanieczyszczonych jest zaledwie 3% gleb kraju. 
 
Województwo Opolskie pośród 16 województw charakteryzuje wysoki, 
największy po województwie śląskim i małopolskim, odsetek uŜytków rolnych 
wykazujących zanieczyszczanie kadmem w granicach II – V stopnia (2,11%). 
Przeciętna zawartość tego pierwiastka w glebach województwa opolskiego 
wynosi 0,33 mg/kg, a wartość maksymalna 9,0 mgCd/kg. Znacznie mniejszy 
jest odsetek gleb zanieczyszczonych w stopniach II – V miedzią (0,28%) 
i niklem (0,11%), co przesądziło o środkowych pozycjach opolskiego (8 – 9) 
 w rankingu województw. JednakŜe wyŜsze były rezultaty porównań 
przeciętnych zwartości niklu (9,4 mg/ kg – pozycja 4 w zestawieniu 
wojewódzkim) i miedzi (9,0 mg/kg – pozycja 6). Udział gleb 
zanieczyszczonych ołowiem na terenie województwa opolskiego jest duŜy 
i wynosi 0,23 % - pozycja 5 w stosunku do danych z innych województw. 
Przeciętnie w glebach opolskiego stwierdzono 20,9mg/kg ołowiu, 
a maksymalnie 236 mgPb/kg, co plasuje województwo opolskie na trzeciej 
pozycji w zestawieniu wojewódzkim. Identyczna jak dla ołowiu (5) pozycja 
w tabeli rankingowej województw wykazanej przez WIOŚ z 2001r. świadczy 
o znacznym udziale gleb zanieczyszczonych cynkiem (1,2%). Wartości 
maksymalnej i średniej zawartości cynku w glebach opolskiego są równie 
wysokie i wynoszą odpowiednio 810 mgZn/kg i 43,6 mgZn/kg. 
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Na podstawie wyników badań zawartości metali cięŜkich Stacji Chemiczno - 
Rolniczej w Opolu z lat 1992 – 1997 (Stan środowiska w województwie 
opolskim w roku 2001, Opole 2002), w kolejnych tabelach przedstawiono 
średnie stęŜenie metali cięŜkich w glebach i częstość przekroczeń wartości 
naturalnych w glebach gminy Ujazd. 
 
Tabela 2.4.-9. Udział gleb w powierzchni uŜytków rolnych  gminy Ujazd o 
zwartości metali cięŜkich wyŜszej niŜ naturalna. 

Procentowy udział gleb o wyŜszej niŜ naturalna zwartości 
metali cięŜkich 

Metale cięŜkie 
Gmina Ujazd Powiat strzelecki 

Kadm 20,0 52,0 
Miedź 0,0 2,7 
Nikiel 0,0 4,7 
Ołów 0,0 28,3 
Cynk 20,0 25,0 
 
Tabela 2.4.-10. Średnie stęŜenia metali cięŜkich w próbkach gleb wg 
Zestawienia tabelaryczne wyników badań metali cięŜkich w glebach 
województwa opolskiego w ujęciu gminami (dane z lat 1992-1997) - Stacja 
Chemiczno-Rolnicza Oddział w Opolu- styczeń 2002. 

StęŜenie metali cięŜkich w glebach w mg/kg 

Gmina Ujazd 
Powiat 

strzelecki 
Województwo 

opolskie 
Badane metale 

cięŜkie 
wartość 
średnia 

wartość 
max. 

wartość 
min. 

wartość 
średnia 

wartość 
średnia 

Kadm 0,5 0,81 0,05 0,52 0,33 
Miedź 11,9 16,6 8,3 10,1 9,0 
Nikiel 9,8 15,0 3,0 9,7 9,4 
Ołów 27,7 42,7 17,1 28,3 20,9 
Cynk 59,8 82,5 30,6 59,1 43,6 
 
Gleby na terenie gminy Ujazd wykazywały wyŜsze niŜ naturalne zawartości 
kadmu i cynku, które zidentyfikowano w 20% badanych próbek. Pośród 
powiatów województwa opolskiego Powiat Strzelecki charakteryzuje się 
najwyŜszym średnim stęŜeniem kadmu w glebie (Ss = 0,52 mgCd/kg).  
W gminie Ujazd średnia zawartość kadmu w glebach uŜytków rolnych jest 
stosunkowo duŜa i wynosi Ss= 0,5 mgCd/kg. NajwyŜsza oznaczona 
zawartość kadmu w glebach z terenu gminy Ujazd wynosi 0,81 mgCd/kg,. 
Nie jest to stęŜenie duŜe w porównaniu do największego na terenie 
województwa opolskiego 3,89mgCd/kg oznaczonego  w glebach z Brzegu.  
 
Największe przeciętne stęŜenia cynku charakteryzują gleby południowo-
wschodniej Opolszczyzny. W powiecie strzelecki średnia zawartość tego 
metalu w glebach wynosiła 59,1 mgZn/kg, przy czym stwierdzono tu 
największy w województwie udział wyników sygnalizujących zwiększone 
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stęŜenie cynku w próbkach gleb (25%). Średnia zawartość cynku w glebach 
gminy Ujazdu kształtuje się na poziomie podobnym  do wartości średniej 
oznaczonej dla powiatu - 59,8 mgZn/kg. 
 
Procentowy udział gleb zanieczyszczonych miedzią wynosi w powiecie 
strzeleckim 2,7% i jest to wartość wysoka na tle danych dotyczących 
województwa. Większy udział gleb wykazujących skaŜenie miedzią 
stwierdzono jedynie w mieście Opolu (7,1%) i powiecie prudnickim (3,3%). 
Średnia zawartość miedzi w glebach uŜytków rolnych strzeleckiego wynosi 
10,1 mgCu/kg. Relatywnie wysoka jest równieŜ wartość procentowego 
udziału gleb powiatu wykazujących skaŜenie niklem - 6,5%. Średnia 
zawartość niklu w próbkach gleb z powiatu strzeleckiego wynosi 9,7 
mgNi/kg, co jest wartością średnią na tle danych dotyczących województwa.  
 
Powiat strzelecki charakteryzuje ponadto najwyŜsza  w rankingu powiatów 
opolskiego zawartość ołowiu 28,3 mgPb/kg. Wartości naturalne ołowiu  w 
strzeleckim zostały przekroczone w 8,3% badanych próbek gleb. 
 
Natomiast w glebach gminy Ujazd nie stwierdzono przekroczeń zawartości 
naturalnej – miedzi, niklu i ołowiu. Średnie stęŜenia analizowanych 
pierwiastków śladowych w glebach gminy Ujazd kształtują się na poziomie 
podobnym do średnich oznaczonych dla powiatu strzeleckiego i  są wyŜsze 
od średnich stęŜeń charakteryzujących gleby województwa opolskiego. 
 
W podsumowaniu powyŜszych rozwaŜań naleŜy podkreślić, Ŝe wartości 
stęŜeń analizowanych pierwiastków śladowych w glebach gminy Ujazd są 
niŜsze niŜ wartości dopuszczalne stęŜeń metali cięŜkich w glebie lub ziemi dla 
gruntów grupy A (poddanych ochronie) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby 
oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, Poz. 1359). 
Są one równieŜ niŜsze niŜ wartości dopuszczalne stęŜeń metali cięŜkich 
zanieczyszczających glebę na terenie gospodarstw ekologicznych określonych 
Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2002 r. 
(Dz.U. nr 37, poz.344). 
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2.5. Wody powierzchniowe i podziemne 
2.5.1. Hydrologia, hydrografia, wody powierzchniowe 
2.5.1.1. Wstęp 
 
W 2002r. na terenie województwa opolskiego objęto badaniami 
monitoringowymi rzeki w 21 punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu 
podstawowego oraz w 21 punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu 
regionalnego. Pozwoliło to na ocenę większości głównych rzek województwa 
i ich klasyfikację zgodnie z obowiązującymi przepisami. Klasyfikację 
przeprowadzono w zakresie parametrów fizyko-chemicznych, stanu 
sanitarnego, oraz ogólnie - uwzględniając obie poprzednie grupy. 
W ramach monitoringu podstawowego kontrolowano następujące rzeki: 
 
- Odra w 6 przekrojach, 
- Nysa Kłodzka w 6 przekrojach, 
- Mała Panew w 3 przekrojach, 
- Bierawka w 1 przekroju, 
- Kłodnica w 1 przekroju, 
- Biała Głuchołaska w 1 przekroju, 
- Osłobogi w 1 przekroju, 
- Prudnik w 1 przekroju, 
- Złoty Potok w 1 przekroju. 
 
W ramach monitoringu regionalnego badano odcinki ujściowe bezpośrednich 
i drugorzędnych dopływów Odry od Potoku Łącza (prawobrzeŜny dopływ 
Bierawki) do Potoku Abisynia, a pozostałe usytuowane były w zlewniach 
Smortawy (5 ppk), Widawy (3 ppk) i Prosny (4 ppk). 
Wyniki pomiarów monitoringowych w punktach monitoringu podstawowego 
wykazują, iŜ stan rzek w zlewni badanej jest zły. 
 
Wpływa na to przede wszystkim stan sanitarny i substancje biogenne. 
Zanieczyszczenia te związane są z gospodarką ściekową wzdłuŜ biegu rzek, 
pochodzą one zwłaszcza z niezorganizowanego zrzucania nieoczyszczonych 
ścieków komunalnych oraz spływów powierzchniowych z terenów rolniczych 
nawoŜonych nawozami sztucznymi (związki azotu) i naturalnymi (obornik, 
gnojowica), zawierającymi m.in. fosfor, azotany, azotyny, bakterie. 
Cechą charakterystyczną badanych rzek jest podwyŜszone zasolenie 
(zwłaszcza chlorki) w rzekach płynących wcześniej przez aglomerację 
górnośląską. Związane jest to ze zrzutem zasolonych, nieoczyszczonych wód 
dołowych z kopalń węgla kamiennego. 
 
PoniŜej w tabeli 2.5.-1. przedstawiono normy czystości powierzchniowych 
wód śródlądowych według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
11.02.2004r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych sposobu prowadzenia monitoringu oraz 
sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 32, poz. 284). 
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Do dnia 31.12.2002r. obowiązywało Rozporządzenie Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w 
sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki 
wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz. U. z dnia 16 grudnia 1991 r., Nr 116, 
poz. 503). PoniewaŜ przytoczone powyŜej badania monitoringowe odnoszą się 
do powyŜszej klasyfikacji to w tabeli 2.5.-2. przedstawiono normy czystości 
wód wg w/w Rozporządzenia. 
 

Tabela 2.5.–1. Obowiązujące normy czystości powierzchniowych wód 
powierzchniowych. 

Klasa czystości 
Wskaźnik Jednostka 

I II III IV V 
 BZT5 mgO2/dm3 2 3 6 12 >12 
 PEW  µS/cm 500 1000 1500 2000 > 2000 
 Fosforany mgPO4/dm3 0,2 0,4 0,7 1,0 > 1,0 
 Fosfor ogólny mgP/dm3 0,2 0,4 0,7 1,0 > 1,0 
 Chlorki mgCl/dm3 100 200 300 400 > 400 
 Siarczany mgSO4/dm3 100 150 250 300 > 300 
 Substancje 
 rozpuszczone 

mg/dm3 300 500 800 1200 > 1200 

 Azot 
amonowy 

mgNNH4/dm3 0,5 1 2 4 > 4 

 Azot 
 azotanowy 

mgNNO3/dm3 5 15 25 50 > 50 

 Azot 
 azotynowy 

mgNNO2/dm3 0,03 0,1 0,5 1,0 > 1,0 

 Azot ogólny mgN/dm3 2,5 5 10 20 > 20 
 Tlen 
 rozpuszczony 

mgO2/dm3 7 6 5 4 < 4 

 
klasa I - wody o bardzo dobrej jakości: 

 
- spełniają wymagania określone dla wód powierzchniowych 

wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 
spoŜycia, 

- wartości wskaźników jakości wody nie wskazują na Ŝadne oddziaływania 
antropogeniczne; 

 
klasa II - wody dobrej jakości: 
 
- spełniają w odniesieniu do większości wskaźników jakości wody 

wymagania określone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do 
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spoŜycia, 

- wartości biologicznych wskaźników jakości wody wykazują niewielki 
wpływ oddziaływań antropogenicznych 

 
klasa III - wody zadowalającej jakości: 
 
- spełniają wymagania określone dla wód powierzchniowych 

wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 
spoŜycia, 
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- wartości biologicznych wskaźników jakości wody wykazują umiarkowany 
wpływ oddziaływań antropogenicznych; 

 
klasa IV - wody niezadowalającej jakości: 
 
- spełniają wymagania określone dla wód powierzchniowych 

wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 
spoŜycia, 

- wartości biologicznych wskaźników jakości wody wykazują, na skutek 
oddziaływań antropogenicznych, zmiany ilościowe i jakościowe w 
populacjach biologicznych; 

 
klasa V - wody złej jakości: 
 
- nie spełniają wymagań dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spoŜycia, 
- wartości biologicznych wskaźników jakości wody wykazują, na skutek 

oddziaływań antropogenicznych, zmiany polegające na zaniku 
występowania znacznej części populacji biologicznych. 

 
Tabela 2.5.–2. Normy czystości powierzchniowych wód śródlądowych wg 
klasyfikacji obowiązującej do 31.12.2002 r.. 

Klasa czystości 
Wskaźnik Jednostka 

I II III 
 BZT5 mgO2/dm3 4 8 12 
 PEW  µS/cm 800 900 1200 
 Fosforany mgPO4/dm3 0,2 0,6 1 
 Fosfor ogólny mgP/dm3 0,1 0,25 0,4 
 Chlorki mgCl/dm3 250 300 400 
 Siarczany mgSO4/dm3 150 200 250 
 Substancje 
 rozpuszczone 

mg/dm3 500 1000 1200 

 Azot amonowy mgNNH4/dm3 1 3 6 
 Azot azotanowy mgNNO3/dm3 5 7 15 
 Azot azotynowy mgNNO2/dm3 0,02 0,03 0,06 
 Azot ogólny mgN/dm3 5 10 15 
 Tlen rozpuszczony mgO2/dm3 6 5 4 
 
Do I klasy zaliczano wody nadające się do zaopatrzenia ludności w wodę do 
picia, do zaopatrzenia zakładów przemysłowych wymagających wody o 
jakości wody do picia oraz bytowania ryb łososiowatych. 
Do II klasy zaliczano wody nadające się do bytowania innych ryb niŜ 
łososiowate, chowu i hodowli zwierząt gospodarskich oraz do celów 
rekreacyjnych, uprawiania sportów wodnych i urządzania zorganizowanych 
kąpielisk. 
Do III klasy naleŜały wody nadające się do zaopatrzenia zakładów 
przemysłowych niewymagających wody o jakości wody do picia, do 
nawadniania terenów rolniczych i do upraw ogrodniczych. 
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2.5.1.2. Wody powierzchniowe w Gminie Ujazd. 
 
Zasadniczo teren Gminy odwadniany jest głównie przez rzekę Kłodnicę 
przepływającą przez południową część gminy.  
 
Kłodnica bierze początek w Brynowie - dzielnicy Katowic, na wysokości 305m 
n.p.m. Całkowita długość rzeki wynosi 75,3km, powierzchnia zlewni 
1084,8km2. 
 
Rzeka badana była na wysokości dzielnicy Kłodnica miasta Kędzierzyn - 
Koźle w ramach monitoringu WIOŚ (poza granicami Gminy Ujazd). 
 
Dopływami Kłodnicy spływającymi z terenu Gminy są m. in. cieki: 
Jaryszówka, Jaryszowiec, Jordan. 
 
Przez teren Gminy przebiega równieŜ Kanał Gliwicki, który stanowi sztuczną 
drogę wodną, łączącą Gliwice i Górnośląski Okręg Przemysłowy z systemem 
rzecznym Odry. Łączy rzekę Kłodnicę (Gliwice) z Odrą (Kędzierzyn-Koźle). 
Stan wód w Kanale Gliwickim badany był na terenie województwa opolskiego 
w punkcie kontrolnym Koźle na terenie miasta Kędzierzyn – Koźle w roku 
2001. 
 
PoniŜej w tabeli nr 2.5-3 zestawiono wyniki analiz wód powierzchniowych 
płynących przez teren Gminy Ujazd. Klasyfikację podano według 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.02.2004r. w sprawie 
klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych 
sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i 
prezentacji stanu tych wód (Dz. U. z 2004 r. Nr 32, poz. 284). 
 
Rzeka Kłodnica i Kanał Gliwicki w badanym zakresie prowadziły wody złej 
jakości (V klasa) - przede wszystkim ze względu na zawartość związków 
mineralnych, zwłaszcza chlorków i siarczanów. Są to zanieczyszczenia 
prowadzone przez rzekę z aglomeracji górnośląskiej i pochodzą z 
odprowadzanych do cieków na terenie Górnego Śląska duŜej ilości 
nieoczyszczonych, zasolonych wód dołowych z odwadniania kopalni węgla 
kamiennego. 
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Tabela nr 2.5-3. Wyniki analiz wód powierzchniowych przepływających przez 
Gminę Ujazd. 

Ciek 
Wskaźnik 

zanieczyszczenia 
Jednostka Kłodnica – 

2001 r. 
Kłodnica – 

2002 r. 

Kanał 
Gliwicki – 
2001 r. 

Tlen 
rozpuszczony 

mgO2/dm3 8,9 – I 10,3 – I 10,4 – I 

BZT5 mgO2/dm3 4,7 – III 4,9 – III 6,2 – IV 
Substancje 
rozpuszczone 

mg/dm3 2161 – V 2524 – V 2197 – V 

Chlorki mgCl/dm3 831 – V 890 –V - 
Siarczany mgSO4/dm3 292 – IV 325 – V - 
PEW µS/cm 3790 – V 4130 – V - 
Azot amonowy mgNNH4/dm3 1,49 – III 1,72 – III 2,91 – IV 
Azot azotynowy mgNNO2/dm3 0,439 – III 0,368 – III 0,298 – III 
Azot azotanowy mgNNO3/dm3 3,3 – I 3,9 – I - 
Azot ogólny mgN/dm3 6,6 – III 6,4 – III - 
Fosforany mgPO4/dm3 1,32 – V 0,78 – IV 1,36 – V 
Fosfor ogólny mgP/dm3 0,59 – III 0,55 – III 0,64 - III 
 
Skanalizowane są następujące miejscowości w gminie: 
 
- 2/3 miasta Ujazd, 
- Stary Ujazd, 
- Jaryszów, 
- Zimna Wódka od 01.12.2003 r., 
- Balcarzowice od 15.12.2003 r., 
- Nogowczyce od 15.12.2003 r. 
 
Pozostałe miejscowości pozbawione są kanalizacji, a głównym sposobem 
odprowadzenia ścieków są przydomowe szamba, bardzo często nieszczelne. 
MoŜna równieŜ zaryzykować stwierdzenie, iŜ część ścieków z terenu Gminy 
odprowadzana jest bezpośrednio do cieków powierzchniowych, wpływając 
negatywnie na stan ich czystości. 
 
Gmina posiada gminną oczyszczalnię ścieków, omówioną osobno w dziale 
dotyczącym gospodarki wodno - ściekowej. 
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2.5.2. Wody podziemne w Gminie Ujazd. Hydrogeologia. 
 
Na terenie Gminy występują 3 zbiorniki wód podziemnych: 
 
- GZWP nr 335 – zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie w utworach 

triasu dolnego w ośrodku szczelinowo – porowym o szacunkowych 
zasobach dyspozycyjnych 50000m3/24h i średniej głębokości ujęć 100m 
– 600m (północna część Gminy - obszar na północ od autostrady A4) 

- GZWP nr 332 – zbiornik Subniecka kędzierzyńsko - głubczycka w 
utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych w ośrodku porowym o 
szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 130000m3/24h i średniej 
głębokości ujęć 80m – 120m (południowa część Gminy - rejon miasta 
Ujazd i tereny na południe od DW nr 40), 

- GZWP nr 333 – zbiornik Opole – Zawadzkie w utworach triasu 
środkowego w ośrodku szczelinowo – krasowym o szacunkowych 
zasobach dyspozycyjnych 200000m3/24h i średniej głębokości ujęć 120m 
– 240m (w niewielkim stopniu - północna granica Gminy pokrywa się 
praktycznie z południową granicą GZWP). 

 
Gmina Ujazd znajduje się w zasięgu jednostki hydrogeologicznej zwanej 
triasem opolskim. Trias opolski jest elementem zbiornika zwanego zrębem 
triasu opolskiego. Od zachodu wzdłuŜ doliny Odry graniczy on z depresją 
opolską (wodonośny kenozoik i górna kreda). Od północy i południa 
przylegają do zrębu triasowego kenozoiczne struktury doliny Małej Panwi 
i Rowu Kędzierzyna. W kierunku wschodnim hydrogeologiczny zrąb triasu 
opolskiego ma swą kontynuację w bliźniaczej jednostce zwanej triasem 
śląskim. 
Trias opolski dzieli się na kilka jednostek o odmiennie ukształtowanych 
warunkach hydrogeologicznych. Głównym zastosowanym kryterium podziału 
jest wielopiętrowy układ skał przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych. 
Stopień izolacji skał triasowych ma kluczowy wpływ na zasilanie, zasobność 
i odporność na zanieczyszczenia całej struktury wodonośnej. Na strefowe 
zmiany stopnia izolacji nakłada się jeszcze strefowość stopnia 
zdiagenezowania i skrasowienia masywu węglanowego. Wpływają one na 
przepuszczalność skał węglanowych w tak silnym stopniu, Ŝe współczynniki 
filtracji skał wapienia muszlowego mogą róŜnić się w poszczególnych strefach 
od siebie kilkadziesiąt razy. W ślad za zróŜnicowaniem stopnia izolacji 
i parametrów filtracyjnych idzie strefowość tempa wymiany wody w zbiorniku 
i jej wieku (czasu, który upłynął od momentu jej infiltracji jako wody 
opadowej w masyw skalny). Masyw węglanowy triasu opolskiego posiada 
bardzo dobry stopień rozpoznania wieku wody określony metodami 
izotopowymi. Na wychodniach, w płytkich studniach, spotykane są wody 
współczesne, a głębiej kilkusetletnie. Na północy wody w wapieniach triasu 
liczą od kilku do kilkunastu tysięcy lat (infiltracja w holocenie lub 
w postglacjale). Badania izotopowe wskazują na intensywną wymianę wód 
w obszarze wychodni wapieni do głębokości 100-150 metrów i powolny 
przepływ w strefach północnych. 
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Na obszarze Gminy Ujazd wody podziemne występują w obrębie 
wodonośnego kompleksu triasowego w trzech poziomach wodonośnych: 
 
1. wapienia muszlowego (trias środkowy), 
2. retu (górne ogniwo triasu dolnego, pstrego piaskowca), 
3. dolnego i środkowego pstrego piaskowca (dolny trias). 
 
Największe znaczenie mają poziomy wodonośne retu i wapienia muszlowego. 
 
Wody w utworach wapienia muszlowego 
 
Zbiornik wody w wapieniu muszlowym triasu opolskiego tworzy węglanowy 
kompleks warstw złoŜony z utworów dolnego wapienia muszlowego bez 
warstw gogolińskich, środkowego wapienia muszlowego i warstw 
tarnowickich oraz górnego wapienia muszlowego o miąŜszości do 80m. 
Poziom wodonośny składa się z kilku lepiej przepuszczalnych warstw 
o charakterze szczelinowo- krasowym, przewarstwionych wkładkami margli. 
Woda gromadzi się głównie w systemie por oraz w spękaniach i kawernach 
skał. Maksymalną wodoprzewodność 1000m/24h - 8000m/24h posiadają 
skały na wychodniach, w kierunku północnym wodoprzewodność spada do 
50m/24h. Pierwsza warstwa wodonośna, podścielona słabo 
przepuszczalnymi warstwami gogolińskimi, zlokalizowana jest w wapieniach 
góraŜdŜańskich. WyŜej leŜące warstwy terebratulowe oddzielają ją od 
warstwy środkowej obejmującej utwory warstw karchowickich 
i diploporowych. Górna warstwa obejmuje wapienie i dolomity warstw 
rybniańskich i boruszowickich. Zasięg południowy uŜytkowego poziomu 
wodonośnego wyznacza granica występowania warstw góraŜdŜańskich. 
Północna granica sięga kilka kilometrów poza linię Opole - Ozimek. 
MiąŜszość tego poziomu waha się od kilku do 20m w obszarze wychodni 
i dochodzi do 48m w strefie wód naporowych. Poziom wodonośny 
charakteryzuje się współczynnikiem filtracji w granicach 14m/24h do 
400m/24h. NajwyŜsze wartości występują w obszarze wychodni i w rejonie 
stref dyslokacji. 
 
Zbiornik w wapieniu muszlowym wykazuje strefowość pionową. Jest on 
rozdzielony przez wapienno - margliste warstwy terebratulowe o miąŜszości 
10 metrów. Są one na ogół słabiej przepuszczalne i w ujęciu regionalnym 
stanowią warstwę izolującą pomiędzy kompleksem wydzielonym w poziomie 
warstw diploporowych i karchowickich (swobodne zwierciadło wody) oraz 
w niŜej leŜącym poziomie wodonośnym warstw góraŜdŜańskich (przewaŜnie 
warunki naporowe). O izolującym charakterze warstw terebratulowych 
świadczą zróŜnicowane wartości zarówno współczynnika filtracji, 
jak i wydajności studni czerpiących wodę z poziomów powyŜej i poniŜej 
warstw terebratulowych. Współczynniki filtracji dla warstw diploporowych 
i karchowickich oraz warstw góraŜdŜańskich róŜnią się o rząd lub nawet dwa 
rzędy wielkości i wynoszą odpowiednio 23,3m/24h dla górnego kompleksu 
i od 0,58 do 1,7 dla warstw spągowych. Środkowa warstwa wodonośna 
wapienia muszlowego wykazuje charakter krasowo-szczelinowy, natomiast 
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warstwa dolna i górna mają charakter szczelinowo-porowy. 
Zasilanie poziomu wapienia muszlowego odbywa się w trojaki sposób; 
bezpośrednio na wychodniach, poprzez boczny dopływ od wschodu oraz: 
z ascenzyjnego zasilania z poziomów podścielających na drodze przesączania 
przez serie słabo przepuszczalne. Najistotniejszy jest pierwszy sposób 
zasilania ze względu na duŜą i otwartą powierzchnię wychodni. Istotny jest 
równieŜ udział zasilania lateralnego z wyŜej połoŜonych obszarów 
wschodnich, skąd z obszaru śląsko-krakowskiego dopływa do rejonu Strzelec 
Opolskich znaczna ilość wód podziemnych. Zasilanie górnej warstwy 
wodonośnej ma miejsce w przedziałach wysokości 190m n.p.m. - 230m 
n.p.m. i obejmuje 25% - 31% opadów, a w mokrych latach moŜe dochodzić 
do wartości 45%. W poziomie wodonośnym wapienia muszlowego istnieją 
korzystne warunki przepływu wód podziemnych, determinowane zarówno 
obecnością szczelin, zjawisk krasowych, wysoką porowatością pewnych partii 
wapieni, jak równieŜ łagodnym upadem warstw. Dominującymi kierunkami 
przepływu są NW i W. Zwierciadło wody stabilizuje się na rzędnych 200m 
n.p.m. do 210m n.p.m. i nachylone jest w kierunku NW. W obszarze 
wychodni warstw góraŜdŜańskich stwierdza się na ogół zwierciadło 
swobodne, a w pozostałych obszarach naporowe, subartezyjskie lub lokalnie 
artezyjskie. 
 
Wody w utworach retu 
 
Zbiorniki wody w utworach retu tworzą dolomity i wapienie. 
Najkorzystniejsze warunki do gromadzenia i przewodzenia wód podziemnych 
występują w stropowych partiach retu. Wapienie, wapienie dolomityczne 
i dolomity z gipsem stanowią dobre skały zbiornikowe. Ku północy wraz z 
zapadem pod warstwy gogolińskie poziom ten traci swoje własności uŜytkowe 
ze względu na wzrost mineralizacji wód podziemnych, co wynika z wzrostu 
udziału gipsów i anhydrytów. W pasie Gogolin - Strzelce Opolskie strop tego 
poziomu ujmowany jest na głębokości od 12m do 85m. MiąŜszość 
wodonośnych skał węglanowych retu wynosi od kilku do 26m. Maksymalne 
wydajności z tego poziomu wynoszą ok. 160m3/h, przy czym wydajności 
studni typowych są znacznie niniejsze niŜ w wapieniu muszlowym. Depresje 
wahają się od 0,3 do 58,3. Wydajność jednostkowa wykazuje znaczną 
zmienność i waha się w granicach 40m3/h/lmS - 0,9m3/h/lmS. Wartości 
współczynników filtracji wahają się od 0,16m/24h do 46m/24h. Rozkład 
współczynników filtracji wskazuje na średnie właściwości filtracyjne 
poziomu, a struktura hydrauliczna wykazuje charakter szczelinowo - 
krasowy systemu skalnego. Dolomity i wapienie retu wykazują strefowe 
nawodnienie. PodwyŜszoną wodonośność retu obserwuje się na południe od 
linii Szymiszów - Gogolin. Istnieje ogólny trend obniŜania się wodonośności 
retu z głębokością zalegania. Najlepiej rozwinięte własności hydrogeologiczne 
wykazują partie stropowe retu o miąŜszości 8m - 26m i silnie rozwiniętej 
sieci spękań i szczelin. Zasilanie poziomu retu zachodzi podobnie jak 
wapienia muszlowego. Jednak zasilanie na wychodniach jest utrudnione ze 
względu na obecność pokrywy lessowej i gliniastej. Infiltracja wód opadowych 
następuje w przedziale wysokości 240m n.p.m. - 260m n.p.m. Z obszaru 
śląsko-krakowskiego dopływają znaczne ilości wody. Zwierciadło wód 
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podziemnych w utworach retu prawie zawsze wykazuje charakter naporowy. 
Warunki przepływu tego poziomu determinowane są średnimi i niskimi 
wartościami parametrów hydrogeologicznych i pogarszają się z głębokością. 
Dominujące kierunki przepływu wód podziemnych to ku N i NW. 
 
Zjawiska krasowe i szczelinowatość 
 
Wapienie i dolomity triasowe charakteryzują się zaawansowanym krasem, 
licznymi spękaniami i znaczną porowatością. Obserwuje się liczne objawy 
krasu, mianowicie leje krasowe o średnicach 0,5 - 1,0 metra i głębokości 
2 metrów, wypełnione materiałem ilasto - piaszczystym. W obrębie warstw 
diploporowych leje osiągają do 150 metrów średnicy i kilkunastu metrów 
głębokości. Niektóre partie wapieni dolomitycznych wykazują obecność do 
120 pustek i kawern na powierzchni l metra kwadratowego. Formy krasowe 
występują w strefie suchej, przejściowej, jak i w strefie stale napełnionej 
wodą. Obszary uległy skrasowieniu do 35 metrów w strefach dyslokacji. 
Występowanie zjawisk krasowych nie ogranicza się jedynie do wychodni 
utworów triasu, gdyŜ np. ucieczki płuczki i skoki przewodu wiertniczego 
zdarzają się w głębokich wierceniach. Przyjmuje się istnienie czterech 
generacji form krasowych: retyko - lias, eocen, plejstocen, współczesne. 
W formach krasowych moŜna ze względu na kształt i wielkość wydzielić kilka 
typów. Są to silnie zwietrzałe nierówne powierzchnie wapieni stropowych, 
płytkie dochodzące do kilku metrów kieszenie oraz pionowe szczeliny 
krasowe w górnej części wypełnione piaskiem, a w dolnej gliną z okruchami 
wapieni, poziome zgodne z uławiceniem wkładki gliniaste wśród wapieni oraz 
głębokie leje krasowe. Pojęcie szczelinowatości traktuje się jako zespół 
właściwości skał wynikający z istnienia naturalnych spękań i pęknięć. 
Ilościowym wyrazem szczelinowatości jest stosunek objętości szczelin do 
objętości całego masywu skalnego. Na omawianym obszarze dominują dwa 
zespoły spękań tworzące systemy zawarte w przedziałach 300-400° 
oraz 40-60°. Rozwarcie szczelin wynosi od 0,9mm do 2,1mm. Długość 
szczelin zaleŜy od typu skał, są one krótsze w obrębie skał marglistych 
i wapiennych. Są to skały o średnim stopniu szczelinowatości. Wskaźnik 
szczelinowatości powierzchniowej i porowatości szczelinowej waha się od 
0,7% do 4,5%, a porowatość efektywna wynosi od 0,8% do 31,9%. Pustki 
krasowe są często wtórnie wypełnione, nie grają więc istotnej roli 
w magazynowaniu wód. RównieŜ udział szczelinowatości w magazynowaniu 
wód nie przekracza kilku procent. Wysoka wartość porowatości efektywnej 
moŜe powodować, Ŝe ta cecha determinuje pojemność wodną masywów. 
Obecność form krasowych i szczelin odgrywa natomiast zasadniczą rolę 
w przewodzeniu wód podziemnych i formowaniu się dopływów do studni. 
 

Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 335 Krapkowice - Strzelce Opolskie 
(GZWP-335) - to zbiornik w osadach dolnego i środkowego pstrego 
piaskowca. Rozciąga się on od Brzegu i Niemodlina na zachodzie do 
Zawadzkiego na wschodzie i od południowej granicy triasu na Garbie 
Chełmu aŜ do doliny rzeki Brynicy na północy. Łącznie obejmuje 
powierzchnię 2050km2, z czego 1000km2 uznane jest jako obszar wysokiej 
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ochrony (OWO). Pozostała część zbiornika jest w sposób naturalny chroniona 
przez leŜące wyŜej mniejsze zbiorniki wód podziemnych wieku od triasu do 
czwartorzędu (GZWP: 323, 327, 328, 333, 334, 336). GZWP-335 jest 
zbiornikiem o charakterze szczelinowo-porowym. Zbiornik ten jest dość 
intensywnie eksploatowany przez ujęcia zaopatrujące w wodę miasta: 
Krapkowice, Gogolin, Opole, Ozimek, Zawadzkie. 
 
Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 333 Opole - Zawadzkie (GZWP-333) - 
to zbiornik w utworach wapienia muszlowego, gromadzący wody w ośrodku 
szczelinowo-krasowym. Poziom wodonośny wapienia muszlowego traktuje się 
łącznie z retem, z uwagi na kontakty lokalne wynikające z tektoniki i częsty 
brak warstw izolujących, jak i wspólne ujmowanie studniami. GZWP-333 
rozciąga się od Opola na zachodzie do Kielczy na wschodzie i od Strzelec 
Opolskich na południu po miejscowość Kolonowskie i Ozimek na północy. 
Powierzchnia zbiornika wynosi 1835km2. Zbiornik naleŜy do jednych 
z najbogatszych pod względem zasobności zbiorników w Polsce i jest 
największym zbiornikiem wód podziemnych województwa opolskiego. 
Średnia głębokość ujęć wynosi 120m - 240m. Zbiornik charakteryzuje się 
niską odpornością naturalną na zanieczyszczenie ze względu na brak osadów 
przykrywających w południowej jego części. Dlatego teren występowania 
powierzchni odkrytej zbiornika 750km przewidziany jest jako obszar 
najwyŜszej ochrony (ONO). Zbiornik ma podstawowe znaczenie 
w zaopatrywaniu w wodę ludności zamieszkałej na obszarze pomiędzy Odrą a 
Małą Panwią, w gminach: Opole, Proszków, Tarnów Opolski, Izbicko, 
Chrząstowice, Strzelce Opolskie, Jemielnica, Zawadzkie, Ozimek, Gogolin, 
Krapkowice. Zasoby tego zbiornika są jednocześnie sczerpywane w wyniku 
odwadniania kamieniołomów zakładów cementowo - wapienniczych. 
Eksploatacja ujęć wód podziemnych, odwadnianie wyrobisk górniczych 
prowadzą do obniŜania połoŜenia zwierciadła wody i zmian stosunków 
wodnych, co pociąga za sobą uboŜenie i degradację zasobów wodnych. Polega 
to na ograniczeniu dostępu do wód podziemnych, przy jednoczesnym 
pogorszeniu się jakości wód w wyniku procesów biochemicznych 
zachodzących w odwadnianej warstwie wodonośnej oraz w skutek wzmoŜonej 
infiltracji zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Istniejące warunki 
geologiczne, wysokie walory uŜytkowe zbiornika, przy jednoczesnej słabej 
naturalnej odporności na zanieczyszczenie powodują, Ŝe wszelka działalność 
na obszarze zbiornika nr 333 musi być podporządkowana ochronie ilości 
i jakości jego wód. 
Z 516 otworów na obszarze GZWP 333 aŜ 264 to czynne studnie 
eksploatujące wody tego zbiornika. Ponad 50 studni to obiekty o głębokości 
200m - 750m. Zbiornik środkowego triasu jest na znacznym obszarze mało 
odporny na zanieczyszczenia i to nie tylko z powierzchni ziemi, ale takŜe 
często od spągu, od zmineralizowanych wód podłoŜa. Najcenniejsze obszary 
są skaŜone związkami azotu, metalami cięŜkimi i innymi związkami nawet 
do głębokości 200m. 
 
 
 
 



Rozdział 2 str. 30 Program ochrony środowiska – Gmina Ujazd 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 

 

2.5.3. Gospodarka wodno – ściekowa 
2.5.3.1. Wstęp 
 
Od kilku lat obserwuje się znaczny spadek zuŜycia wody. Przyczyny tego 
zjawiska są róŜnorodne, m. in. stosowanie obiegów zamkniętych 
w przemyśle, zmiany w technologii produkcji na mniej wodochłonne, upadek 
wielu gałęzi przemysłu, ale równieŜ bardziej racjonalne gospodarowanie 
wodą, zarówno wśród odbiorców zbiorowych jak i indywidualnych. Wpływa to 
na ilość odprowadzanych do wód powierzchniowych ścieków, zarówno 
komunalnych jak i przemysłowych. Podobnie jak zuŜycie wody – ilość 
ścieków systematycznie obniŜa się, przy czym spadek ten szczególnie dotyczy 
uŜytkowników komunalnych (ilość ścieków odprowadzanych bezpośrednio 
z zakładów przemysłowych utrzymuje się od lat na zbliŜonym poziomie). 
Zmienia się równieŜ wielkość i charakter zanieczyszczeń odprowadzanych do 
wód powierzchniowych. O ile w latach poprzednich dominowały 
zanieczyszczenia wnoszone ze źródeł punktowych, zarówno komunalnych jak 
i przemysłowych, tak obecnie – ze względu na ilość i standard oddawanych 
do eksploatacji oczyszczalni ścieków – dominować zaczynają 
zanieczyszczenia ze źródeł obszarowych. Na ich charakter składają się 
zarówno nie oczyszczone ścieki z terenów nie objętych jeszcze kanalizacją jak 
teŜ i wymywane z terenów zabudowanych, łąk, pastwisk i pól uprawnych 
przez opady atmosferyczne substancje zanieczyszczające, w szczególności 
składniki nawozów mineralnych i organicznych, środki ochrony roślin, 
odcieki i osady.   
 
Rejestrowana w 2000 r. w systemie statystyki państwowej ilość ścieków 
odprowadzanych do wód powierzchniowych z punktowych źródeł 
zanieczyszczeń zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego wynosiła 
209,7mln m3, z czego 187,7mln m3 stanowiły ścieki wymagające 
oczyszczania. Zrzuty bezpośrednio z zakładów przemysłowych (łącznie 
z wodami chłodniczymi i zanieczyszczonymi wodami kopalnianymi) stanowiły 
87,1mln m3 tj. 41,5% ogółu ścieków, a odprowadzane z miejskich systemów 
kanalizacyjnych - 122,5mln m3 tj. 58,4%.   
 
W ściekach przemysłowych znaczny udział (około 25%) miały tzw. umownie 
czyste wody chłodnicze. Pozostałe wody zanieczyszczone, odprowadzane ze 
źródeł przemysłowych oraz całość ścieków z gospodarki komunalnej naleŜały 
do kategorii ścieków wymagających oczyszczania. Oznacza to, Ŝe 65,3% ilości 
ścieków wymagających oczyszczania pochodzi z systemów komunalnych, a 
pozostałe 34,7% odprowadzane jest z zakładów przemysłowych. 
 
W latach 1980-2000 ilość odprowadzanych do wód powierzchniowych 
ścieków komunalnych i przemysłowych (wymagających oczyszczania) 
zmniejszyła się z 403,1mln m3/rok do 187,7mln m3/rok w 2000 r. tj. o 
53,4%. Jest to przede wszystkim efekt racjonalizacji zuŜycia wody, zarówno 
na cele produkcyjne jak i gospodarstw domowych, wymuszonej przez 
zastosowane instrumenty prawno - ekonomiczne (opłaty, kary i 
skuteczniejsze kontrole). Zwłaszcza urealnienie poziomu opłat zwiększyło 
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zainteresowanie uŜytkowników wody stosowaniem oszczędniejszych 
rozwiązań technologicznych, a czasami po prostu zmniejszeniem jej 
marnotrawstwa. Racjonalizacji zuŜycia wody sprzyja równieŜ 
upowszechnienie pomiaru jej zuŜycia oraz wprowadzenie zamkniętych 
obiegów wody. 
 
 
2.5.3.2. Uwarunkowania prawne w prawodawstwie polskim 
 
Gospodarkę wodno – ściekową regulują obecnie następujące przepisy 
prawne: 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627), 
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, 

poz 1229), 
- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy – Prawo 

ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085), 

- Ustawa z dnia 07 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001 r. Nr 72, poz. 747), 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 r. w sprawie 
wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez 
ludzi (Dz. U. Nr 203 z 2002 r., poz. 203).. 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. 
w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 
do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego (Dz. U. z dnia 2002 r., Nr 212, poz. 1799). 

 
 
2.5.3.3. Uwarunkowania prawne w prawodawstwie UE 
 
Podstawowe normy europejskie dotyczące gospodarki wodno - ściekowej 
zawierają dyrektywy: 
- Dyrektywa Rady nr 91/271/EEC z dnia 21 maja 1991 roku dotycząca 

oczyszczania ścieków komunalnych, 
- Dyrektywa Rady nr 76/464/EEC w sprawie zanieczyszczeń 

powodowanych przez niektóre substancje zrzucane do środowiska 
wodnego, 

- Dyrektywa Rady 98/83/EEC w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spoŜycia przez ludzi, 

- Dyrektywa Rady 80/68/EEC z dnia 17 grudnia 1980 roku w sprawie 
ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami spowodowanymi 
przez niektóre substancje niebezpieczne 

 
Na mocy obowiązującej od 01.05.2004r. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o 
zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z uzyskaniem przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. 2004r., Nr 96 
poz. 959) wymagania dyrektyw UE zostały wdroŜone do szeregu krajowych 
aktów prawnych, zaś polskie prawo jest zgodne z wymaganiami unijnymi. 
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2.5.3.4. Zaopatrzenie w wodę 
 
Zaopatrzenie w wodę w Gminie odbywa się przede wszystkim poprzez pobór 
wód podziemnych dla potrzeb wodociągu gminnego. 
 
UJAZD – SUW: 
 
Studnia nr 1 - głębokość 18,5m, 
Studnia nr 2a - głębokość 20,0m, 
Studnia nr 2b - głębokość 19,0m. 

 
Obejmuje: 
Ujazd –  miasto, 
Niezdrowice  – wieś. 
 
Produkcja za 2003 - 83024m3. 
SprzedaŜ za 2003 - 57386m3. 
Uzdatnianie za pomocą filtra pośpiesznego – odŜelazianie i odmanganianie. 
Zatwierdzone zasoby - 58,00m3/h. 
Wg pozwolenia wodnoprawnego (OŚ-III-6210/125/93 z 11.08.1993 r. waŜne 
do 31.12.2010 r.) - 19,00m3/h. 
 

 SIERONIOWICE – SUW: 
 
Studnia nr 1 - głębokość 75m, 
Studnia nr 2 - głębokość 77m. 

 
Obejmuje wsie: 
Sieroniowice, 
Balcarzowice, 
Nogowczyce, 
Jaryszów. 
 

Produkcja za 2003 – 64863m3. 
SprzedaŜ za 2003 – 39228m3. 
Uzdatnianie - bez uzdatnienia. 
Zatwierdzone zasoby - 38,50m3/h. 
Wg pozwolenia wodnoprawnego (OŚ-III-6210/228/95 z 07.11.1995 r. waŜne 
do 31.12.2010 r.) - 25,00m3/h. 
 

 ZIMNA WÓDKA – SUW 
 
Studnia nr 2 – głębokość 101m, 
Studnia nr 3 - głębokość102m. 
 
Obejmuje wsie: 
Zimna Wódka, 
Stary Ujazd. 
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Produkcja za 2003 – 55600m3. 
SprzedaŜ za 2003 – 31633m3. 
Uzdatnianie – bez uzdatnienia. 
Zatwierdzone zasoby 44,50m3/h. 
Wg pozwolenia wodnoprawnego (OŚ-III-6210/14/98 z 27.08.1998 r. waŜne 
do 31.12.2010 r.) - 40,50m3/h. 
 
Ogólna produkcja wody w gminie Ujazd za 2003 r.: 203487m3, w tym na cele 
technologiczne do płukania sieci i filtra pośpiesznego w Ujeździe: 24968m3. 
SprzedaŜ wody w gminie Ujazd za 2003 r.: 128247m3. 
Strata wody: 50272m3 (24,7%). 
 

Długość sieci wodociągowej w Gminie: 50,3km. 
 
W tabeli poniŜej przedstawiono zestawienie badań wody z wybranych studni 
ujęć gminnych wraz z porównaniem z normami wg Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości 
wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz. U. z 2002 r. Nr 203, poz. 
1718). 
 
Tabela nr 2.5-4. Jakość wody z ujęć gminnych i porównanie z normami. 

Studnia 

Wskaźnik Jednostka 

Studnia 
nr 2b – 
SUW 

Ujazd – 
surowa 

Studnia nr 
2b – SUW 
Ujazd – 

uzdatniona 

Studnia nr 
2 – SUW 

Sieroniowice 

Studnia 
nr 3 – 
SUW 

Zimna 
Wódka 

Norma 

Barwa mgPt/dm3 1 1 5 5 15 
Zapach - akcept. akcept. akcept. akcept. akcept. 
Odczyn pH 7,1 7,1 6,5 7,5 6,5-9,5 
PEW µS/cm 639 641 207 356 2500 
Twardość mgCaCO3/dm3 362 365 95 178 60-500 
Amoniak mgNH4/dm3 nw nw nw nw 0,5 
Azotyny mgNO2/dm3 0,01 0,01 nw 0,003 0,5 
Azotany mgNO3/dm3 23,17 23,17 4,55 1,8 50 
Chlorki mgCl/dm3 26 - - - 250 
śelazo mg/Fe/dm3 0,211 0 0,08 0,231 0,2 
Mangan mgMn/dm3 0,281 0,04 < 0,05 0,071 0,05 
Fluorki mgF/dm3 0,4 - - - 1,5 

 
Woda surowa ze studni nr 2b w SUW w Ujeździe i studni nr 3 w SUW Zimna 
Wódka nie spełniają wymagań ze względu na podwyŜszoną zawartość Ŝelaza i 
manganu. Woda w SUW Ujazd jest uzdatniana. 
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2.5.3.5. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 
 
Odprowadzanie ścieków w Gminie odbywa się za pomocą sieci 
kanalizacyjnej w następujących miejscowościach: 
 
- Ujazd, Jaryszów, Stary Ujazd, Zimna Wódka, Niezdrowice, 

Balcarzowice, Nogowczyce (równieŜ w budowie) – do oczyszczalni w 
Ujeździe. 

 
Ścieki odprowadzane są równieŜ do zbiorników bezodpływowych tzw. 
„szamb”, z których powinny być dowoŜone do punktów zlewczych 
oczyszczalni ścieków. Ścieki z „szamb” dowoŜone są na oczyszczalnię w 
Ujeździe i na oczyszczalnie Zakładu Energetycznego „Blachownia” w 
Kędzierzynie – Koźlu. 
 
Oczyszczalnia ścieków w Ujeździe 
 
Na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd istnieją następujące 
urządzenia: 
 
1. pompownia ścieków surowych umieszczona w istniejącym obiekcie z 

pompami KSB Amarex o wydajności Q = 10dm3/s i wysokości 
podnoszenia H = 10m, w układzie 2 pompy pracujące + l rezerwowa; 

2. krata bębnowa z płaskownikiem HUBER ROTAMAT Ro 5 umieszczona w 
budynku socjalno-technicznym (stan docelowy); 

3. reaktor BIOCOS Ŝelbetowy, pracujący w połączonym układzie SBR i 
osadu czynnego spełniający funkcję: 

- komory defosfatacji, 
- komory nitryfikacji, 
- komory denitryfikacji, 
- osadnika  wtórnego; 
4. komora zagęszczania   osadu   nadmiernego w konstrukcji Ŝelbetowej o 

pojemności całkowitej 145m3; 
5. prasa filtracyjna taśmowa CompRot typ V50 do mechanicznego 

odwadniania osadu nadmiernego; 
6. zbiornik   na   ścieki   dowoŜone   umieszczony, z pompą KSB Amarex o 

wydajności Q = 2 dm3/s i wysokości podnoszenia H = 3,0m; 
7. budynek techniczno-socjalny. 
 
Ścieki surowe dopływają na teren oczyszczalni z miasta Ujazd do pompowni 
ścieków surowych, skąd są pompowane do oczyszczalni. 
Pierwszym urządzeniem technologicznym na terenie oczyszczalni jest krata 
bębnowa z piaskownikiem słuŜąca do usunięcia z dopływających ścieków 
części stałych - skratek oraz piasku. 
Ścieki pozbawione zanieczyszczeń mechanicznych dopływają grawitacyjnie 
do zbiornika oczyszczalni BIOCOS. Zaprojektowana technologia oczyszczania 
ścieków BIOCOS jest połączeniem technologii osadu czynnego z tlenową 
stabilizacją osadu i technologii SBR, stanowiąc połączenie zalet obu tych 
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technologii z jednoczesną eliminacją ich wad. 
Opatentowana przez prof. Ingerle technologia BIOCOS jest zbliŜona do 
technologii z osadem czynnym i stanowi połączenie zasilanej osadem 
wtórnym komory z osadem czynnym - Zbiornik B i pracującą w oparciu o 
zastosowaną w systemie SBR technologię jednego zbiornika komory 
osadzania i mieszania - Zbiornik SU. 
W ten sposób Zbiornik SU eliminuje konieczny w technologii osadu czynnego 
osadnik wtórny i przepompownię osadu wtórnego (z j. angielskiego 
Biological-Combined-System = BIOCOS). 
W technologii BIOCOS mają miejsce te same procesy biologiczne i fizyczne co 
w technologii z osadem czynnym. W zaleŜności od obecności wolnego tlenu 
zachodzi proces denitryfikacji lub nitryfikacji. 
W technologii BIOCOS następuje wprowadzenie ścieków do komory z osadem 
czynnym - Zbiornik B, gdzie następuje proces biologicznego oczyszczania 
poprzez bakterie, które zaopatrywane są w odpowiednie ilości tlenu poprzez 
system dmuchaw. Po przejściu przez Zbiornik B ścieki wprowadzane są do 
dwóch identycznych, równolegle połoŜonych Zbiorników SU. W zbiornikach 
tych przebiegają czasowo przesunięte procesy: osadzanie osadu z 
odciąganiem ścieków oczyszczonych i mieszanie ścieków. 
Oba identyczne w swej budowie zbiorniki - SU przyjmują ścieki ze zbiornika 
B i pracują w sposób przemienny. Występują w nich na przemian 
następujące fazy: 
 
- faza mieszania U, 
- faza osiadania V, 
- faza odciągania A. 
 
W ścianie pomiędzy zbiornikiem B i kaŜdym ze zbiorników SU zainstalowana 
jest pompa recyrkulacyjna, która podczas fazy mieszania U pompuje 
zmieszane ścieki z osadem ze zbiornika B do zbiornika SU. Po  15 minutowej  
fazie mieszania pompowanie zostaje automatycznie wyłączone i zawirowania 
w zbiorniku ustają. 
W tym czasie ustaje dopływ do zbiornika SU i rozpoczyna się faza osiadania. 
Podczas jej trwania opada osad czynny i na powierzchni tworzy się strefa 
sklarowanych ścieków. 
 
Dodatkowo na oczyszczalni przewidziano moŜliwość dowoŜenia ścieków 
wozami asenizacyjnymi z nieskanalizowanych obszarów miasta i gminy. 
DowoŜone ścieki spuszczane są do studni zlewnej, skąd odprowadzone 
zostaną do pompowni, gdzie wspólnie ze ściekami dopływającymi kanalizacją 
będą oczyszczane. Oczyszczone ścieki są odprowadzane do rzeki Kłodnicy. 
 
Urządzeniem słuŜącym do przeróbki osadów jest komora zagęszczania 
osadów o pojemności 145m3. Do komory tej jest doprowadzony osad 
nadmierny z komory BIOCOS - Zbiornika SU. Po odprowadzenia kaŜdej 
partii osadu nadmiernego następuje jego grawitacyjne zagęszczanie. 
Oddzielona od zagęszczonego osadu ciecz nadosadowa jest odpompowywana 
do reaktora BIOCOS. 
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Zagęszczony i ustabilizowany jest pompowany na prasę filtracyjną, gdzie 
następuje jego mechaniczne odwodnienie. Odwodniony osad jest gromadzony 
w kontenerze i kaŜda partia przesypywana wapnem w celu higienizacji 
osadu. Prasa filtracyjna została umieszczona w wydzielonym budynku stacji 
przeróbki osadów ściekowych. 
 
Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne wydane przez Starostwo 
Powiatowe w Strzelcach Opolskich dnia 19.09.2000 r. pismem o znaku ROŚ 
6223/14/00 na odprowadzanie ścieków w ilości: 
 

Qśrd = 550m3/24h. 
 
Przepływ ścieków sanitarnych za rok 2003 wyniósł 45107m3, tj, 
123,6m3/24h. 
ObciąŜenie oczyszczalni wynosi 22,5%. 
 
Tabela 2.5.–5. Skład oczyszczonych ścieków bytowo – gospodarczych 
odprowadzanych z terenu Gminy Ujazd. 

Rodzaj wskaźnika 
zanieczyszczenia 

StęŜenie w 
ściekach 

oczyszczonych 

StęŜenia 
dopuszczalne 

Ładunek w 
ściekach 

oczyszczonych 
- mg/dm3 mg/dm3 kg/24h 

Zawiesiny ogólne 10,0 50 1,23 
BZT5 8,0 30 0,99 
ChZT 56,0 150 6,92 
Azot amonowy 0,6 6 0,07 
Azot ogólny 3,06 30 0,38 
Fosfor ogólny 4,0 5,0 0,49 

 
 
2.5.4.  Podsumowanie 
 
PoniŜej w tabeli przedstawiono zestawienie ilości pobranej wody 
i odprowadzanych ścieków na terenie Gminy Ujazd. 
 
Tabela nr 2.5.-6. Zestawienie ilości pobranej wody i odprowadzanych ścieków 
z terenu Powiatu. 

Ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych SprzedaŜ wody 
podziemnej Ogółem Oczyszczonych Gmina 

m3/rok m3/rok m3/rok 
Ujazd 128247 128247 62649 
Indywidualne 
ujęcia1 

10174 10174 brak danych 

Razem 138421 138421 62649 

1 – szacunkowo 5% wydobycia całkowitego wody. 
 
Z ilości ścieków wynika, iŜ następująca liczba ścieków z terenu Gminy 
odprowadzana jest nielegalnie:  
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QN = 379,21 – 171,62 = 207,6m3/24h, gdzie: 
 
1 – ilość ścieków powstających na terenie Gminy Ujazd, 
2 – ilość ścieków oczyszczanych w oczyszczalni z terenu Gminy Ujazd, 
 
Z obliczeń wynika, iŜ z terenu Gminy Ujazd odprowadzanych jest nielegalnie 
około 207,6m3/24h ścieków. MoŜna załoŜyć, iŜ około 50m3/24h wody 
zuŜywane jest na prace w ogrodach lub polach oraz inne prace porządkowe. 
Wobec powyŜszego naleŜy przyjąć iŜ ścieki odprowadzane nielegalnie to 
wielkość 157,6m3/24h (57524m3/rok). 
 
Przeciętny skład ścieków przyjęto za - Tabernacki i inni 1990, „Nowoczesne 
systemy oczyszczania ścieków” J. Łomontowski i A. Szpindor rozdział 1 
tabela 1.6. (wartości średnie), i tak: 
 
- BZT5 – stęŜenie: 750,5mgO2/dm3, ładunek: 118,3kgO2/d; 43172kgO2/a, 
- zawiesina ogólna – stęŜenie: 856mg/dm3, ładunek: 134,9kg/d; 

49240kg/a, 
- azot amonowy – stęŜenie: 45,25mgNNH4/dm3, ładunek: 7,13kgNNH4/d; 

2603kgNNH4/a, 
- azot ogólny – stęŜenie: 66,65mgN/dm3, ładunek: 10,5kgN/d; 3834kgN/a, 
- fosfor ogólny – stęŜenie: 10,3mg/dm3, ładunek: 1,6kg/d; 592,5kg/a. 
 
W tabeli 2.5.-7. przedstawiono skład nieoczyszczonych ścieków wraz z 
porównaniem z wartościami dopuszczalnymi według Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie 
naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 
z dnia 2002 r., Nr 212, poz. 1799). 
 
Tabela 2.5.–7. Skład nieoczyszczonych ścieków bytowo – gospodarczych 
odprowadzanych nielegalnie do wód powierzchniowych z terenu Gminy. 

Rodzaj wskaźnika 
zanieczyszczenia 

StęŜenie w 
ściekach surowych 

StęŜenia 
dopuszczalne 

Ładunek w 
ściekach surowych 

- mg/dm3 mg/dm3 kg/24h 
Zawiesiny ogólne 856 50 134,9 
BZT5 750,5 40 118,3 
Azot amonowy 45,25 10 7,13 
Azot ogólny 66,65 30 10,5 
Fosfor ogólny 10,3 5 1,6 

 
W ściekach odprowadzanych bez oczyszczenia przekroczone są teoretyczne 
stęŜenia zawiesiny, BZT5, azotu amonowego, azotu ogólnego i fosforu 
ogólnego. 
Ponadto stan ścieków nie oczyszczanych zrzucanych do odbiorników jest 
bardzo zmienny i nieprzewidywalny. 
 
Ścieki te odprowadzane są do przydroŜnych rowów melioracyjnych lub 
rozprowadzane po powierzchni ziemi. 
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2.6. Powietrze atmosferyczne. 
2.6.1. Uwarunkowania prawne. Normy czystości powietrza. Regulacje 

prawne Unii Europejskiej. 
 
Obowiązująca od 01.10.2001r. Ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. 2001r., Nr 62 poz. 627) wprowadza do polskiego systemu 
prawnego wymagania Unii Europejskiej, dotyczące ochrony środowiska, w 
tym ochrony powietrza atmosferycznego. 
 
Zgodnie z ustawą ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej 
jego jakości, w szczególności przez: 
 
- utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniŜej dopuszczalnych dla 

nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach, 
- zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do 

dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. 
 
Zagadnienia związane z ochroną atmosfery regulowane są ustawami: 
 
- Ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001r., 

Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dn. 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw  
(Dz. U. 2001 r., Nr 100 poz. 1085 z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne (tekst jednolity 
Dz.U. 2003r., Nr 153 poz. 1504), 

- Ustawa z dnia 18 grudnia 1998r. o wspieraniu przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz. 1121 z późniejszymi 
zmianami), 

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o substancjach zuboŜających warstwę 
ozonową (Dz. U. 2004 nr 121 poz. 1263), 

 
oraz szeregiem aktów wykonawczych głównie do ustawy POŚ, wśród których 
jako najistotniejsze, określające normy czystości powietrza, naleŜy wymienić: 
 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych 
poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji 
dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87 
poz. 796 z dnia 27.06.2002r.); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06.06.2002r. w sprawie oceny 
poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2002r. Nr 87 poz. 798); 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1 
poz. 12 z dnia 08.01.2003r.); 

 
Oceny jakości powietrza i obserwacji zmian dokonuje się w ramach 
państwowego monitoringu środowiska. 
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W tabeli nr 2.6.-1 przedstawiono aktualnie obowiązujące normy czystości 
powietrza (dopuszczalne poziomy, marginesy tolerancji, dopuszczalne 
częstości przekraczania) wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
06.06.2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji 
w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz 
marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji 
oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 06.06.2002r. w sprawie 
oceny poziomów substancji w powietrzu. 
 
Tabela nr 2.6.-1. Dopuszczalne poziomy substancji normowanych 
w powietrzu, marginesy tolerancji (ustalone dla 293K i 101,3kPa). 

Nazwa 
substancji 

Okres 
uśredniania 

wyników 

Dopusz-
czalny 
poziom 

Margines tolerancji 
[µg/m3 ] 

- - µg/m3 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Poziomy dopuszczalne ze względu na ochronę zdrowia 
Benzen rok 5 5 5 5 5 4 3 2 1 0 

1 godzina 200 1 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Dwutlenek 
azotu NO2 rok 40 16 14 12 10 8 6 4 2 0 

1 godzina 350 2 90 60 30 0 0 0 0 0 0 
24 godziny 150 3 4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dwutlenek 
siarki 
SO2 24 godziny 125 3)5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ołów w PM10 rok 0,5 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 
Ozon 8 godzin 120 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 godziny 50 7 15 10 5 0 0 0 0 0 0 Pył 
zawieszony 
PM10 

rok 40 4,8 3,2 1,6 0 0 0 0 0 0 

Tlenek węgla  8 godzin 10000 8 6000 4000 2000 0 0 0 0 0 0 

Poziomy dopuszczalne ze względu na ochronę roślin 
rok 40 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tlenki azotu 

NO + NO2 rok 30 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
rok 40 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Dwutlenek 

siarki SO2 rok 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
01.05÷31.07 24000 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ozon 

[µg/m3h] 01.05÷31.07 18000 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 dopuszczalna częstość przekroczeń 18 razy w roku 
2 dopuszczalna częstość przekroczeń 24 razy w roku 
3 dopuszczalna częstość przekroczeń 3 razy w roku 
4 do 31.12.2004r. 
5 od 01.01.2005r. 
6 maksymalna średnia 8-godzinna spośród średnich kroczących, obliczonych ze średnich 
jednogodzinnych w ciągu doby, liczba dni z przekroczeniem uśredniona w ciągu 3 kolejnych 
lat wynosi 60dni/rok do 31.12.2004r. i 25dni/rok od 01.01.2005r. 
7 dopuszczalna częstość przekroczeń 35 razy w roku 
8 maksymalna średnia 8-godzinna spośród średnich kroczących 

9 do 31.12.2002r. 
10 od 01.01.2003r. 
11 do 31.12.2009r. jako AOT40. 
12 od 01.01.2010r. jako AOT40. 

 
PowyŜsze normy czystości powietrza (poziomy dopuszczalne zanieczyszczeń) 
stosowane są do oceny jakości powietrza w ramach monitoringu środowiska 
(na drodze pomiarów imisji).  
Dodatkowo na potrzeby oceny wpływu istniejących lub projektowanych 
instalacji / inwestycji na stan czystości powietrza, określanej na drodze 
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obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń (modelowania komputerowego) 
ustalono wartości odniesienia substancji w powietrzu. Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie wartości odniesienia 
dla niektórych substancji w powietrzu określa 1-godzinne i średnioroczne 
stęŜenia dopuszczalne dla 167 najistotniejszych zanieczyszczeń powietrza 
atmosferycznego oraz normy opadu pyłu ogółem, kadmu i ołowiu. Zgodnie z 
ustawą POŚ wartości odniesienia stosuje się dla zanieczyszczeń, dla których 
brak poziomów dopuszczalnych. 
 
Przepisy ochrony środowiska Unii Europejskiej są niezwykle rozbudowane 
i przenikają praktycznie wszystkie dziedziny Ŝycia społeczno - gospodarczego. 
Zbiór aktów prawnych UE dotyczących ochrony powietrza jest dość obszerny, 
moŜna je pogrupować według zagadnień:  
- normy jakości powietrza, 
- normy jakości produktów ze względu na ochronę powietrza, np. 

dopuszczalna zawartość siarki i ołowiu w paliwach, 
- wymogi, jakim powinny odpowiadać pojazdy silnikowe ze względu na 

ochronę powietrza,  
- wymogi dotyczące emisji zanieczyszczeń do powietrza przez zakłady 

przemysłowe, elektrownie i spalarnie. 
 
Proces dostosowywania polskiej legislacji do wymagań UE został praktycznie 
zakończony. Na mocy obowiązującej od 01.05.2004r. Ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004r. o zmianie i uchyleniu niektórych ustaw w związku z 
uzyskaniem przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej (Dz. 
U. 2004r., Nr 96 poz. 959) wymagania dyrektyw UE zostały wdroŜone do 
szeregu krajowych aktów prawnych, zaś polskie prawo jest zgodne z 
wymaganiami unijnymi. 
 
 
2.6.2. Wymagania formalno prawne z zakresu ochrony atmosfery. 
 
Eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza wymaga: 
 
- pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mogących powodować znaczne 

zanieczyszczenie elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, 
zgodnie z Dyrektywą 96/61/UE, zwaną popularnie Dyrektywą IPPC 
(„Integrated Pollution Prevention and Control”) wprowadzoną 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie 
rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 
(Dz. U. nr 122 poz. 1055 z dnia 01.08.2002r.). 

- pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza zgodnie 
z art. 220 Ustawy z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska lub 

- zgłoszenia - instalacje określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. 
(Dz. U. 2001r. Nr 140 poz. 1585). 
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Pozwolenia zintegrowane (pozwolenia IPPC) 
 
W gminie Ujazd brak obiektów wymagających pozwolenia zintegrowanego. 
 
Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 
 
Zgodnie z obowiązująca ustawą Prawo ochrony środowiska pozwolenia na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza wymagają instalacje energetyczne: 
 
- opalane węglem kamiennym o łącznej nominalnej mocy ponad 5 MWt,  
- opalane koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym i opałowym 

o łącznej nominalnej mocy ponad 10 MWt,  
- opalane paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy ponad 15 MWt.  
 
Na terenie gminy brak kotłowni o tak duŜej mocy cieplnej. 
Największy zakład zlokalizowany w Gminie, tzn. Opolskie Fabryki Mebli - 
Fabryka Mebli nr 4 Sp. z o.o. Ujazd (dawniej Fabryka nr 8) w celach 
energetyczno - technologicznych wykorzystuje węgiel kamienny (w 
niewielkim stopniu równieŜ olej opałowy). Kotłownia zakładowa, wyposaŜona 
w kotły opalane węglem kamiennym, posiada łączną moc cieplną 3,27MWt. 
Zakład posiada aktualną decyzję Starosty Strzeleckiego ROŚ.7644-10/2000 
z dnia 04.10.2000r., obowiązującą do 30.09.2004r. 
Zgodnie z aktualnymi przepisami Zakład będzie wymagał przedłuŜenia 
pozwolenia jedynie ze względu na posiadane źródła technologiczne (odciągi z 
klejenia tapicerki). 
 
Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wymagają 
równieŜ wszystkie instalacje, z których wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza odbywa się w sposób zorganizowany, za pośrednictwem 
przeznaczonych do tego celu środków technicznych. Z obowiązku powyŜszego 
wyłączono niektóre instalacje, np. urządzenia technologicznego spalania 
paliw o łącznej mocy do 1 MWt, stacje paliw, suszarnie zboŜa, fermy 
hodowlane nie zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, młyny spoŜywcze, oczyszczalnie ścieków. 
 
Do grupy obiektów wymagających pozwolenia moŜna zaliczyć zakłady 
usługowo – produkcyjne (istniejące lub mogące funkcjonować w przyszłości 
w gminie Ujazd, zwłaszcza w Strefach Aktywności Gospodarczej), 
wyposaŜone w układy wentylacji mechanicznej, a przede wszystkim: 
 

- zakłady lakiernicze, drukarnie, malowanie elementów stalowych, klejenie 
(np. OFM nr 4 Sp. z o.o. Ujazd) 

- zakłady stolarskie, meblarskie, tartaki (np. „TRAK” S.C. w Ujeździe, ul. 
Gliwicka 8), 

- zakłady przetwórstwa rolno - spoŜywczego, 
- zakłady przetwórstwa tworzyw sztucznych, 
- fermy hodowlane zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko z I grupy (ponad 240 DuŜych Jednostek 
Przeliczeniowych inwentarza). 
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Na mocy Ustawy z dnia 03.10.2003r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony 
środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2003 nr 190 poz. 1865) 
powyŜsza kwalifikacja została uchylona, zaś przypadki, w których 
wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza nie będzie wymagało pozwolenia,  
określi minister właściwy do spraw środowiska w drodze rozporządzenia. 
Jednocześnie do dnia wejścia w Ŝycie w/w rozporządzenia mają obowiązywać 
przepisy dotychczasowe, natomiast jeŜeli w związku z wejściem w Ŝycie w/w 
rozporządzenia wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie będzie 
wymagać pozwolenia, to pozwolenie wydane na podstawie dotychczasowych 
przepisów wygasa z dniem wejścia w Ŝycie tego rozporządzenia, a jeśli będzie 
wymagać pozwolenia, a dotychczas pozwolenie nie było wymagane, to 
obowiązek posiadania pozwolenia powstaje po upływie 6 miesięcy od dnia 
wejścia w Ŝycie tego rozporządzenia. 
 
UciąŜliwość emisji z w/w instalacji, zgodnie z obowiązującym prawem, musi 
być ograniczona do terenu jednostki prowadzącej jej eksploatację. 
 
Dodatkowo naleŜy zaznaczyć, Ŝe w obowiązującym m.p.z.p. dla Stref 
Aktywności Gospodarczej wprowadzono zakaz lokalizowania przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko z I grupy (przedsięwzięć 
wymagających obligatoryjnie procedury oceny oddziaływania na środowisko i 
podlegających Wojewodzie, jako organowi ochrony środowiska). 
 
Zgłoszenia 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.11.2001r. 
w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia  
(Dz. U. 2001r., Nr 140, poz. 1585) nie wymagają pozwolenia, ale wymagają 
zgłoszenia instalacje energetyczne: 
- opalane węglem kamiennym o łącznej nominalnej mocy 0,5 ÷ 5 MWt,  
- opalane koksem, drewnem, słomą, olejem napędowym i opałowym 

o łącznej nominalnej mocy 1 ÷ 10 MWt,  
- opalane paliwem gazowym o łącznej nominalnej mocy 1 ÷ 15 MWt.  
 
Na terenie gminy mogą występować jednostki posiadające kotłownie węglowe 
o mocy cieplnej w powyŜszym zakresie, naleŜą do nich: 
- Opolskie Fabryki Mebli - Fabryka Mebli nr 4 Sp. z o.o. Ujazd, 
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Ujazd, 
- Piekarnia „JAAL” Ujazd. 
 
Zgłoszenia wymagają równieŜ niektóre instalacje technologiczne (wymienione 
w rozporządzeniu), w tym np. do przetaczania paliw płynnych (stacje paliw, 
np. Stacja PKN ORLEN nr 946 w Ujeździe), małe lakiernie, duŜe suszarnie 
zboŜa, młyny spoŜywcze, fermy hodowlane zaliczane do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko z II grupy. 
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Ewidencja emitowanych zanieczyszczeń, opłaty za korzystanie ze 
środowiska 
 
Zgodnie z ustawą z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska podmiot 
korzystający ze środowiska powinien prowadzić, aktualizowaną co kwartał, 
ewidencję zawierającą informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów 
wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określono te 
ilości. 
Podmiot korzystający ze środowiska w terminie wniesienia opłaty przedkłada 
marszałkowi województwa wykaz zawierający w/w informacje i dane, 
wykorzystane do ustalenia wysokości opłat. 
 
Jak wynika z informacji uzyskanych z Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń 
Środowiska, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego oraz z informacji własnych, w roku 2002 na adres Urzędu 
wpłynęły informacje dotyczące emisji zanieczyszczeń do atmosfery z 
następujących jednostek zlokalizowanych na terenie gminy Ujazd: 
 
- Opolskie Fabryki Mebli - Fabryka Mebli nr 4 Sp. z o.o. Ujazd, 
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Ujazd, 
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ujazd, 
- PPUH Piekarnia „JAAL” Ujazd, 
- Produkcja - Usługi - Handel Surowcem Drzewnym S.C. „TRAK” Ujazd. 
 
 
2.6.3. Emisja zanieczyszczeń w województwie i powiecie. 
 
Według opracowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Opolu Stan środowiska w województwie opolskim w 2002 roku 
województwo opolskie zajmowało 8. miejsce w kraju pod względem emisji 
zanieczyszczeń pyłowych do powietrza i 10. miejsce pod względem emisji 
zanieczyszczeń gazowych, mimo Ŝe pod względem powierzchni zajmuje 
ostatnie miejsce w kraju. 
Wskaźniki emisji odniesione do powierzchni województwa wyglądają zatem 
mniej korzystnie - emisja jednostkowa zanieczyszczeń pyłowych wyniosła w 
roku 2001: 0,8Mg/km2 (4. miejsce w kraju), a w roku 2002: 0,6Mg/km2, 
emisja jednostkowa zanieczyszczeń gazowych wyniosła w roku 2001: 
5,8Mg/km2 (6. miejsce w kraju), a w roku 2002: 5,1Mg/km2.  
 
W okresie minionego dziesięciolecia wartości tych emisji wykazują stałą 
tendencję spadkową, co związane jest nie tylko z recesją gospodarczą, ale 
przede wszystkim z proekologicznymi działaniami jednostek gospodarczych. 
W województwie dominujący wpływ na wielkość emisji mają trzy powiaty: 
opolski, krapkowicki i kędzierzyńsko - kozielski. 
Największym wytwórcą zanieczyszczeń powietrza jest sektor energetyczny, 
z którego pochodzi ponad 70% emisji oraz przemysł cementowo - 
wapienniczy i chemiczny. 
Całkowitą emisję z zakładów objętych statystyką emisji zanieczyszczeń z 
terenu województwa przedstawiono poniŜej. 
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Tabela 2.6.-2. Roczna emisja zanieczyszczeń z terenu Województwa 
Opolskiego (dane statystyczne wg opracowań WIOŚ w Opolu). 

Wielkość emisji [tys. Mg/rok] w roku: Emisja 
zanieczyszczeń: 1998 1999 2000 2001 2002 

pyłowych 
gazowych (bez CO2) 
    w tym SO2 
    w tym NOX 

12,4 
55,7 
20,0 
18,7 

9,9 
53,8 
18,0 
19,1 

7,7 
57,5 
18,0 
20,5 

7,4 
54,5 
17,5 
19,5 

5,4 
48,2 
14,8 
b.d. 

 
Pomimo wyraźnego spadku emisji z zakładów przemysłowych nadal 
niepokojący pozostaje wysoki poziom emisji pochodzącej z sektora bytowo-
komunalnego, czyli tzw. emisji „niskiej”.  
Niska emisja zanieczyszczeń powietrza jest emisją pochodzącą z lokalnych 
kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk domowych opalanych 
najczęściej węglem tanim, a więc o złej charakterystyce i niskich 
parametrach grzewczych. Wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do 
oszacowania. Mimo stosunkowo niewielkiego udziału niskiej emisji 
w globalnej emisji zanieczyszczeń, jej wpływ na lokalny stan zanieczyszczenia 
jest istotny, głównie ze względu na lokalizację tych źródeł oraz warunki 
wprowadzania zanieczyszczeń do atmosfery. Z procesem spalania węgla, 
zwłaszcza w nisko sprawnych paleniskach indywidualnych i małych kotłach 
z rusztem stałym związana jest emisja benzo(α)pirenu. 
 
Znacznym problemem, szczególnie w duŜych miastach, jest równieŜ emisja ze 
środków transportu. W duŜych ośrodkach przemysłowych udział 
zanieczyszczeń komunikacyjnych jest porównywalny z zanieczyszczeniami 
pochodzącymi z emitorów przemysłowych i energetycznych. Biorąc pod 
uwagę tendencje zmian emisji NOx zwraca uwagę rosnący z roku na rok 
poziom emisji ze źródeł mobilnych, przy spadku emisji tego zanieczyszczenia 
ze źródeł stacjonarnych. 
W oparciu o opracowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Opolu Stan środowiska w województwie opolskim w 2002 roku oraz 
Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2003 w tabelach poniŜej 
przedstawiono całkowitą emisję z zakładów objętych statystyką emisji 
zanieczyszczeń z terenu powiatu i jej wielkość na tle województwa. 
 

Tabela 2.6.-3. Roczna emisja zanieczyszczeń z terenu Powiatu Strzeleckiego 
(dane statystyczne wg opracowań WIOŚ w Opolu). 

Wielkość emisji [tys. Mg/rok] w roku: Emisja 
zanieczyszczeń: 1998 1999 2000 2001 

pyłowych 
gazowych (bez CO2) 
    w tym SO2 
    w tym NOX 

1,6 
3,7 
0,6 
- 

1,4 
3,2 
0,7 
1,3 

0,9 
3,2 
0,5 
1,6 

0,9 
1,9 
0,4 
0,8 
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Tabela 2.6.-4. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń z terenu Województwa 
Opolskiego i Powiatu Strzeleckiego (dane statystyczne). 

Wskaźnik emisji [Mg/km2]  
Wojew. Opolskie Powiat Strzelecki 

Emisja 
zanieczyszczeń: 

rok 2001 rok 2002 rok 2001 rok 2002 
pyłowych 
gazowych (bez CO2) 

0,8 
5,8 

0,6 
5,1 

1,2 
2,6 

0,5 
0,7 

 
Pomimo wieloletniej tendencji obniŜania emisji pyłów, jeszcze w roku 2001 
dla Powiatu Strzeleckiego wskaźnik emisji pyłu stanowił ok. 150% wartości 
średniej wojewódzkiej - był to wskaźnik wysoki, wyŜszy od zajmującego 2. 
miejsce w kraju województwa dolnośląskiego (1,0Mg/km2) i stanowiący ok. 
50% wskaźnika dla zajmującego 1. miejsce w kraju województwa śląskiego 
(2,7Mg/km2). 
W roku 2002 dla Powiatu Strzeleckiego wskaźnik emisji pyłu został 
radykalnie, ponad 2-krotnie obniŜony do poziomu ok. 80% wartości średniej 
wojewódzkiej. Przyczyną powyŜszej redukcji emisji nie były, niestety, 
działania proekologiczne, a wstrzymanie działalności praktycznie 
największych obiektów przemysłowych Powiatu Strzeleckiego. 
 
W roku 2001 powiatowy wskaźnik emisji zanieczyszczeń gazowych stanowił 
ok. 50% wartości średniej wojewódzkiej, w tym wskaźnik dla dwutlenku 
siarki ok. 30%. W roku 2002 dla Powiatu Strzeleckiego wskaźnik emisji 
substancji gazowych został ponad 3-krotnie obniŜony do poziomu ok. 14% 
wartości średniej wojewódzkiej.  
 
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe analiza danych statystycznych przedstawia raczej 
pewien trend, niŜ stan obiektywny, obejmuje bowiem jedynie wytypowane w 
1986r. największe jednostki organizacyjne, nie opiera się natomiast na 
kwartalnych informacjach przesyłanych przez wszystkie podmioty 
gospodarcze na adres urzędu marszałkowskiego. Emisja zanieczyszczeń 
wskazuje w kaŜdym razie zdecydowaną tendencję malejącą, początkowo 
związaną z inwestycjami proekologicznymi, w późniejszym okresie ze 
wstrzymaniem działalności największych obiektów przemysłowych Powiatu. 
 
Z podsumowania przedstawionego w „Programie ochrony środowiska wraz z 
planem gospodarki odpadami dla Powiatu Strzeleckiego” (Strzelce Opolskie, 
styczeń 2004) wynika, Ŝe w roku 2002 nastąpiło dalsze zmniejszenie emisji z 
największych jednostek organizacyjnych Powiatu Strzeleckiego, objętych 
badaniami statystycznymi GUS.  
Na podstawie szacunkowego bilansu emisji dla najistotniejszych źródeł 
zanieczyszczenia powietrza stwierdzono, Ŝe w skali powiatu o emisji pyłów i 
dwutlenku siarki decyduje obecnie spalanie węgla kamiennego - przemysł (w 
tym energetyka) emituje ok. 1/3 tych substancji, „emisja niska” w 
indywidualnych źródłach grzewczych odpowiada za ok. 2/3 ich emisji. 
O emisji tlenków azotu decyduje spalanie paliw samochodowych (2/3 emisji) 
i spalanie węgla (1/3 emisji), ale głównie w energetyce zawodowej. 
O emisji tlenku węgla decyduje równieŜ spalanie paliw samochodowych (2/3 
emisji) i spalanie węgla (1/3 emisji), ale głównie w indywidualnych źródłach 
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„niskiej emisji”. 
Zdecydowaną większość „innych” emitowanych gazów, stanowią lotne 
związki organiczne emitowane podczas spalania paliw samochodowych, przy 
czym niezorganizowana emisja węglowodorów (par benzyn) ze stacji paliw, 
stanowi jedynie ok. 5% powyŜszej wielkości. 
 
Wobec dominujących wiatrów zachodnich, istotny wpływ na jakość powietrza 
na terenie Powiatu Strzeleckiego ma transport zanieczyszczeń emitowanych z 
wysokich emitorów (kominów) duŜych zakładów przemysłowych 
zlokalizowanych w odległości kilku kilometrów od granic powiatu (OPOLWAP 
w Tarnowie Opolskim, GÓRAśDśE Cement w Choruli i GóraŜdŜach, Zakłady 
Koksownicze w Zdzieszowicach, liczne obiekty w Kędzierzynie - Koźlu: 
Zakłady Azotowe, obszar przemysłowy i elektrownia kompleksu 
BLACHOWNIA HOLDING S.A., MZEC, KOFAMA i inne). 
 
Łączne zestawienie udziałów poszczególnych źródeł w wielkości emisji 
powiatowej w roku 2002 przedstawiono w tabeli 2.6.-5. Przedstawione 
zestawienie ma charakter szacunkowy, nie uwzględnia niewielkich jednostek 
gospodarczych, niewielkich kotłowni indywidualnych opalanych paliwami 
innymi niŜ węgiel, itp. 
 
Tabela 2.6.-5. Udziały w rocznej wielkość emisji z podstawowych źródeł 
zanieczyszczenia powietrza Powiatu Strzeleckiego (wg „Programu ochrony 
środowiska ...”; Strzelce Opolskie, styczeń 2004). 

Udział w emisji [%] 

Zanieczysz-
czenie 

duŜe 
źródła 
energ. 

węglowe 

duŜe 
źródła 

przemysł. 
(w tym 2) 

indywidualne 
spalanie węgla 
(niska emisja) 

zanieczysz-
czenia 

komunika-
cyjne 

spalanie 
węgla 
(2+4) 

1 2 3 4 5 6 

pyły 29÷34 34÷39 51÷62 3÷10 85÷93 
SO2 26÷31 29÷35 64÷70 1÷2 95÷96 
NO2 10÷21 12÷24 4÷9 67÷83 15÷30 
CO 2÷3 2÷3 23÷35 62÷76 24÷38 
inne* 0 6÷16 0 84÷94 0 
* - inne substancje gazowe z wyjątkiem dwutlenku węgla  
 
 
2.6.4. Źródła i emisja zanieczyszczeń powietrza w gminie. 
 

Gmina Ujazd ma zasadniczo charakter rolniczy, przewiduje się jednak, Ŝe 
coraz większe znaczenie odgrywać będą funkcje usługowe i przemysłowe. 
NajwaŜniejszymi źródłami zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na 
terenie gminy są zatem następujące procesy: 
- spalanie paliw w celach grzewczych, 
- zakłady usługowe i przemysłowe, 
- spalanie paliw samochodowych, 
- niezorganizowana emisja zanieczyszczeń, 
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- napływ zanieczyszczeń spoza gminy. 
 
Energetyczne spalanie paliw 
 
Spalanie paliw jest źródłem emisji pyłu, dwutlenku siarki, tlenków azotu 
i tlenku węgla, a w przypadku paliw stałych – równieŜ węgla elementarnego 
(sadzy) i benzo(α)pirenu. Podstawowym produktem spalania jest oczywiście 
dwutlenek węgla, który przez autorów niniejszego opracowania nie jest 
traktowany jako zanieczyszczenie powietrza. 
 
Jedynym na terenie Gminy obiektem, który moŜna rozpatrywać jako  
centralny system ciepłowniczy, jest kotłownia węglowa o łącznej mocy ok. 
1MW, naleŜąca do Spółdzielni Mieszkaniowej w Ujeździe, obsługująca 4 
budynki po 12 mieszkań w mieście (łącznie 48 mieszkań, tzn. ok. 2÷3% 
mieszkańców Gminy). 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe posiada 3 
lokalne kotłownie węglowe (o mocach poniŜej 200kW) obsługujące 10 
mieszkań znajdujących się w 3 budynkach. 
 
Do duŜych kotłowni grzewczo - technologicznych, towarzyszących zazwyczaj 
zakładom przemysłowym, moŜna zaliczyć jedynie instalację naleŜącą do 
Opolskich Fabryki Mebli - Fabryki Mebli nr 4 Sp. z o.o. w Ujeździe (dawniej 
Fabryka nr 8) o łącznej wydajności 2,29MW (łączna moc cieplna 3,27MWt). 
Kotłownia zakładowa wyposaŜona jest w 2 kotły opalane węglem kamiennym 
WCO-80 o nominalnej wydajności cieplnej 2 x 1,1MW oraz kocioł SK-10 o 
wydajności 0,085MW, wyposaŜone w baterie cyklonów odpylających. 
Dodatkowo na terenie zakładu znajduje się mały kocioł olejowy 55kW. 
 
Instalacje spalania paliw stanowią zatem praktycznie wyłącznie lokalne 
źródła grzewcze budynków wielo- i jednorodzinnych, zakładów usługowych i 
produkcyjnych, szkół, przedszkoli itd., będące źródłem „niskiej emisji” 
zanieczyszczeń. Budynki mieszkalne oraz obiekty usługowe i uŜyteczności 
publicznej posiadają indywidualne źródła ciepła. Są to kaflowe piece 
akumulacyjne lub lokalne kotłownie wodne, zasilające wewnętrzne instalacje 
centralnego ogrzewania. 
 
Na terenie gminy brak zasilania w gaz ziemny. 
 
Tradycyjnie w strukturze zuŜycia paliw na cele grzewcze dominuje spalanie 
węgla - szacunkowo moŜna przyjąć, Ŝe 80÷90% źródeł indywidualnych 
opalanych jest węglem kamiennym. 
Stosunkowo duŜe znaczenie, na tle innych niezgazyfikowanych obszarów 
Powiatu, ma wykorzystanie oleju opałowego - szacunkowo moŜna przyjąć, Ŝe 
10÷20% budynków ogrzewanych jest olejem opałowym lekkim. 
Pozostałe paliwa stałe (koks, biomasa) lub gazowe (LPG) mają marginalne 
znaczenie. 
Ogrzewanie elektryczne stosowane jest sporadycznie ze względu na wysokie 
koszty eksploatacyjne. 
Na terenie gminy rozpowszechnione jest uŜywanie wymiennych butli z gazem 
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płynnym propan – butan (LPG) lub energii elektrycznej na cele kuchenne, 
zwłaszcza w sezonie letnim. 
Nie zaobserwowano wykorzystania odnawialnych źródeł energii – wiatru, 
promieniowania słonecznego, energii wodnej, energii geotermalnej i energii 
biomasy innej niŜ drewno. 
 
Zasadniczo spalany jest węgiel o bardzo dobrych parametrach, sortymentu 
orzech I lub II (wartość opałowa 30MJ/kg, zawartość popiołu 7÷8%, 
zawartość siarki 0,6÷0,8%). Część budynków opalanych moŜe być jednak 
węglem tanim, o złych parametrach (miał węglowy o wartości opałowej 
22MJ/kg, zawartości popiołu 21÷24%, zawartości siarki 0,8÷0,9%) i proces 
ten nasila się w ostatnim okresie z przyczyn ekonomicznych. Dodatkowo w 
paleniskach tych spalane mogą być okresowo odpady, przede wszystkim 
tworzyw sztucznych. 
Indywidualne paleniska węglowe o niewielkich mocach charakteryzują się 
małą sprawnością, zaś niepełny proces spalania powoduje nadmierną emisję 
zanieczyszczeń. Instalacje odprowadzania spalin w kotłowniach lokalnych 
nie posiadają urządzeń odpylających. Dodatkowo niewielka wysokość 
emitorów i grawitacyjny ciąg spalin wpływają niekorzystne na warunki 
rozprzestrzeniania emitowanych zanieczyszczeń.  
PowyŜsze czynniki decydują o szczególnej uciąŜliwości „niskiej emisji” dla 
mieszkańców i środowiska gminy. Przeprowadzone obliczenia 
rozprzestrzeniania zanieczyszczeń emitowanych z pojedynczego grzewczego 
źródła spalania węgla dla typowego domku jednorodzinnego wskazują, Ŝe 
zasięg oddziaływania takiego źródła jest niewielki, lokalny - do 
kilkudziesięciu metrów. Opad pyłu, dla w/w sortymentów węgla wynosi od 
15% do 50% wartości dopuszczalnej. StęŜenia pyłu PM10, sadzy  
i zanieczyszczeń gazowych na poziomie terenu nie przekraczają 10% wartości 
dopuszczalnych. Wyjątkiem jest emisja benzo(α)pirenu, który powoduje 
przekroczenia w promieniu do 60m od komina. NaleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe 
model obliczeniowy „uśrednia” ilość spalanego paliwa w sezonie grzewczym, 
zaś wartości obliczonych stęŜeń zanieczyszczeń odnosi do wartości 
normowanych jako średnioroczne lub 99,8 percentyl ze stęŜeń 
maksymalnych w skali roku. W rzeczywistości specyfika omawianego 
ogrzewania polega na kilkukrotnej w skali doby, duŜej emisji zanieczyszczeń 
w sezonie grzewczym, co powoduje występowanie okresowych, lokalnych 
stref wysokich stęŜeń produktów spalania, odbieranych przez człowieka jako 
wyjątkowo uciąŜliwe. 
 
Przyjmując szacunkowy wskaźnik zuŜycia węgla dla budynku 
jednorodzinnego jako 1Mg/mieszkańca/rok oraz ok. 85% budynków 
opalanych węglem, moŜna załoŜyć roczne zuŜycie węgla w gminnych źródłach 
„niskiej emisji” na poziomie ok. 5,8 tys. Mg/rok. Roczna emisja 
zanieczyszczeń towarzyszących jego spaleniu (obliczona na podstawie 
powszechnie stosowanych wskaźników MOŚZNiL) wynosi więc (wartość 
minimalna dla węgla „najlepszego”, wartość maksymalna dla węgla 
„najgorszego”) - pył ogółem: 60÷190Mg/rok (w tym sadza: 2÷6Mg/rok i 
benzo(α)piren: 0,08Mg/rok); SO2: 56÷83Mg/rok, NO2: 6Mg/rok, CO: 
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260Mg/rok. PowyŜsza emisja obejmuje równieŜ zanieczyszczenia emitowane 
w obiektach naleŜących do SM i ZGKiM w Ujeździe. 
 
Emisja z procesów przemysłowych i technologicznych 
 
Wśród zanieczyszczeń technologicznych emitowanych na terenie Gminy 
Ujazd naleŜy wymienić: 
 
- pyły drzewne pochodzące z zakładów drzewnych, meblarskich, usług 

stolarskich (np. „TRAK” S.C. Ujazd), 
- pyły metaliczne pochodzące z zakładów usług ślusarskich, stanowisk 

spawalniczych, 
- lotne związki organiczne pochodzące ze stosowanych farb, lakierów i 

klejów w zakładach meblarskich, lakiernictwa samochodowego, 
zabezpieczania elementów stalowych (np. OFM nr 4 w Ujeździe), 

- pary benzyn (węglowodory alifatyczne i aromatyczne, w tym benzen) 
emitowane ze stacji paliw (np. Stacja PKN ORLEN nr 946 w Ujeździe). 

 
W tabeli 2.6.-6. przedstawiono zestawienie rocznej emisji zanieczyszczeń dla 
największych obiektów znajdujących się na terenie gminy Ujazd. Dane 
dotyczą roku 2002 (na podstawie informacji uzyskanych z Wojewódzkiego 
Banku Zanieczyszczeń Środowiska, prowadzonego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Opolskiego). 
W celach porównawczych w tabeli ujęto równieŜ emisję z największych 
obiektów energetycznego spalania paliw. 
 
Tabela 2.6.-6. Roczna wielkość emisji w roku 2002 z największych źródeł 
technologicznych i energetycznych gminy Ujazd. 

Emisja roczna 
Jednostka organizacyjna 

pyły SO2 NO2 CO LZO 
- Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok 

OFM nr 4  Ujazd 0,71 1,94 0,59 2,96 2,19 
„TRAK” S.C. Ujazd 0,29 - - - - 
PPUH „JAAL” Ujazd 0,66 0,76 0,08 7,84 - 
SM Ujazd 0,28 1,34 0,67 8,40 - 
 
Zanieczyszczenia komunikacyjne 
 
Z punktu widzenia ochrony atmosfery droga stanowi liniowe źródło emisji 
zanieczyszczeń powietrza, nazywanych umownie „zanieczyszczeniami 
komunikacyjnymi”. Wśród „zanieczyszczeń komunikacyjnych” najistotniejsze 
znaczenie mają spaliny samochodowe, tzn. produkty spalania paliw - benzyn 
i olejów napędowych, w mniejszym stopniu równieŜ gazu płynnego LPG. 
Marginalne znaczenie ma emisja par paliwa z układu paliwowego pojazdów 
oraz emisja zanieczyszczeń pyłowych związana ze stopniowym zuŜywaniem 
się nawierzchni jezdni, opon samochodowych, klocków hamulcowych itd. 
 
Toksyczne składniki spalin stanowią: tlenek węgla, tlenki azotu (dominuje 
NO ulegający w powietrzu stopniowej konwersji do NO2), lotne związki 
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organiczne (głównie węglowodory alifatyczne), a takŜe pył PM10 (zawierający 
sadzę oraz śladowe obecnie - ze względu na zaniechanie produkcji 
i sprzedaŜy benzyn etylizowanych - ilości związków ołowiu) i dwutlenek 
siarki. 
W Polsce nie są juŜ produkowane i sprzedawane benzyny etylizowane, 
których spalanie generuje emisję pyłu zawierającego związki ołowiu w 
istotnych ilościach. Wszystkie benzyny naleŜy praktycznie traktować jako 
bezołowiowe ze względu na śladową zawartości tego metalu. Jak wynika z 
informacji internetowych Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A., normy 
UE są juŜ spełnione przez następujące wyroby: 
- oleje napędowe EKODIESEL PLUS 50 i STANDARD 50, o zawartości 

siarki do 50mg/kg, 
- benzyny EUROSUPER 95, SUPER PLUS 98 i UNIWERSALNA 95 o 

zawartości siarki poniŜej 0,01% wag. i zawartości ołowiu w praktyce 
poniŜej 0,002g/dm3. 

 
 
Z dniem 01.01.2004r. weszło w Ŝycie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 
dnia 23.12.2003r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. 
U. 2003r., Nr 230 poz. 2297) określające maksymalną zawartość ołowiu dla 
benzyn silnikowych na poziomie 0,005g/dm3 oraz zawartość siarki dla 
benzyn do 150mg/kg (0,015% wag.) i zawartość siarki dla olejów 
napędowych do 350mg/kg (0,035% wag.).  
Od dnia 01.01.2005r. maksymalna zawartość siarki dla benzyn i olejów 
napędowych zostanie obniŜona do 50mg/kg (0,005% wag.), a od dnia 
01.01.2009r. do 10mg/kg (0,001% wag.). 
Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza do polskiego prawa wymagania 
Dyrektywy 98/70/EEC z 13 października 1998r. dotyczącej jakości benzyny 
oraz paliw do silników Diesla oraz Dyrektywy 99/32/EEC z dnia 
26.04.1999r. w sprawie redukcji zawartości siarki w paliwach płynnych. 
 
Ze względu na emisję „zanieczyszczeń komunikacyjnych” największe 
znaczenie ma autostrada A4 przebiegająca przez teren Gminy oraz drogi 
krajowe - DK nr 40 (Kędzierzyn Koźle - Pyskowice) i DK nr 88 (Strzelce 
Opolskie - Nogowczyce). Mniejsze znaczenie mają drogi powiatowe i gminne, 
uzupełniające sieć komunikacyjną. 
 
Jak juŜ pisano, według szacunkowych pomiarów przeprowadzonych przez 
POŚ „Lemitor” w okresie marzec - czerwiec 2003 średnie dobowe natęŜenie 
ruchu (SDR) dla powiatowego odcinka autostrady wynosi ok. 12 tys. 
pojazdów samochodowych na dobę. Wraz z budową i modernizacją kolejnych 
odcinków autostrady A4 naleŜy spodziewać się znacznego wzrostu natęŜenia 
ruchu na autostradzie. Jednocześnie autostrada przejmuje częściowo ruch 
pojazdów odbywających się drogą międzynarodową E-40, stąd trudno 
określić tendencje zmian natęŜenia ruchu dla dróg krajowych nr 88 i 94, 
wchodzących w skład drogi międzynarodowej E-40. 
 
Wyniki GPR 2000 prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Opolu wykazały średnie dobowe natęŜenie ruchu dla 
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dróg krajowych na terenie Gminy Ujazd: DK nr 88 - ok. 12 tys. pojazdów i  
DK nr 40 - ok. 4 tys. pojazdów. Pomiary nie objęły nieczynnego wówczas, 
gminnego odcinka autostrady A4. 
Wyniki GPR 2000 prowadzonego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 
nie objęły gminnego odcinka drogi wojewódzkiej DW nr 426 Strzelce Opolskie 
- Olszowa - Klucz, bowiem była to wtedy droga powiatowa (DW nr 426 
przebiegała od Strzelec Opolskich do Leśnicy).  
 
Jak wynika z pomiarów Wydziału Ruchu Drogowego i Dróg Powiatowych 
Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich prowadzonych w latach 
2000÷2002 średniodobowe natęŜenie ruchu na obecnym przebiegu DW nr 
426 wynosiło ok. 2 tys. pojazdów, zaś na pozostałych drogach powiatowych 
w granicach gminy Ujazd nie przekraczało 1,5 tys. pojazdów dobowo. 
 
W tabeli 2.6-7. przedstawiono zestawienie dróg, natęŜenia ruchu  
i obliczeniowe wartości paliw samochodowych zuŜytych na drogach gminy 
Ujazd (wartości szacunkowe). ZuŜycie benzyn i oleju napędowego 
w samochodach wyznaczono przy załoŜeniu, Ŝe średnie zuŜycie paliwa dla 
pojazdu umownego wynosi 10dm3/100km.  
Dla dróg powiatowych przyjęto wartość średnią SDR = 1250 pojazdów, 
pomijając w rozwaŜaniach drogi gminne, dla których brak pomiarów ruchu. 
 
Tabela 2.6.-7. Główne drogi Gminy Ujazd.  

Droga Odcinek pomiarowy SDR 
Długość 
w gminie 

ZuŜycie 
paliwa 

- - poj./24h km m3/rok 
A4 Olszowa - Nogowczyce 12200 11 4898 
DK 40 gr. powiatu - gr. powiatu 3796 5 693 
DK 88 Strzelce Op. - Nogowczyce 11806 3 1293 
DW 426 Strzelce Opolskie - Olszowa 2036 6 446 
DP 27-... drogi powiatowe razem 1250 39 1779 
RAZEM drogi wszystkie - 64 9109 
 
Łączne szacunkowe zuŜycie paliwa wynosi więc w granicach gminy ok. 
9109m3/rok. Benzyna spalana w silnikach o zapłonie iskrowym stanowi ok. 
70% spalanego paliwa, olej napędowy spalany w silnikach dieslowskich 
stanowi ok. 30% spalanego paliwa. Pojazdy zasilane gazem płynnym propan-
butan rozpatrzono w grupie pojazdów z zapłonem iskrowym napędzanych 
benzynami.  
 
Wyznaczenie emisji produktów spalania oleju napędowego w silniku 
spalinowym o zapłonie samoczynnym (dieslowskim) oraz benzyny w silniku 
spalinowym o zapłonie iskrowym oparto na współczynnikach emisji 
zalecanych przez Agencję Ochrony Środowiska z Gdańska oraz na podstawie 
współczynników opisanych w pozycji „Podstawy InŜynierii Ochrony 
Atmosfery”, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1993r.  
 
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe (wobec braku aktualnych wskaźników w literaturze 
krajowej) są to zdecydowanie zawyŜone wskaźniki emisji pochodzące 
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z początku lat 90-tych. Nie uwzględniają one katalizatorów spalin 
stanowiących wyposaŜenie zdecydowanej części współczesnych samochodów 
osobowych (obniŜenie emisji tlenków azotu i tlenku węgla) oraz zdecydowanie 
obniŜonej zawartości części stałych i siarki we współczesnych paliwach. 
Przyjęte wskaźniki dotyczą równieŜ spalania benzyn ołowiowych 
(etylizowanych), stąd emitowany pył zawiera związki ołowiu. 
Dla porównania przyjęto równieŜ aktualne współczynniki emisji wyznaczone 
dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej dla roku 2002 wg opracowania 
EMEP/CORINAIR z sierpnia 2002r. „Emission Inventory Guidebook. Group 
7: Road Transport.” W celach obliczeniowych przyjęto współczynniki emisji 
dla Niemiec. Wskaźniki emisji CORINAIR uwzględniają dodatkowo emisję 
dwutlenku węgla (nie rozpatrywanego w niniejszym opracowaniu jako 
zanieczyszczenia powietrza), nie uwzględniają natomiast emisji dwutlenku 
siarki i ołowiu (wyznaczono zatem odpowiednie wskaźniki na podstawie 
maksymalnej zawartości siarki i ołowiu w paliwie). 
 
W tabeli 2.6.-8 przedstawiono wartości emisji obliczonej na podstawie w/w 
załoŜeń. Maksymalne wartości obliczono na podstawie współczynników 
Agencji Ochrony Środowiska z Gdańska i pozycji „Podstawy InŜynierii 
Ochrony Atmosfery”, Wydawnictwo P. Wr. 1993r. Wartości minimalne na 
podstawie CORINAIR 2002. 
 
Tabela 2.6.- 8. Emisja „zanieczyszczeń komunikacyjnych”.  

Źródło emisji Zanieczyszczenie 
Emisja obliczeniowa  

[Mg/rok] 
- - minimum maksimum 

Paliwa spalane na 
drogach gminy 
Ujazd 
„zanieczyszczenia 
komunikacyjne” 

pył PM10 
Pb w PM10 
SO2 
NO2 
CO 
węglow. alifatyczne 

7,24 
0,04 
3,02 

88,70 
935,50 
81,46 

23,53 
1,43 

30,37 
219,04 

1746,29 
238,95 

 
Przeprowadzone obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń emitowanych 
z drogi o natęŜeniu ruchu 15 tys. pojazdów na dobę, traktowanej jako emitor 
liniowy wskazują, Ŝe zasięg oddziaływania drogi jest lokalny - do 20 metrów. 
Opad pyłu ogółem i ołowiu wynosi do 10% wartości dopuszczalnej 
w odległości do 10m od trasy. StęŜenia pyłu PM10, SO2 i CO na poziomie 
terenu nie przekraczają 30% wartości dopuszczalnych. StęŜenia ołowiu 
w pyle zawieszonym nie przekraczają 5% wartości dopuszczalnych.  
 
Wyjątkiem jest emisja tlenków azotu, które mogą powodować przekroczenia 
stęŜeń dopuszczalnych (dopuszczalnych poziomów). Obszar przekroczeń 99,8 
percentyla ze stęŜeń maksymalnych NO2 tworzy pas o szerokości ok. 50m, 
natomiast obszar przekroczeń stęŜeń średniorocznych NO2 tworzy pas o 
szerokości ok. 30m (z pominięciem tła). NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe jako 
emisję NO2 rozpatrywano łączną emisję tlenków azotu (NO + NO2) w 
przeliczeniu na NO2 - załoŜono, Ŝe tlenki azotu w całości utlenią się w 
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powietrzu atmosferycznym do normowanego NO2. W rzeczywistości z procesu 
spalania paliw emitowany jest głównie NO (ponad 90% emisji NOX). Jak 
wskazują dane literaturowe tylko 60÷70% tlenków azotu ulega w atmosferze 
stopniowej konwersji do NO2.  
 
Przeprowadzone obliczenia dla drogi o natęŜeniu ruchu do 5 tys. pojazdów 
na dobę wskazują, Ŝe zasięg oddziaływania drogi jest lokalny i nie powoduje 
przekroczeń wartości dopuszczalnych w powietrzu atmosferycznym poza 
pasem jezdni. 
 
Niezorganizowana emisja zanieczyszczeń. 
 
Wśród najistotniejszych źródeł emisji niezorganizowanej na terenie gminy 
Ujazd naleŜy wymienić: 
 
- oczyszczalnię ścieków, 
- stację paliw, 
- wypalanie traw i ściernisk, 
- nawoŜenie pól gnojowicą. 
 
Na terenie gminy funkcjonuje mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia 
ścieków komunalnych w Ujeździe (Qśrd = 550m3/24h). 
 
Procesy oczyszczania ścieków bytowo – gospodarczych związane są 
z niekorzystnym oddziaływaniem na powietrze atmosferyczne przez: 
- emisję zanieczyszczeń gazowych, 
- emisję odorów, 
- emisję zanieczyszczeń mikrobiologicznych. 
 
Zawarta w surowych ściekach komunalnych materia organiczna 
w sprzyjających warunkach, tzn. w nienapowietrzanych komorach osadu 
czynnego (komory denitryfikacji), w warunkach deficytu tlenowego, podlega 
stabilnej fermentacji metanowej z wydzieleniem do otoczenia biogazu, 
którego głównym składnikiem jest metan i dwutlenek węgla. 
 
Następnym etapem biologicznego oczyszczania ścieków są procesy 
nitryfikacji prowadzone w  napowietrzanych komorach osadu czynnego. 
W warunkach nadmiaru tlenu materia organiczna podlega biodegradacji 
tlenowej. W wyniku procesu powstaje, obok stabilnego biologicznie 
materiału, dwutlenek węgla i woda. 
 
Gazy powstające w wyniku w/w procesów biodegradacji beztlenowej 
i tlenowej oraz podczas przeróbki osadów decydują o uciąŜliwości zapachowej 
obiektu, ze względu na zawartość substancji odorowych - siarkowodoru, 
amoniaku, merkaptanów, kwasów tłuszczowych. Zasięg zapachów zaleŜy od 
zastosowanej technologii oczyszczania, ilości i składu oczyszczanych 
ścieków, temperatury otoczenia (intensywny w okresie letnim), wyniesienia 
terenu oczyszczalni nad poziom gruntu oraz występowania zieleni izolacyjnej 
i naturalnej, pełniącej funkcję biofiltracyjne.  
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W urządzeniach technologicznych oczyszczalni następuje namnaŜanie 
mikroorganizmów (wirusy, bakterie, grzyby i glony). Największe zagroŜenie 
pod względem sanitarno – mikrobiologicznym stanowią obiekty 
mechanicznego napowietrzania ścieków (komory biodegradacji tlenowej). 
Pęcherzyki powietrza, opuszczając zwierciadło oczyszczanych ścieków, 
unoszą krople cieczy zawierające mikroorganizmy. Zwykle ponad komorami 
oczyszczania biologicznego powietrze zawiera znaczne ilości 
mikroorganizmów i naleŜy je uznać za silnie zanieczyszczone. Jednak 
unoszenie się aerozolu biologicznego z terenu oczyszczalni i przeŜywalność 
mikroorganizmów w powietrzu są ograniczone ze względu na wysuszające 
działanie wiatru oraz wysuszające i bakteriobójcze działanie promieniowania 
słonecznego. 
 
Analiza dostępnych danych literaturowych wskazuje na niewielką ilość 
opracowań dotyczących emisji zanieczyszczeń z oczyszczalni ścieków. 
Wykonywane są, głównie w ramach ocen oddziaływania, pomiary imisji 
zanieczyszczeń wokół oczyszczalni w celu ustalenia obszaru ograniczonego 
uŜytkowania oraz określenia jego granic, brak natomiast wskaźników emisji 
zanieczyszczeń dla poszczególnych źródeł technologicznych. 
PowaŜną przeszkodę w prowadzeniu pomiarów emisji i określeniu 
empirycznych wskaźników emisji odniesionych do ilości oczyszczanych 
ścieków stanowi niezorganizowany, z reguły, charakter emisji. 
 
Dla przedmiotowej oczyszczalni, na podstawie jej wydajności, oszacowano 
zasięg uciąŜliwego oddziaływania do ok. 100m od granic obiektu.  
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe oczyszczalnia w Ujeździe posiada bardzo korzystną 
lokalizację, z dala od zabudowy mieszkalnej, stąd nie naleŜy spodziewać się 
konfliktów społecznych związanych z jej funkcjonowaniem.  

 
Na terenie Gminy znajduje się tylko jedna stacja paliw (Stacja PKN ORLEN 
nr 946 w Ujeździe przy ul. 1 Maja 22). Podstawową przyczyną uciąŜliwości 
stacji paliw dla powietrza atmosferycznego jest emisja par benzyn 
(mieszaniny węglowodorów alifatycznych i aromatycznych, zawierających do 
1% benzenu). Głównym źródłem emisji jest proces przetłaczania paliw z 
jednego do innego zbiornika (tzw. „duŜy oddech”) – z autocysterny do 
zbiorników podziemnych magazynowych oraz ze zbiorników podziemnych do 
zbiorników tankowanych samochodów. Emisja powstaje w wyniku 
wypychania powietrza nasyconego parami paliwa ze zbiornika wtłaczaną do 
niego nową porcją paliwa. 
 
Mniejsze znaczenie ma proces oddychania zbiorników magazynowych 
związany z wahaniami temperatury i ciśnienia otoczenia (tzw. „mały 
oddech”).  
 
Stacja nr 946 w Ujeździe posiada układ pełnej hermetyzacji dostawy i 
dystrybucji paliw („wahadło gazowe”). W takiej sytuacji roczne straty benzyny 
w wyniku odparowania do atmosfery wynoszą zazwyczaj przy załadunku 
zbiorników magazynowych 0,005% oraz następne 0,005% podczas 
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dystrybucji. Obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczeń nie wykazują w 
takich przypadkach przekroczeń poziomów dopuszczalnych w powietrzu. 
 
Szereg bardzo szczegółowych i radykalnych wymagań prowadzących do 
minimalizacji oddziaływania stacji paliw na środowisko (w tym m.in. wymóg 
ograniczenia emisji par produktów naftowych I klasy wynikającej 
z załadunku zbiorników magazynowych do 0,01% wydajności stacji) zawiera 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw 
płynnych, rurociągi dalekosięŜne do transportu ropy naftowej i produktów 
naftowych i ich usytuowanie. (Dz.U. 98/2000 poz. 1067 ze zmianami 
Dz.U. 1/2003 poz. 8). Zgodnie z Rozporządzeniem, w terminie do dnia 31 
grudnia 2005r. istniejące stacje paliw powinny być wyposaŜone: 
- w urządzenia kontrolno-pomiarowe sygnalizujące wycieki silnikowych 

paliw płynnych do gruntu i wód gruntowych,  
- w urządzenia zabezpieczające przed emisją par benzyn do powietrza 

atmosferycznego przy napełnianiu zbiorników magazynowych stacji 
paliw, 

- w urządzenia umoŜliwiające ograniczenie emisji par benzyn przy 
tankowaniu pojazdów samochodowych. 

 
Aktualnie PKN ORLEN prowadzi ogólnokrajową akcję modernizacji stacji 
paliw w celu spełnienia wymagań Rozporządzenia, a tym samym Dyrektywy 
94/63/EEC. 
 
Typowym dla terenów wiejskich źródłem emisji niezorganizowanej jest 
wypalanie traw i ściernisk. Poza ogromnymi stratami dla środowiska 
przyrodniczego, działalność ta jest źródłem emisji zanieczyszczeń atmosfery 
typowych dla procesów spalania – głównie pyłu, tlenków azotu, tlenku węgla, 
powoduje zagroŜenie poŜarowe i uciąŜliwości wynikające z ograniczenia 
widoczności. 
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe Art. 45 obowiązującej dotychczas Ustawy o ochronie 
przyrody zabraniał wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, 
nieuŜytkach, rowach, pasach przydroŜnych, szlakach kolejowych lub w 
strefie oczeretów i trzcin.  
Zapis powyŜszy został przeniesiony do nowej, obowiązującej od 01.05.2004r. 
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92, 
poz. 880). Zgodnie z art. 124: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, 
nieuŜytków, rowów, pasów przydroŜnych, szlaków kolejowych oraz 
trzcinowisk i szuwarów”. Zgodnie z art. 131 nowej ustawy omawiane 
działania podlegają karze aresztu lub grzywny.  
 
Typowym dla gmin wiejskich źródłem emisji związków odorowych i okresowej 
znacznej uciąŜliwości jest nawoŜenie pól gnojowicą. 
 
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 2000r. o nawozach i 
nawoŜeniu (Dz. U. 2000r., Nr 89, poz. 991): 
- zabrania się stosowania nawozów naturalnych w postaci płynnej 

(gnojówka, gnojowica) podczas wegetacji roślin przeznaczonych do 
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bezpośredniego spoŜycia przez ludzi, 
- nawozy naleŜy stosować w sposób, który nie powoduje zagroŜeń dla 

zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 1 czerwca 
2001r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów...  
(Dz. U. 2001r. Nr 60, poz. 616): 
 
- nawozy naturalne powinny być stosowane od 1 marca do 30 listopada, z 

wyjątkiem nawozów stosowanych na uprawy pod osłonami, 
- nawozy naturalne mogą być stosowane w odległości co najmniej 20m od 

strefy ochronnej ujęć wody, ujęć wody, brzegu zbiorników oraz cieków 
wodnych. 

 
Ponadto, zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, w 
stosunku do pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, uŜytku 
ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego moŜe być 
wprowadzony zakaz wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawoŜenia 
uŜytkowanych gruntów rolnych. 
 
Źródła emisji zanieczyszczeń zlokalizowane poza gminą 
 
Wobec dominujących wiatrów zachodnich, istotny wpływ na poziom tła 
zanieczyszczeń na terenie gminy Ujazd moŜe mieć transport zanieczyszczeń 
emitowanych z wysokich emitorów (kominów) duŜych zakładów 
przemysłowych zlokalizowanych w odległości do kilkunastu kilometrów od 
granic gminy, zwłaszcza w kierunku zachodnim. Ze względu na połoŜenie, 
odległość i wielkość emisji najistotniejsze znaczenie mają zakłady: 
 
- w powiecie kędzierzyńsko - kozielskim: zakłady zlokalizowane 

w Kędzierzynie - Koźlu, tzn. podmioty wchodzące w skład BLACHOWNIA 
HOLDING S.A., Zakłady Azotowe KĘDZIERZYN, Elektrownia 
BLACHOWNIA, Miejski Zakład Energetyki Cieplnej (5÷10km od granic 
gminy Ujazd). 

- w powiecie krapkowickim: Zakłady Koksownicze ZDZIESZOWICE (7km 
od granic gminy Ujazd),  

 
Miasto Kędzierzyn - Koźle zajęło w 2002r wysokie 20. miejsce wśród miast w 
Polsce pod  względem rocznej emisji zanieczyszczeń ogółem do powietrza i 
13. miejsce pod względem emisji dwutlenku siarki. 
Niegdysiejsze Zakłady Chemiczne BLACHOWNIA znajdowały się na „Liście 
80” - liście najbardziej uciąŜliwych zakładów dla środowiska w skali kraju 
(obecnie na liście znajduje się 38 zakładów). Utworzone po podziale Z.Ch. 
BLACHOWNIA spółki (Petrochemia BLACHOWNIA S.A., Zakład Przetwórstwa 
Tworzyw CHEMPACK Sp. z o.o., SYNTEZA S.A., BRENNTAG POLSKA Sp. z 
o.o., NAFTOPOL S.A., WĘGLOPOCHODNE Sp. z o.o., Instytut CięŜkiej 
Syntezy Organicznej CHEMICAL PRODUCTION Sp. z o.o., VFT Poland Sp. z 
o.o., HSV POLSKA Sp. z o.o., Fabryka Aparatury i Urządzeń FAMET S.A. i 
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inne) wchodzą obecnie w skład BLACHOWNIA HOLDING S.A. i nie sposób 
określić, które właściwie podmioty przejęły instalacje decydujące o wpisie na 
„Listę 80”. 
Południowy Koncern Energetyczny S.A., Elektrownia BLACHOWNIA w 
Kędzierzynie - Koźlu, zakład z „listy wojewódzkiej” najbardziej uciąŜliwych 
zakładów (obecnie 17 zakładów). 
Zakłady Koksownicze ZDZIESZOWICE znajdują się na „Liście 80”. 
 
W tabeli 2.6.-9 przedstawiono wielkość emisji z niektórych z omawianych 
zakładów. Dane dotyczą roku 2002 (na podstawie informacji uzyskanych z 
Wojewódzkiego Banku Zanieczyszczeń Środowiska, prowadzonego przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego). 
 
Tabela 2.6.-9. Roczna wielkość emisji z wybranych źródeł przemysłowych 
(technologicznych i energetycznych) spoza gminy Ujazd. 

Emisja roczna Jednostka organizacyjna 
pyły SO2 NO2 CO inne* 

- Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok  
Zakłady Azotowe Kędzierzyn 694 2861 2653 3620 711 
Elektrownia BLACHOWNIA 714 1812 982 170 - 
Petrochemia BLACHOWNIA - 334 50 30 31 
CHEMPACK - - - - 27 
SYNTEZA S.A. - - 3 - 62 
NAFTOPOL - 16 - - 4 
WĘGLOPOCHODNE 11 6 33 5 41 
HSV POLSKA - - - - 17 
KOFAMA 19 25 8 40 3 
FAMET S.A. 4 - - 1 24 
ZK  ZDZIESZOWICE  205 704 558 2156 18 
* - inne substancje gazowe z wyjątkiem dwutlenku węgla 
 
Podsumowanie 
 
Łączne zestawienie udziałów poszczególnych źródeł w wielkości emisji gminy 
Ujazd w roku 2002 przedstawiono w tabeli 2.6.-10. Przedstawione 
zestawienie ma charakter szacunkowy (wg wcześniej opisanych załoŜeń). 
 
Z przedstawionego zestawienia wynika, Ŝe w skali gminy o emisji pyłów 
i dwutlenku siarki decyduje spalanie węgla kamiennego („emisja niska”) 
O emisji tlenków azotu, tlenku węgla i „innych” emitowanych gazów 
(węglowodory)  decyduje spalanie paliw samochodowych. 
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Tabela 2.6.-10. Udziały w rocznej wielkość emisji z podstawowych źródeł 
zanieczyszczenia gminy Ujazd. 

Udział w emisji [%] 
Zanieczysz-

czenie energetyka 
zawodowa 

usługi i 
przemysł 

spalanie węgla  
(niska emisja) 

zanieczyszczenia 
komunikacyjne 

pyły 0 1÷2 70÷96 4÷28 
SO2 0 3÷4 91÷94 3÷5 
NO2 0 1 3÷6 93÷97 
CO 0 1 13÷22 78÷87 
inne* 0 1÷3 0 97÷99 
* - inne substancje gazowe z wyjątkiem dwutlenku węgla  
 
Przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych istotne znaczenie moŜe 
mieć rozprzestrzenianie zanieczyszczeń emitowanych z duŜych obiektów 
przemysłowych znajdujących się na poza granicami gminy.  
 
Dla przykładu emisja w 2002r. z ZK ZDZIESZOWICE, znajdującego się w 
odległości ok. 7km od granic gminy Ujazd wynosiła: 
- pyły    - 1 do 3 razy więcej niŜ łączna emisja z gminy Ujazd, 
- SO2    - 8 do 11 razy więcej niŜ łączna emisja z gminy Ujazd, 
- NO2    - 2 do 6 razy więcej niŜ łączna emisja z gminy Ujazd, 
- CO     - 1 do 2 razy więcej niŜ łączna emisja z gminy Ujazd. 
 
Łączna emisja w 2002r. z największych zakładów Kędzierzyna - Koźla, 
znajdujących się w odległości od 5 do 10km od granic gminy Ujazd wynosiła: 
- pyły    - 7 do 21 razy więcej niŜ łączna emisja z gminy Ujazd, 
- SO2    - 57 do 82 razy więcej niŜ łączna emisja z gminy Ujazd, 
- NO2    - 17 do 39 razy więcej niŜ łączna emisja z gminy Ujazd, 
- CO     - 2 do 3 razy więcej niŜ łączna emisja z gminy Ujazd. 
 
Jednocześnie naleŜy jednak zdawać sobie sprawę z faktu, Ŝe maksymalne 
oddziaływanie źródeł emisji (maksymalne stęŜenia zanieczyszczeń w 
powietrzu na poziomie terenu przy najbardziej niekorzystnych z punktu 
widzenia ochrony atmosfery warunkach atmosferycznych) zamyka się z 
reguły w zasięgu do 10 wysokości emitora, w odległości do 25 wysokości 
emitora stanowi 50% maksimum, a w odległości do 100 wysokości emitora 
stanowi poniŜej 25% maksimum. Rozkład stęŜeń średniorocznych, 
uwzględniający lokalną róŜę wiatrów, nie jest juŜ tak uciąŜliwy - 
oddziaływanie maksymalne zamyka się z reguły w zasięgu do 10 wysokości 
emitora, w odległości do 25 wysokości emitora stanowi 30% maksimum, w 
odległości do 50 wysokości emitora stanowi 15% maksimum, a w odległości 
do 100 wysokości emitora stanowi poniŜej 5% maksimum. 
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2.6.5. Stan czystości powietrza w województwie, powiecie i gminie. 
 
Powietrze jest tym komponentem środowiska, do którego emitowana jest 
większość zanieczyszczeń powstających na powierzchni Ziemi, zarówno 
w rezultacie procesów naturalnych, jak i działalności człowieka. 
Współcześnie coraz trudniej jest wskazać rejony, w których powietrze 
atmosferyczne byłoby całkowicie wolne od zanieczyszczeń. W Europie 
powietrze stosunkowo najczystsze jest w mało zaludnionych okolicach 
nadmorskich. W porównaniu z nim powietrze osiedli wiejskich jest 
przeciętnie kilkanaście razy gorsze jakościowo, w małych miasteczkach 
kilkadziesiąt, w duŜych zaś aglomeracjach miejskich bywa nawet kilkaset 
razy gorsze.  
 
Monitoring powietrza w Województwie Opolskim realizowany jest przez 
Inspekcję Ochrony Środowiska w oparciu o następujące sieci pomiarowe: 
- sieć pomiarowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w 

Opolu, 
- automatyczna sieć monitoringu powietrza BASKI naleŜąca do Zakładów 

Azotowych KĘDZIERZYN S.A. w Kędzierzynie - Koźlu, 
- lokalna sieć pomiarowa Zakładów Koksowniczych ZDZIESZOWICE. 
 
Program monitoringu jakości powietrza w województwie w roku 2002 oparty 
był jeszcze na podstawie poprzednio obowiązujących zasad, nie 
uwzględniających wymagań określonych w opublikowanych w 2002r. aktów 
wykonawczych do ustawy Prawo Ochrony Środowiska, wprowadzających do 
naszego prawa systemy oceny i zarządzania jakością powietrza Unii 
Europejskiej. WdroŜenie nowych zasad monitorowania jakości powietrza jest 
procesem długotrwałym i aktualnie WIOŚ jest w trakcie działań 
dostosowawczych systemu monitoringu do wymagań unijnych - dotyczy to 
weryfikacji lokalizacji punktów pomiarowych, stosowanego sprzętu 
pomiarowego, technik analitycznych a takŜe metod ocen, związanych 
z wprowadzeniem nowych pojęć dotyczących klasyfikacji stref. 
 
Według opracowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Opolu Stan środowiska w województwie opolskim w 2002 roku na terenie 
Powiatu Strzeleckiego monitoring powietrza realizowany jest przez 5 stacji 
pomiarowych: 
- 1 punkt sieci nadzoru ogólnego WSSE w Opolu, zlokalizowany 

w Strzelcach Opolskich, 
- 4 punkty lokalnej sieci pomiarowej Zakładów Koksowniczych 

ZDZIESZOWICE, zlokalizowane w Leśnicy, Raszowej, Łące Kozielskiej 
i Górze Św. Anny. 

 
W tabeli 2.6.-11 przedstawiono przegląd średniorocznych stęŜeń substancji 
mierzonych w stacji pomiarowej Strzelce Opolskie. 
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Tabela 2.6.-11. Średnioroczne stęŜenia substancji mierzonych w stacji 
pomiarowej Strzelce Opolskie. 

Średnioroczne stęŜenia [µg/m3 ] w roku 
Substancja 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

pył BS 22,0 37,0 23,7 23,1 23,6 17,3 19,3 19,1 22,6 37,3 34,4 

SO2 19,0 16,0 13,6 13,1 9,6 3,4 5,2 3,6 4,9 11,3 10,0 

NO2 21,0 23,2 23,4 19,1 19,0 16,1 17,3 17,4 22,7 77,9 61,4 

 
Pył zawieszony mierzono metodą reflektometryczną (nie uznaną obecnie za 
referencyjną) jako pył BS. W celu przeliczenia na normowany pył zawieszony 
PM10 (frakcje 0÷10µm) zaleca się zastosowanie przybliŜonego współczynnika 
korekcyjnego 1,5 (szacunkowo PM10 = 1,5 x BS). Aktualna średnioroczna 
norma dla pyłu PM10 (poziom dopuszczalny) wynosi 40µg/m3 + margines 
tolerancji (w roku 2002 - 4,8µg/m3, w roku 2003 - 3,2µg/m3). Szacunkowo 
moŜna stwierdzić, Ŝe w roku 2002 nastąpiło przekroczenie średniorocznego 
poziomu dopuszczalnego o ok. 30%, zaś poziomu dopuszczalnego 
powiększonego o margines tolerancji o ok. 15%. StęŜenie pyłu utrzymywało 
się właściwie na stałym poziomie w latach 1992÷2000, wzrost nastąpił 
w latach 2001÷2002. 
 
Średnioroczna norma dla dwutlenku siarki (poziom dopuszczalny) ustalona 
jest jedynie ze względu na ochronę roślin - w roku 2002 wynosiła 40µg/m3, 
od roku 2003 wynosi 20µg/m3 (wartość odniesienia ze względu na ochronę 
zdrowia wynosi 30µg/m3). Brak marginesu tolerancji. Poziom stęŜeń 
w analizowanym okresie spadł ok. 2-krotnie (do roku 2000 - ok. 4-krotnie, 
potem nastąpił wzrost). W roku 2002 stęŜenia zmierzone wynosiły 25% 
średniorocznego poziomu dopuszczalnego (50% aktualnego poziomu 
dopuszczalnego). 
 
Aktualna średnioroczna norma dla dwutlenku azotu (poziom dopuszczalny) 
wynosi 40µg/m3 + margines tolerancji (w roku 2002 - 16µg/m3, w roku 2003 
- 14µg/m3). StęŜenia NO2 wykazywały tendencję malejącą do roku 1997, 
potem nastąpił ich stopniowy wzrost, gwałtowny od roku 2001. W roku 2002 
nastąpiło przekroczenie średniorocznego poziomu dopuszczalnego o ok. 54%, 
zaś poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji o ok. 10%.  
 
NaleŜy podkreślić, Ŝe od roku 2001 nastąpiła zmiana lokalizacji punktu 
pomiarowego z ul. Jordanowskiej na ul. Krakowską (o większym natęŜeniu 
ruchu), co niewątpliwie wpłynęło na nagły wzrost stęŜeń mierzonych 
zanieczyszczeń, najprawdopodobniej m.in. z powodu wzrostu emisji 
„zanieczyszczeń komunikacyjnych”, zwłaszcza Ŝe w latach 2000÷2001 nie 
nastąpił wzrost emisji rocznej z terenu powiatu. Zgodnie z raportem WIOŚ 
planowana jest zmiana lokalizacji stacji pomiarowej oraz metodyki pomiaru 
pyłu, zgodnie z aktualnymi wymaganiami metodycznymi. 
 
W tabeli 2.6.-12 przedstawiono przegląd średniorocznych stęŜeń metali 
cięŜkich w pyle zawieszonym, mierzonych w stacji pomiarowej Strzelce 
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Opolskie. W tabeli zamieszczono równieŜ aktualne średnioroczne normy - 
poziom dopuszczalny dla ołowiu (margines tolerancji w roku 2002 - 
0,3µg/m3, w roku 2003 - 0,2µg/m3) oraz wartość odniesienia dla kadmu. 
Poziom stęŜeń tych metali nie ulega większym zmianom i wynosi 5÷20% 
wartości dopuszczalnej w przypadku ołowiu i 10÷40% wartości 
dopuszczalnej w przypadku kadmu.  
 
Tabela 2.6.-12. Średnioroczne stęŜenia metali cięŜkich mierzone w stacji 
pomiarowej Strzelce Opolskie. 

Substancja 
Średnioroczne stęŜenia w roku 

[ µg/m3 ] 
Wartość 

dopuszczalna 
- 1996 1997 1998 1999 2000 2001 [ µg/m3 ] 

Ołów Pb 0,027 0,033 0,099 0,026 0,049 0,020 0,5 

Kadm Cd 0,001 0,002 0,004 0,002 0,002 0,001 0,01 

 
W kolejnych tabelach przedstawiono przegląd średniorocznych substancji 
mierzonych w stacjach lokalnej sieci pomiarowej Zakładów Koksowniczych 
ZDZIESZOWICE, zlokalizowanych na terenie Powiatu Strzeleckiego, 
udostępnione przez zakładową SłuŜbę Ochrony Środowiska. 
W tabeli zamieszczono równieŜ średnioroczne normy rozpatrywanych 
zanieczyszczeń ustalone ze względu na ochronę zdrowia ludzi. 
We wszystkich punktach pomiarowych nie stwierdzono przekroczeń wartości 
normatywnych, jednak od roku 2001 obserwowany jest nagły wzrost 
zanieczyszczenia powietrza (dla wszystkich substancji, z wyjątkiem benzenu) 
w zdecydowanej większości stacji pomiarowych.  
 
Tabela 2.6.-13. Średnioroczne stęŜenia pyłu zawieszonego mierzone 
w stacjach pomiarowych ZK „Zdzieszowice”. 

Stacja 
pomiarowa 

Pył zawieszony w [µg/m3] 
Poziom dopuszczalny średnioroczny  – 40,0 µg/m3 

- 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Leśnica 12,0 34,0 32,1 32,3 24,3 13,1 11,3 13,2 14,0 14,8 17,6 

Raszowa 11,0 26,4 21,9 28,1 20,8 6,7 6,8 7,3 3,8 13,0 11,2 

Góra Św. Anny 7,0 19,5 28,5 24,0 18,6 6,8 6,0 5,7 4,6 10,9 12,2 

Łąki Kozielskie 23,0 53,5 48,2 28,4 22,2 9,6 8,6 7,3 3,1 12,5 11,8 

 
Tabela 2.6.-14. Średnioroczne stęŜenia dwutlenku siarki mierzone w stacjach 
pomiarowych ZK „Zdzieszowice”. 

Stacja 
pomiarowa 

Dwutlenek siarki w [µg/m3] 
Wartość odniesienia średnioroczna - 30µg/m3 

- 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Leśnica  7,0 7,9 5,3 3,5 3,2 7,0 9,1 10,2 21,7 15,9 17,9 
Raszowa 9,0 4,2 2,0 1,0 1,0 6,0 6,6 6,7 5,8 11,6 11,4 
Góra Św. Anny 4,0 4,0 2,1 1,5 0,7 0,7 3,1 4,6 5,1 12,8 12,4 
Łąki Kozielskie 7,0 4,8 3,3 1,3 1,0 7,2 7,9 8,2 6,3 12,4 11,5 
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Tabela 2.6.-15. Średnioroczne stęŜenia dwutlenku azotu mierzone w stacjach 
pomiarowych ZK „Zdzieszowice”. 

Stacja 
pomiarowa 

Dwutlenek azotu w [µg/m3] 
Poziom dopuszczalny średnioroczny  – 40,0 µg/m3 

- 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Leśnica 10,0 9,1 7,4 14,3 6,7 6,2 6,2 9,5 7,2 14,5 18,6 
Raszowa 6,6 4,9 2,9 5,5 3,2 5,2 5,2 4,3 4,4 11,3 11,3 
Góra Św. Anny 4,1 3,1 1,7 2,3 1,5 5,5 5,2 4,0 5,0 8,7 11,9 
Łąki Kozielskie 4,6 5,3 4,0 3,3 2,1 6,3 6,2 5,8 4,6 10,0 11,7 
 
Tabela 2.6.-16. Średnioroczne stęŜenia siarkowodoru mierzone w stacjach 
pomiarowych ZK „Zdzieszowice”. 

Stacja 
pomiarowa 

Siarkowodór w [µg/m3] 
Wartość odniesienia średnioroczna - 5,0 µg/m3 

- 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Leśnica 2,1 2,1 0,9 0,5 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 2,3 2,0 
Raszowa 1,8 1,8 0,6 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 1,5 1,6 
Góra Św. Anny 1,9 1,6 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,7 1,5 
Łąki Kozielskie 1,9 2,0 0,7 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 1,7 1,8 
 
Tabela 2.6.-17. Średnioroczne stęŜenia benzenu mierzone w stacjach 
pomiarowych ZK „Zdzieszowice”. 

Stacja 
pomiarowa 

Benzen w [µg/m3] 
Poziom dopuszczalny średnioroczny – 5,0 µg/m3 

- 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
Leśnica 2,2 2,5 1,4 1,0 0,7 1,1 1,2 1,2 1,2 2,2 2,5 
Raszowa 1,5 1,5 0,7 0,4 0,4 0,8 0,9 0,8 0,7 1,0 0,4 
Góra Św. Anny 1,7 1,2 0,5 0,4 0,4 0,4 0,7 0,7 0,8 1,1 0,6 
Łąki Kozielskie 1,9 2,1 1,0 0,5 0,4 0,8 0,9 0,8 0,7 1,1 0,6 
 
W roku 2001 rozpoczęto pierwszy etap realizacji działań związanych z 
dostosowaniem systemu jakości powietrza do wymagań standardów Unii 
Europejskiej i utworzeniem systemu monitorowania jego jakości - dokonanie 
wstępnej oceny jakości powietrza, natomiast w roku 2002 i 2003 wykonano 
roczną ocenę bieŜącą stanu zanieczyszczenia powietrza. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 06.06.2002r. w 
sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2002r. Nr 87 poz. 
798) oceny poziomu substancji w powietrzu w strefach (aglomeracje ponad 
250 tys. mieszkańców i powiaty z wyłączeniem w/w aglomeracji) dokonuje 
się w odniesieniu do: 
- dopuszczalnych poziomów (stęŜeń) 7 substancji w powietrzu ze względu 

na ochronę zdrowia ludzi: benzen, NO2, SO2, ołów w PM10, ozon, pył 
zawieszony PM10, CO;  

- dopuszczalnych poziomów (stęŜeń) 3 substancji w powietrzu ze względu 
na ochronę roślin: NOX (suma NO i NO2 w przeliczeniu na NO2), SO2, 
ozon; 

- alarmowych poziomów (stęŜeń) 3 substancji w powietrzu: NO2, SO2, ozon. 
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W ocenie bieŜącej przyjęto następujące klasy jakości powietrza: 
 
Klasa strefy A - stęŜenia zanieczyszczeń nie przekraczają poziomów 
dopuszczalnych, brak wymaganych działań. 
Klasa strefy B - stęŜenia zanieczyszczeń powyŜej poziomów dopuszczalnych, 
ale poniŜej poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji, 
wymagane określenie obszaru przekroczeń. 
Klasa strefy C - stęŜenia zanieczyszczeń powyŜej poziomów dopuszczalnych 
powiększonych o margines tolerancji, wymagane określenie obszaru 
przekroczeń oraz opracowanie Programu Ochrony Powietrza w rozumieniu 
ustawy POŚ. 
 
PoniewaŜ w roku 2002 i 2003 niektóre pomiary prowadzone były jeszcze 
metodyką nie zaliczaną obecnie do referencyjnych, wyznaczono dwie 
dodatkowe klasy:  
 
Klasa strefy A/C - stęŜenia zanieczyszczeń potencjalnie przekraczają 
poziomy dopuszczalne, wymagane dodatkowe badania metodykami 
referencyjnymi. 
Klasa strefy B/C - stęŜenia zanieczyszczeń potencjalnie powyŜej poziomów 
dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji, wymagane dodatkowe 
badania metodykami referencyjnymi. 
 
Jakość powietrza w powiecie ilustruje tabela nr 2.6.-18. 
Wyniki klasyfikacji za rok 2002 zgodnie z raportem WIOŚ w Opolu „Stan 
środowiska w Województwie Opolskim w roku 2002”. 
Identyczne wyniki klasyfikacji uzyskano w roku 2003 (informacja wg pisma 
WIOŚ w Opolu o symbolu WMŚ.AC.5052-15/2004 z dnia 27.04.2004r.)  
 
Tabela 2.6.-18. Klasy stanu jakości powietrza w powiatach województwa 
opolskiego - ocena bieŜąca w roku 2002 i 2003 (identyczne wyniki). 

w dziedzinie ochrony zdrowia 
w dziedzinie ochrony 
roślin i ekosystemu Powiat 

SO2 NO2 pył PM10 Pb benzen CO O3 O3 NOX SO2 
A B/C B/C A A A A A A A 

Strzelecki 
klasa ogólna: B klasa ogólna: A 

 

Jak wynika z zestawienia dla strefy Powiat Strzelecki nie jest wymagane 
opracowanie Programu Ochrony Powietrza w rozumieniu ustawy POŚ. 
 
Ze względu na kryteria ustalone w celu ochrony zdrowia ludzi powiatowi 
przyznano w ocenie ogólnej klasę B („średni” stan czystości powietrza), w 
związku ze stwierdzonymi przekroczeniami dla dwutlenku azotu i pyłu 
zawieszonego PM10 (moŜliwość przekroczeń poziomów dopuszczalnych 
powiększonych o margines tolerancji, ale ocena oparta jest na niepewnych 
podstawach, wymagane określenie obszaru przekroczeń i przeprowadzenie 
dodatkowych badań). Dla NO2 i pyłu PM10 wymagane jest dąŜenie do 
obniŜenia stęŜeń poniŜej poziomów dopuszczalnych oraz intensywny program 
pomiarowy.  
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Ze względu na kryterium: ochrona roślin) powiat zakwalifikowano do klasy A 
- ocena łączna ze względu na niskie stęŜenie 3 substancji: SO2, NOX, ozon 
(stęŜenia zanieczyszczeń nie przekraczają poziomów dopuszczalnych, 
wymagane utrzymanie jakości powietrza na tym samym lub lepszym 
poziomie). 
 
Jak juŜ pisano, wobec dominujących wiatrów zachodnich, istotny wpływ na 
poziom tła zanieczyszczeń na terenie gminy Ujazd ma transport 
zanieczyszczeń emitowanych z wysokich emitorów (kominów) zakładów 
przemysłowych zlokalizowanych w sąsiednich powiatach, przede wszystkim 
zaś w rejonie Kędzierzyna - Koźla. 
 
W tabeli 19 i 20 przedstawiono przegląd średniorocznych stęŜeń substancji 
mierzonych w stacji pomiarowej Sławięcice (przy granicy gminy), naleŜącej do 
automatycznej sieci monitoringu powietrza BASKI Zakładów Azotowych 
KĘDZIERZYN S.A. Wyniki pomiarów obrazują wpływ zanieczyszczeń 
migrujących z rejonu  Kędzierzyna - Koźla w kierunku gminy Ujazd i całego 
Powiatu Strzeleckiego. 
 
Tabela 2.6.-19. Średnioroczne stęŜenia substancji mierzonych w stacji 
pomiarowej BASKI - punkt Sławięcice. 

Średnioroczne stęŜenia [µg/m3 ] w roku Substancja 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

pył PM10 79,0 62,7 75,0 76,2 51,2 47,4 44,6 47,1 44,8 43,6 
SO2 60,9 52,8 37,4 36,4 29,0 27,7 26,1 32,7 26,9 21,5 
NO2 21,8 31,0 24,9 27,2 25,6 22,7 22,4 21,0 16,5 29,3 
CO 979 827 814 855 773 806 773 766 881 1099 
CXHY 680 480 380 460 450 800 700 700 600 700 
 
Tabela 2.6.-20. Maksymalne wartości 8-godzinnych stęŜeń ozonu, ilość dni z 
przekroczeniem, mierzone w stacji pomiarowej BASKI - punkt Sławięcice. 

Substancja Wyniki pomiarów ozonu 
 

Wartość 
dopuszczalna 

- 1998 1999 2000 2001 2002 - 
Maksymalne stęŜenie 
8-godzinne [ µg/m3 ] 

175,9 164,0 202,9 178,8 186,8 120 

Ilość dni z 
przekroczeniem 

66 72 104 70 59 60 

 
Z powyŜszych danych wynika tendencja do stopniowego obniŜanie się 
zanieczyszczenia powietrza pyłem i dwutlenkiem siarki, pozostałe 
zanieczyszczenia utrzymują się na zbliŜonym poziomie na przestrzeni 
ostatnich lat. 
Przekroczony jest nieznacznie poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 
40µg/m3, w granicach marginesu tolerancji (w roku 2002 - 4,8µg/m3). 
Brak przekroczeń wartości odniesienia ze względu na ochronę zdrowia dla 
dwutlenku siarki 30µg/m3. 
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Brak przekroczeń poziomu dopuszczalnego dla dwutlenku azotu 40µg/m3. 
Dla tlenku węgla i mieszaniny węglowodorów brak norm średniorocznych. 
Ilość dni z przekroczeniami stęŜeń ozonu zbliŜona jest do wartości 
dopuszczalnej (60 dni/rok), naleŜy jednak zaznaczyć, Ŝe od 2005r. liczba dni 
z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego wynosić będzie tylko 25dni/rok. 
 
Na granicy Gminy / Powiatu Strzeleckiego zanieczyszczenie powietrza pyłem 
zawieszonym i ozonem zbliŜone jest do wartości dopuszczalnej. 
 
Podsumowanie 
 
Jak stwierdzono na terenie gminy Ujazd brak punktów monitoringu jakości 
powietrza. NajbliŜsze punkty pomiarowe znajdują się w granicach Powiatu 
Strzeleckiego oraz w Sławięcicach w Powiecie Kędzierzyńsko - Kozielskim, i 
zostały opisane powyŜej.  
 
Stan czystości powietrza w gminie naleŜy zatem przyjąć jak dla całego 
Powiatu Strzeleckiego, uwzględniając dodatkowo napływ zanieczyszczeń 
emitowanych z duŜych zakładów przemysłowych Kędzierzyna - Koźla. 
 
Na podstawie analizy wyników monitoringu powietrza moŜna stwierdzić, Ŝe 
stopień czystości powietrza atmosferycznego na terenie gminy Ujazd naleŜy 
uznać za „średni” w związku z wysokimi stęŜeniami pyłu, dwutlenku azotu i 
ozonu notowanymi w najbliŜszych punktach pomiarowych.  
 
Jak wynika z przedstawionych w niniejszym rozdziale rozwaŜań, uciąŜliwości 
związanych z zanieczyszczeniem powietrza moŜna spodziewać się głownie 
lokalnie: w sezonie grzewczym w rejonie zabudowy w związku z „niską 
emisją” zanieczyszczeń towarzyszących spalaniu węgla kamiennego, w 
bezpośrednim otoczeniu autostrady i dróg krajowych, w sezonie letnim w 
otoczeniu oczyszczalni ścieków w Ujeździe oraz w rejonach nawoŜenia pól 
gnojowicą i wypalania traw i ściernisk, na obrzeŜach gminy przy 
niesprzyjających wiatrach transportujących zanieczyszczone powietrze z 
pozagminnych obiektów przemysłowych (na zachodzie Gminy ze Zdzieszowic, 
na południu Gminy z Kędzierzyna - Koźla). 
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2.7.  Hałas 
2.7.1. Wprowadzenie  
 
Mimo powszechności naraŜenia na nadmierny hałas i licznych badań 
potwierdzających jego szkodliwość, problem dyskomfortu akustycznego bywa 
często lekcewaŜony. Bezspornie hałas jest zanieczyszczeniem środowiska. 
Łącząc pojęcie środowiska z hałasem wprowadzono określenie hałas 
środowiskowy lub hałas zewnętrzny, z uwagi na rozpatrywany obszar 
przestrzeni. 
 
Do najbardziej uciąŜliwych źródeł hałasu w środowisku naleŜy zaliczyć 
komunikację drogową. Najbardziej na hałas drogowy naraŜeni są mieszkańcy 
większych miast oraz osiedli połoŜonych przy ruchliwych trasach 
komunikacyjnych. 
Prowadzony monitoring hałasu komunikacyjnego wskazuje, Ŝe do terenów 
szczególnego zagroŜenia tego rodzaju hałasem naleŜą miasta oraz obszary 
przyległe do tras komunikacyjnych o intensywnym ruchu. 
 
2.7.2. Klimat akustyczny  
 
Klimat akustyczny to zespół zjawisk akustycznych kształtowanych przede 
wszystkim przez źródła hałasu takie jak: 
 
- komunikację samochodową, kolejową i lotniczą oraz obiekty z nią 

związane, 
- zakłady przemysłowe, rzemieślnicze i usługowe emitujące hałas do 

środowiska, 
- obiekty publiczne związane z hałaśliwą działalnością np. stadiony, tereny 

zabaw itp. 
- transport dostawczy, urządzenia oczyszczania miasta i maszyny 

budowlane. 
 
Na terenach aglomeracji, klimat akustyczny jest ściśle powiązany z układem 
urbanistycznym tzn. z przebiegiem tras komunikacyjnych i usytuowaniem 
hałaśliwych obiektów (zakładów przemysłowych, dworców, magazynów, baz 
itp.) względem zabudowy chronionej.  
 
Jak juŜ pisano do najbardziej uciąŜliwych źródeł hałasu w środowisku naleŜy 
komunikacja drogowa, która emituje ok. 80% wszystkich hałasów.  
 
Do oceny klimatu akustycznego środowiska stosuje róŜne wskaźniki. 
Najbardziej miarodajnym i stosunkowo prostym do obliczenia jest wskaźnik 
tzw. równowaŜnego poziomu dźwięku – LAeq, który jest uśrednionym 
poziomem dźwięku w unormowanym przedziale czasowym. Wskaźnik ten 
moŜna traktować jako miarę uciąŜliwości hałasu. Na uciąŜliwość hałasową 
wpływają przede wszystkim: czas trwania, poziom oraz widmo, wszystkie te 
parametry uwzględnia równowaŜny poziom dźwięku. 
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2.7.3. Uwarunkowania prawne. Normy poziomu dopuszczalnego 
hałasu. 

 
Obowiązująca od 01.10.2001r. Ustawa z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony 
środowiska pod pojęciem hałasu rozumie wprowadzane bezpośrednio lub 
pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, m.in. energii, 
takich jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne. Hałas 
zdefiniowano zaś jako dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16.000 Hz. 
 
Ustawa POŚ wprowadza do polskiego systemu prawnego wymagania Unii 
Europejskiej, dotyczące ochrony środowiska, w tym ochrony przed hałasem. 
Zgodnie z ustawą ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak 
najlepszego klimatu akustycznego, w szczególności przez: 
 
- utrzymanie poziomów hałasu poniŜej dopuszczalnych wartości lub co 

najmniej na tych poziomach, 
- zmniejszanie poziomów hałasu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie 

są one dotrzymane  
 
Oceny jakości klimatu akustycznego i obserwacji zmian dokonuje się 
w ramach państwowego monitoringu środowiska.  
 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w środowisku, zaleŜnie od źródła 
hałasu, sposobu zagospodarowania i funkcji badanego terenu przedstawiono 
w tabeli 2.7.-1. wg Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 roku w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 1998r., Nr 66, poz. 436).  
NaleŜy zaznaczyć Ŝe powyŜsze rozporządzenie przestało obowiązywać dnia 
30.06.2004. Dotychczas (01.07.2004) nie wydano rozporządzenia 
ustalającego nowe wartości poziomów dopuszczalnych oraz nie przedłuŜono 
okresu obowiązywania w/wym. rozporządzenia. Najprawdopodobniej 
poziomy dopuszczalne hałasu będą ustalone w oparciu o Dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego 2002/49/UE, dokładniej opisaną o następnym 
rozdziale.  
 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9.01.2002r. w sprawie wartości 
progowych poziomów hałasu (Dz.U. 2002r., Nr 8, poz. 81), będące aktem 
wykonawczym nowej ustawy Prawo Ochrony Środowiska określiło wartości 
progowe poziomów hałasu w środowisku, których przekroczenie powoduje 
zaliczenie obszaru do kategorii terenu zagroŜonego hałasem. Dla hałasu 
komunikacyjnego dróg i linii kolejowych wartość progowa poziomu hałasu 
wynosi 75 dB – w porze dnia i 67 dB – w porze nocnej, a dla pozostałych 
źródeł odpowiednio 67 dB i 57 dB. 
 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
02.07.2003r. w sprawie wymagań zasadniczych dla urządzeń uŜywanych na 
zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. 2003r., 
Nr 138, poz. 1316), wprowadzające do polskiego prawodawstwa 
(od 01.01.2004r.) wymagania Dyrektywy Nr 14/2000/UE z dnia 8 maja 
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2000r. w sprawie harmonizacji przepisów prawa państw członkowskich 
w zakresie emisji hałasu do środowiska przez sprzęt wykorzystywany na 
wolnym powietrzu. Rozporządzenie określa zasadnicze wymagania dla 
urządzeń uŜywanych na zewnątrz w zakresie emisji hałasu, procedury oceny 
zgodności, procedury określania poziomu hałasu, zbierania danych 
dotyczących emisji hałasu itp. 
 
Tabela nr 2.7.-1. Dotychczas obowiązujące dopuszczalne poziomy hałasu w 
środowisku wg Rozporządzenia z dnia 13 maja 1998 roku. 

Dopuszczalny poziom hałasu wyraŜony 
równowaŜnym poziomem dźwięku A w dB 

drogi lub linie 
kolejowe 

pozostałe obiekty i grupy 
źródeł hałasu 

Lp. Przeznaczenie terenu pora dnia 
– przedział 

czasu 
odniesienia  
równy 16 
godzinom 

pora nocy – 
przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 8 
godzinom 

pora dnia 
– przedział 

czasu 
odniesienia  

równy 8 
najmniej 

korzystnym 
godzinom 

dnia 

pora nocy 
– przedział 

czasu 
odniesienia 

równy 1 
najmniej 

korzystnej  
godzinie 

nocy 

1 
a. Obszary A ochrony 
uzdrowiskowej 
b. Tereny szpitali poza miastem 

50 40 40 35 

2 

a. Tereny wypoczynkowo –
rekreacyjne poza miastem 
b. Tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
c. Tereny zabudowy związanej 
 ze stałym lub wielogodzinnym 
pobytem dzieci i młodzieŜy 
d. Tereny domów opieki 
e. Tereny szpitali w miastach 

55 45 45 40 

3 

a. Tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i 
zamieszkania zbiorowego 
b. Tereny zabudowy 
mieszkaniowe jednorodzinnej z 
usługami rzemieślniczymi 
c. Tereny zabudowy zagrodowej 

60 50 50 40 

4 

a. Tereny w strefie śródmiejskiej 
miast powyŜej 100 tys. 
mieszkańców ze zwartą 
zabudową mieszkaniową i 
koncentracją obiektów 
administracyjnych, handlowych 
i usługowych 

65 55 55 45 
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Eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie energii w postaci hałasu 
i drgań wymaga: 
 
- pozwolenia zintegrowanego dla instalacji mogących powodować 

znaczne pogorszenie klimatu akustycznego , zgodnie z Dyrektywą 
96/61/UE, zwaną popularnie Dyrektywą IPPC („Integrated Pollution 
Prevention and Control”) wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie rodzajów instalacji 
mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. (Dz. U. Nr 122 
poz. 1055 z dnia 01.08.2002r.). 

 
- pozwolenia na emisję hałasu  zgodnie z art. 230 Ustawy Prawo ochrony 

środowiska - „Pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska jest 
wymagane, gdy hałas w środowisku przekracza dopuszczalne poziomy 
(...). Pozwolenie na emitowanie hałasu do środowiska nie jest wymagane, 
gdy hałas powstaje w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii 
tramwajowych, lotnisk oraz portów lub z działalnością osoby fizycznej nie 
będącej przedsiębiorcą”. 

 
 
2.7.4. Regulacje prawne Unii Europejskiej. 
 
Od 2002r. kilkadziesiąt unijnych dyrektyw normalizujących emisję hałasu 
z poszczególnych źródeł (samoloty, samochody, motocykle, kolej, maszyny 
i urządzenia budowlane, kosiarki do trawy, zmechanizowany sprzęt domowy 
i inne) zastąpiła Dyrektywa Nr 14/2000/UE z dnia 8 maja 2000 r. 
w sprawie harmonizacji przepisów prawa państw członkowskich w zakresie 
emisji hałasu do środowiska przez sprzęt wykorzystywany na wolnym 
powietrzu. Dyrektywa ta dotyczy ponad 50 kategorii sprzętu 
wykorzystywanego na wolnym powietrzu. Określa ona zasady harmonizacji 
standardów emisji hałasu, procedur oceny zgodności, procedur określania 
poziomu hałasu, zbierania danych dotyczących emisji hałasu. 
Jak juŜ pisano wymagania Dyrektywy Nr 14/2000/UE zostały 
transponowane do polskiego prawa Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02.07.2003r. 
 
Jako dyrektywę regulującej częściowo problematykę imisji hałasu w 
środowisku naleŜy traktować Dyrektywę 2002/49/UE . Dyrektywa ta popiera 
stosowanie dwóch nowych, wspólnych dla państw członkowskich UE, 
wskaźników poziomu hałasu. Są to mianowicie: poziom LDWN w porze dnia, 
wieczoru i nocy oraz wskaźnik poziomu hałasu w porze nocy LNOC. Poziom 
LDWN w porze dnia, wieczoru i nocy w decybelach [dB] określa następujący 
wzór: 
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Gdzie :  

- Ldzień– długotrwały, średni poziom dźwięku A, zdefiniowany w normie 
PN-ISO 1996-2 z marca 1999r., określony w ciągu wszystkich okresów 
dnia w roku; 

- Lwieczór - długotrwały, średni poziom dźwięku A, zdefiniowany w normie 
PN-ISO 1996-2, określony w ciągu wszystkich okresów wieczoru w roku; 

- Lnoc - długotrwały, średni poziom dźwięku A, zdefiniowany w normie PN-
ISO 1996-2, określony w ciągu wszystkich okresów nocy w roku; 

Pora dnia trwa 12 godzin, pora wieczoru trwa 4 godziny, a pora nocy trwa 8 
godzin. Jako przedziały domyślne tych okresów moŜna przyjąć godziny 700–
1900, 1900-2300 i 2300-700. 

Wprowadzenie ustaleń Dyrektywy 2002/49/UE  wiąŜe się równieŜ ze 
zmianami metodyk pomiarowych hałasu w celu ich ujednolicenia. I tak na 
przykład, jeśli celem pomiarów będzie opracowanie map hałasu dla 
naraŜenia na działanie hałasu w budynkach lub w ich pobliŜu, punkty 
pomiarowe umieszcza się na wysokości 4,0± 0,2 m (3,8 – 4,2 m) ponad 
poziomem gruntu, przed najbardziej eksponowaną elewacją, a nie jak 
aktualnie 1m od krawędzi jezdni i na wysokości 1,2m od poziomu gruntu. 

Wyniki dotychczasowych badań hałasu prowadzone w ramach monitoringu 
środowiska, jakkolwiek będą zupełnie nieporównywalne (róŜne wskaźniki, 
metody i normy) z wynikami przyszłych badań, to niewątpliwie będą 
nieocenione w fazie ich przygotowania. 

W wielu krajach opracowuje się juŜ wieloletnie programy ochrony środowiska 
przed hałasem, uwzględniające powyŜsze wymagania. W programach tych 
przyjmowana jest powszechnie zasada, Ŝe w pierwszej kolejności 
podejmowane są przedsięwzięcia ochronne dla obszarów najbardziej 
zagroŜonych hałasem. Natomiast rozwiązanie problemów w rejonach mniej 
zagroŜonych hałasem, odsuwa się w czasie. Tak skonstruowany program 
działań, obejmujący wszystkie obszary zagroŜone hałasem, pozwala na 
racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na 
przedsięwzięcia ochronne i sukcesywne ich przekazywanie w miarę 
moŜliwości ekonomicznych. 
 
W programie implementacji w/w Dyrektywy UE zaproponowano szereg 
kierunków przyszłych działań, które scharakteryzować moŜna najogólniej 
jako : 
 
- Przyjęcie wspólnych metod ocen ekspozycji na hałas, 
- Mapowanie (plany akustyczne) oraz docelowo - ustalenie wspólnych 

kryteriów oceny stanu klimatu akustycznego. 
- Ograniczenie hałasu drogowego, w szczególności przez promowanie i 
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stosowanie tzw. „cichych nawierzchni”; wprowadzenie w tym zakresie 
instrumentów ekonomicznych; uwzględnienie w ocenach dróg takŜe 
emisji hałasu.  

- WzmoŜenie walki z hałasem kolejowym; intensyfikacja badań w tym 
zakresie i prace nad ustaleniem kryteriów. 

- Zaostrzenie przepisów dotyczących emisji hałasu lotniczego; 
wprowadzenie instrumentów ekonomicznych (dyrektywa dot. opłat w 
portach lotniczych); 

- Intensyfikacja wykorzystania metod planowania przestrzennego. 
- Uproszczenie aktów prawnych dotyczących emisji hałasu przez róŜnego 

rodzaju urządzenia pracujące w wolnej przestrzeni; wprowadzenie 
obowiązku etykietowania w zakresie hałasu, rozszerzenie zakresu 
urządzeń objętych obecnie dyrektywami hałasowymi. 

 
W podsumowaniu naleŜy stwierdzić, Ŝe w odróŜnieniu od spójnej dyrektywy 
„emisyjnej”, brak dyrektywy „imisyjnej”, tzn. określającej jednoznacznie 
dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. Spowodowało to, Ŝe ponoszone 
nakłady na ochronę środowiska przed hałasem nie przynosiły 
przewidywanych efektów. Przesłanki powyŜsze doprowadziły do 
przygotowanie w ramach Unii dokumentu „Future Noise Policy” (przyszła 
polityka hałasowa). PowyŜej przedstawione kierunki działań mają prowadzić 
do realizacji celów zawartych w „Future Noise Policy” zestawionych w tabeli 
poniŜej. 
 

Tabela nr 2.7-2. Realizacja celów zawartych w „Future Noise Policy” 

Cel główny 
Cele operacyjne Wspólnoty 
Europejskiej do roku 2000 

Kierunki działań 

poziomy ekspozycji na hałas 
LAeq w porze nocnej: 

- 

ekspozycja populacji na hałas o 
poziomie powyŜej 65 dB 
powinna zostać zlikwidowana; 
pod Ŝadnym pozorem nie wolno 
dopuścić do ekspozycji na hałas 
o poziomie powyŜej 85dB 

inwentaryzacja ekspozycyjna hałasu 
w krajach UE, opracowanie programu 
zwalczania hałasu, dalsze 
ograniczenie emisji hałasu 
(samochody, cięŜarówki, samoloty, 
Ŝurawie, kosiarki do trawy, itd.). 

procent populacji naraŜonej 
obecnie na hałas w granicach 
55 - 65 dB nie powinien 
wzrosnąć  

stopniowe przyjmowanie zaleceń tak, 
aby oparte o nie dyrektywy zostały 
wprowadzone w Ŝycie nie później niŜ 
w roku 2000 

śaden 
mieszkaniec UE 
nie powinien być 
naraŜony na hałas 
o poziomie 
zagraŜającym 
zdrowiu lub 
jakości Ŝycia 

procent populacji naraŜonej 
obecnie na hałas poniŜej 55 dB 
nie powinien wzrosnąć 

standaryzacja pomiarów i oceny 
hałasu wprowadzenie środków i 
procedur wpływających na sposób 
jazdy samochodów, operacji 
lotniczych, procesów przemysłowych 
odbywających się w porze nocnej, 
wprowadzenie środków ochrony przed 
hałasem związanych z infrastrukturą 
i planowaniem przestrzennym, takich 
jak lepsze strefowanie akustyczne 
wokół lotnisk, na obszarach  
przemysłowych i wzdłuŜ arterii 
drogowych i kolejowych  
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2.7.5. Źródła emisji hałasu na terenie Gminy. 
2.7.5.1. Hałas komunikacyjny samochodowy 
 
Gmina Ujazd posiada dogodne połoŜenie komunikacyjne. Harmonijny rozwój 
transportu i komunikacji jest warunkiem decydującym o rozwoju 
gospodarczym danego obszaru. Z drugiej strony, rozwój motoryzacji, 
oddziałuje negatywnie na środowisko, zwłaszcza gdy nie jest związany z 
modernizacją i rozwojem stanu technicznego dróg. 
 
Na poziom hałasu drogowego w pobliŜu zabudowy mieszkaniowej mają 
wpływ przede wszystkim: natęŜenie ruchu komunikacyjnego, udział 
transportu cięŜkiego w strumieniu ruchu, odległość zabudowy mieszkalnej 
od drogi, prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie), typ 
i stan techniczny pojazdów, nachylenie drogi, stan nawierzchni oraz 
płynność ruchu. 
 
Opis sieci komunikacyjnej znajduje się w rozdziale pierwszym niniejszego 
Programu (punkt 1.3.9. „Transport i komunikacja”).  
 
Najistotniejszą trasą komunikacyjną przebiegającą przez teren Gminy jest 
autostrada A4. TakŜe pod względem emisji hałasu, największe znaczenie ma 
autostrada A4 oraz drogi krajowe - DK nr 40 (Kędzierzyn Koźle - Pyskowice), 
ze względu na jej przebieg przez miasto Ujazd  i DK nr 88 (Strzelce Opolskie - 
Nogowczyce), stanowiąca dojazd do autostrady.  
Mniejsze znaczenie mają drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, 
uzupełniające sieć komunikacyjną. Wyjątek stanowi tutaj droga wojewódzka 
nr 426 (Strzelce Opolskie - Olszowa - Klucz - Sławięcice), stanowiąca dojazd 
do węzła autostradowego Olszowa. Jeszcze w roku 2000 była to droga 
powiatowa o nieduŜym natęŜeniu ruchu, obecnie ma status drogi 
wojewódzkiej, zaś Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Opolskiego przewiduje zmianę kategorii drogi z wojewódzkiej na krajową. 
  
Średnie dobowe natęŜenie ruchu (SDR) dla powiatowego odcinka autostrady 
wynosi obecnie ok. 12 tys. pojazdów samochodowych na dobę (dane własne z 
roku 2003), natomiast średnie dobowe natęŜenie ruchu dla dróg krajowych 
na terenie Gminy Ujazd wynosi : 
 

- DK nr 88 - ok. 12 tys. pojazdów/24h (dane z roku 2000),  
- DK nr 40 - ok. 4 tys. pojazdów/24h (dane z roku 2000). 

 
Jak moŜna zauwaŜyć SDR na drodze krajowej nr 88, zmierzone w okresie 
przed otwarciem omawianego odcinka A4, jest równy obecnemu SDR na 
autostradzie A4 (12 tys. pojazdów). Na autostradzie planowany jest znaczny 
wzrost ruchu oraz długość odcinka autostrady na terenie Gminy jest większa 
niŜ drogi DK 88, zatem autostrada ma najistotniejszy wpływ na emisję 
hałasu komunikacyjnego w Gminie. NajbliŜsze pomiary natęŜenia ruchu 
planowane są w roku 2005 i najprawdopodobniej potwierdzą one 
przewidywane zmniejszenie natęŜenia ruchu na DK nr 88, stanowiącej 
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dawniej jedyną trasę Strzelce Opolskie - Bytom (w ramach drogi 
międzynarodowej E-40), a obecnie tylko dojazd do węzła Nogowczyce, po 
rozbudowie autostrady A4 i przejęciu przez nią głównych funkcji 
komunikacyjnych. 
 
Średniodobowe natęŜenie ruchu na obecnym przebiegu DW nr 426 wynosiło 
w roku 2000 ok. 2 tys. pojazdów (gdy była to droga powiatowa), zaś na 
pozostałych drogach powiatowych w granicach gminy Ujazd nie przekraczało 
1,5 tys. pojazdów dobowo. 
 
Na podstawie przeprowadzonych przez POŚ „Lemitor” w 2003r. pomiarów 
poziomu hałasu drogowego oraz na podstawie znajomości SDR, w oparciu 
o „Metody prognozowania hałasu komunikacyjnego PIOŚ IOŚ”, Warszawa 
1996 z programem komputerowym H-DROG for Windows 3.0 obliczono 
zasięg oddziaływania hałasu drogowego. Wyniki przedstawiono w tabelach nr 
2.7.-3 i 2.7.-4. 
 
Do obliczeń przyjęto: 
 
- spadek natęŜenia ruchu w nocy o 50%, 
- ruch samochodów cięŜarowych na autostradzie utrzymuje się na stałym 

poziomie dla całej doby (czyli procentowy udział rośnie w nocy), 
- brak ekranów akustycznych na drogach krajowych i autostradzie, 
- punkt obserwacji jest usytuowany na wysokości 4m,  
- dla autostrady przyjęto nawierzchnie gładką, 
 
Na podstawie powyŜszych  załoŜeń wyznaczono powierzchnię następujących 
kategorii obszarów: 
 
- obszar zagroŜony hałasem w porze dziennej, 
- obszar zagroŜony hałasem w porze nocnej,  
- obszar występowania ponadnormatywnego hałasu w porze dziennej, 
- obszar występowania ponadnormatywnego hałasu w porze nocnej. 
 
Analizują dane zebrane w tabelach moŜna stwierdzić, Ŝe całkowity obszar 
zagroŜony hałasem (przyjęto wartości dla pory nocnej) wynosi - 0,42km2, 
natomiast całkowity obszar Gminy objęty ponadnormatywnym hałasem w 
porze nocnej wynosi – 2,9km2.  
Obszar zagroŜony hałasem stanowi 3,5% całkowitego obszaru Gminy. 
 
Głównym wskaźnikiem stopnia zagroŜenia hałasem jest liczba ludności 
naraŜonej na ponadnormatywny lub ponad progowy hałas, tzn. 
zamieszkującej na powyŜszym obszarze.  
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Tabela 2.7-3. Główne drogi przebiegające przez teren Gminy Ujazd wraz z obszarami oddziaływania w porze dnia. 

Kategoria  
drogi 

Długość 
 odcinka trasy 

komunikacyjnej 
w granicach 

Gminy 

SDR 

Poziom 
hałasu w 
odległości 

1m dla pory 
dnia 

Przebieg 

Zasięg 
występowania 
hałasu ponad- 
normatywnego 

 -60dB 

Zasięg 
występowania 

poziomu hałasu 
wyŜszego od 

progowego - 75dB 

Obszar 
występowania 
hałasu ponad-
normatywnego  

- 60dB* 

Obszar 
zagroŜony 
hałasem - 

75dB* 

 [km] [poj./24h] [dB]  [m] [m] [km2] [km2] 

A4 11 12200 82,0 
Olszowa - 

Nogowczyce 
50 10 1,540 0,242 

DK 40 5 3796 75,0 miasto Ujazd 20 - 0,200 - 

DK 88 3 11806 82,0 
Strzelce Op. - 
Nogowczyce 

50 10 0,300 0,060 

DW 426 6 2036 72,0 
Strzelce Op. - 

Olszowa - Klucz 
13 - 0,156 - 

DP 27- łącznie 39 1250 70,0 drogi powiatowe 6 - - - 

 
Tabela 2.7-4. Główne drogi przebiegające przez teren Gminy Ujazd wraz z obszarami oddziaływania w porze nocy. 

Kategoria 
drogi 

Długość 
 odcinka trasy 

komunikacyjnej 
w granicach 

Gminy 

SDR 

Poziom 
hałasu w 
odległości 

1m dla pory 
nocy 

Przebieg 

Zasięg 
występowania 
hałasu ponad- 
normatywnego 

 -50dB 

Zasięg 
występowania 

poziomu hałasu 
wyŜszego od 

progowego - 67dB 

Obszar 
występowania 
hałasu ponad-
normatywnego  

- 50dB* 

Obszar 
zagroŜony 
hałasem 
- 67dB* 

 [km] [poj./24h] [dB]  [m] [m] [km2] [km2] 

A4 11 12200 75,0 
Olszowa - 

Nogowczyce 
90 11 1,980 0,286 

DK 40 5 3796 70,0 miasto Ujazd 42 7 0,420 0,070 

DK 88 3 11806 75,0 
Strzelce Op. - 
Nogowczyce 

90 11 0,540 0,066 

DW 426 6 2036 65,0 
Strzelce Op. - 

Olszowa - Klucz 
20 - - - 

DP 27- łącznie 39 1250 60,0 drogi powiatowe 6 - - - 
*podano obszary w otoczeniu jezdni, sumując powierzchnie po obu stronach trasy  komunikacyjnej 
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Głównym źródłem hałasu jest autostrada A-4. Cechą charakterystyczną tras 
komunikacyjnych tego typu jest ruch ciągły, płynny oraz w przypadku 
badanego odcinka trasy A4 - dobry stan nawierzchni. Stałe natęŜenie ruchu 
pojazdów cięŜkich dla pory nocnej i dziennej oraz znacznie niŜsze natęŜenie 
ruchu pojazdów osobowych w porze nocnej, występujące na autostradzie A4 
powoduje, Ŝe poziom hałasu dla pory nocnej jest niewiele niŜszy od hałasu w 
porze dnia (4dB). 
W celu weryfikacji obliczeń, przeprowadzono pomiary hałasu na drodze 
krajowej nr 40, przy wyjeździe z miasta Ujazd. Poziom dźwięku w odległości 
1m od krawędzi jezdni wynosił – 72,1dB. Podczas pomiaru natęŜenie ruchu 
pojazdów wynosiło 192poj./h natomiast do obliczeń załoŜono natęŜenie 
obliczone na podstawie SDR, wynoszące – 316poj./h, co wyjaśnia róŜnicę 
między poziomem zmierzonym a obliczonym poniewaŜ w przypadku 
podwojenia natęŜenia ruchu poziom dźwięku w otoczeniu wzrasta o 3dB.  
 
Jak juŜ pisano, miarą uciąŜliwości indywidualnej hałasu jest równowaŜny 
poziom dźwięku A, Leq. Oceny stopnia zanieczyszczenia hałasem dokonuje 
się na porównując wartość Leq z poziomem dopuszczalnym (tabela nr 2.7.-1) 
lub progowym.  
Obliczone lub zmierzone wartości LeqA w połączeniu z liczbą mieszkańców 
na badanym terenie pozwalają określić społeczną dokuczliwość hałasu- SSH. 
 

SSH = n * LeqA 
 
Gdzie n - liczba ludności naraŜonej na hałas. Społeczna dokuczliwość 
maleje, gdy maleje równowaŜny poziom dźwięku LeqA. Wartość SSH pozwala 
uszeregować obszary pod względem stopnia zanieczyszczenia hałasem, 
pozwala takŜe określić kolejność działań w celu poprawy klimatu 
akustycznego. 
 
Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
szerokość autostrady w liniach rozgraniczających (obejmująca jezdnie, 
pobocza, skarpy, rowy drogowe oraz pasy terenu za drogami) wynosi co 
najmniej 60m. Jak wynika z przedstawionych obliczeń obszar przekroczeń 
poziomu hałasu w porze nocnej tworzy pas o szerokości 2 x 90m = 180m. 
W przypadku braku ekranów akustycznych naleŜy zatem spodziewać się 
przekroczeń dotychczasowych norm hałasu dla zabudowy mieszkalnej 
zlokalizowanej w odległości do ok. 90m od autostrady (na drodze pomiarowej 
stwierdzono zasięg większy, nawet do 120m) . 
 
W obowiązującym m.p.z.p. dla Stref Aktywności Gospodarczej wyznaczono 
dla dróg głównych (DK nr 88 i DW nr 426) pas o szerokości w liniach 
rozgraniczających 50m, w którym obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkiej 
zabudowy. Jak wynika z przedstawionych obliczeń obszar przekroczeń 
dotychczas obowiązującego poziomu hałasu w porze nocnej w otoczeniu tras 
tworzy pas o szerokości 2 x  90 = 180.m dla DK 88 i 2 x 20 = 40 dla DW426.  
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NaleŜy zaznaczyć Ŝe dokładność obliczeń dla odległości większych niŜ 100m 
wynosi 3dB, zasięgi hałasu podano z nadmiarem.  
 
W przypadku zastosowania ekranów akustycznych zasięg 
ponadnormatywnego poziomu dźwięku zmniejsza się. Najmniejszy zasięg 
hałasu występuje na środku ekranu. Długość ekranu powinna być sumą 
długości zabudowy oraz podwojonej odległości ekranu od najbliŜszych 
budynków mieszkalnych. Na terenie Gminy zlokalizowano ekrany w 
otoczeniu autostrady w miejscowościach : 
 

- Olszowa, ekran o długości około 750m o wysokości około 2m, najbliŜsza 
zabudowa w odległości około 80m, zabudowa przy ulicy Parkowej nr 2 
oraz Zapłotnej nr 1 i 2,  

- Kadłubiec: ekran o długości około 250m o wysokości 1,5m , najbliŜsza 
zabudowa w odległości około 50m, zabudowa przy ulicy Wiejskiej nr 110 
i nr 96. 

 
Ocena skuteczności ekranów będzie przeprowadzona w przeglądzie 
ekologicznym autostrady, wykonywanym na zlecenie zarządcy - GDDKiA. 
 
 
2.7.5.2. Hałas komunikacyjny kolejowy  
 
Jak stwierdzono na terenie Gminy brak linii kolejowych o istotnym 
znaczeniu. 
Przebiegająca przez środek Gminy linia kolejowa Fosowskie - Strzelce 
Opolskie - Kędzierzyn Koźle nie jest eksploatowana. 
Południowa granica Gminy pokrywa się na odcinku 1km z częścią linii 
magistralnej nr 137 Kędzierzyn - Gliwice, przy czym odległość najbliŜszej 
zabudowy wsi Niezdrowice wynosi co najmniej 1000m od torowiska - poza 
zasięgiem oddziaływania hałasu kolejowego. 
 
 
2.7.5.3. Hałas przemysłowy 
 
UciąŜliwość akustyczna obiektów przemysłowych i usługowych oceniana jest 
na podstawie pomiarów. Pomiary hałasu wykonywane są przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w związku ze skargami mieszkańców lub 
zgodnie z przyjętym planem kontroli zakładów.  
 
Na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. 
(Dz.U. nr 62 poz. 627) prowadzący instalację emitującą ponadnormatywny 
hałas do środowiska zobowiązany jest wystąpić do urzędu starosty o wydanie 
pozwolenie na emisję hałasu. 
W Gminie brak jest przemysłu wymagającego pozwolenia zintegrowanego, 
czyli takŜe pozwolenia na emisję hałasu, nie wydano takŜe decyzji 
zezwalającej na emisję hałasu. 
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Pomiarów kontrolnych hałasu przemysłowego dokonuje na terenie Gminy 
Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, kontrolując poziom 
hałasu przenikającego do środowiska.  
 
 
2.7.6. Wnioski 
 
Oceniając stan klimatu akustycznego Gminy naleŜy określić jego pozytywne 
strony, a mianowicie brak uciąŜliwego przemysłu. Niekorzystny stan w 
zakresie klimatu akustycznego to: 
 

1) Przebieg autostrady A4. 
2) Występowanie terenów zagroŜonych hałasem w najbliŜszym otoczeniu 

dróg w porze nocnej. 
3) Przekroczenie normatywnych poziomów hałasu w otoczeniu tras 

komunikacyjnych na obszarze w odległości do 80m w porze dnia i do 
120m w porze nocnej. 

4) Brak zieleni izolacyjnej i innych zabezpieczeń przed hałasem 
komunikacyjnym, a w przypadku autostrady ekrany akustyczne o zbyt 
małej skuteczności wynikającej z wymiarów geometrycznych (długości 
i wysokości). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8. Gospodarka odpadami 
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Dokładny opis gospodarki odpadami podano w osobnym dokumencie “Planie 
gospodarki odpadami dla Gminy Ujazd”. 
W tym rozdziale podanu jedynie ogólne wiadomości na temat gospodarki 
odpadami w Gminie. 
 
 
2.8.1. Odpady komunalne 
2.8.1.1. Gospodarka odpadami komunalnymi w Gminie Ujazd 
 
Szacunkowy bilans odpadów komunalnych przyjęto na podstawie 
wskaźników nagromadzenia odpadów wg „Krajowego planu gospodarki 
odpadami”, MŚ, Warszawa 2002 r.: 
 
- wskaźnik nagromadzenia dla terenów wiejskich 224kg/M/rok, 
- wskaźnik nagromadzenia dla terenów miejskich 424kg/M/rok. 
 
Tabela 2.8-1. Bilans odpadów komunalnych. 

Odpady segregowane 
Odpady komunalne z 

terenu Gminy 
przyjmowane na 

składowisko w Krasowej 

Teoretyczna ilość 
odpadów 

komunalnych z 
terenu Gminy Szkło 

Tworzywa 
sztuczne 

Makulatura 

Mg/rok Mg/rok Mg/rok 

2002 r. - 1214,0  
2003 r.  -  865,6 

1754,2 8,2 0,6 0,3 

kg/M/rok kg/M/rok kg/M/rok 

2002 r. - 191,0 
2003 r. - 136,2 

275,9 1,30 0,09 0,05 

 
Z przedstawionego zestawienia wynika, iŜ występuje róŜnica pomiędzy 
teoretyczną ilością odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy 
obliczoną ze wskaźników ogólnopolskich a ilością rzeczywistą wynikającą z 
ilości odpadów składowanych i segregowanych. 
 
RóŜnice te mogą wynikać z następujących okoliczności: 
 
- duŜa ilość odpadów biodegradowalnych, kompostowanych indywidualnie 

w gospodarstwach, 
- specyfiki regionu, w którym duŜa część społeczeństwa wyjeŜdŜa okresowo 

do pracy w państwach zachodnich i nie przebywa na stałe w miejscu 
zamieszkania. 

 
Na terenie Gminy Ujazd prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów. 
Segregowana jest tylko niewielka część odpadów stanowiących surowiec 
wtórny, a znajdujących się w strumieniu odpadów komunalnych. 
Zaznaczyć naleŜy, Ŝe moŜliwa jest równieŜ indywidualna segregacja odpadów 
przez wytwórców, zwłaszcza odpadów w postaci złomów metali (przede 
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wszystkim kolorowych). Odpady te są dostarczane indywidualnie do punktów 
skupu surowców wtórnych w związku z ich atrakcyjną ceną. 
Na terenach wiejskich prowadzone jest takŜe kompostowanie odpadów 
ulegających biodegradacji, zwłaszcza odpadów z terenów zielonych oraz 
organicznych odpadów kuchennych. Kompostowanie takie prowadzone jest 
indywidualnie w prywatnych kompostownikach i ma na celu wytworzenie 
kompostu do własnych potrzeb rolników. Skala tego zjawiska trudna jest do 
oszacowania. 
 
 
2.8.1.2.  Składowiska odpadów komunalnych 
 
Na terenie Gminy Ujazd brak czynnych i zamkniętych składowisk odpadów 
komunalnych. 
Na terenie Gminy występują ogniska tzw. „dzikich wysypisk” odpadów. 
Na takich „wysypiskach” najczęściej składowane są odpady gruzu 
budowlanego, gałęzi, odpady wielkogabarytowe oraz, w mniejszym stopniu, 
inne odpady komunalne. 
W trakcie wizji lokalnej na terenie gminy stwierdzono jedno główne ognisko 
nielegalnego składowania odpadów w Zimnej Wódce. 
Wysypisko to stanowi wyrobisko po wydobyciu piasku i stwierdzono tam 
zaleganie dość duŜej ilości odpadów przede wszystkim gruzu, odpadów 
zielonych i wielkogabarytowych. 
Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Urzędzie Gminy wysypisko obecnie 
podlega procesowi rekultywacji poprzez niwelację terenu ziemią i piaskiem. 
Zakończenie rekultywacji planowane jest na rok 2006. 
 
 
2.8.2. Gospodarka odpadami przemysłowymi 
2.8.2.1. Bilans odpadów przemysłowych. 
 
Określając ilość odpadów przemysłowych z terenu Gminy oparto się na 
publikacji „ZałoŜenia rozwoju infrastruktury komunalnej w zakresie 
gospodarki odpadami stałymi w województwie opolskim”, IMMB, Opole 2001 
oraz na dokumentach udostępnionych przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Opolskiego jak równieŜ na własnych doświadczeniach autorów 
i ogólnej ankietyzacji największych wytwórców odpadów. 
 
Ogólna ilość odpadów przemysłowych innych niŜ niebezpieczne i komunalne 
wytwarzanych w Gminie wynosi 414,14Mg rocznie. 
Ok. 72,4% wszystkich wytworzonych odpadów stanowią odpady z procesów 
energetycznych (produkty spalania paliw). W następnej kolejności występują 
odpady budowlane i odpady z przemysłu drzewnego. 
 
Głównymi wytwórcami odpadów w Gminie są: 
 
- Opolskie Fabryki Mebli - Fabryka Mebli nr 4 Sp. z o.o. Ujazd (odpady 

paleniskowe i odpady z przemysłu drzewnego).  
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Ujazd (ciepłownia zbiorcza), 
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- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ujazd (kotłownie), 
- Produkcja - Usługi - Handel Surowcem Drzewnym S.C. „TRAK” Ujazd 

(odpady z przemysłu drzewnego). 
 
Ogólna ilość odpadów niebezpiecznych wynosi 38,45Mg rocznie. 
Głównymi odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi w Gminie są odpady 
olejów przepracowanych związane nierozerwalnie z eksploatacja maszyn i 
środków transportu, odpady zawierające azbest oraz odpady powstające w 
wyniku remontów środków transportu i odpady zuŜytych źródeł światła. 
 
Tabela 2.8.-2. Szacunkowy bilans odpadów wytwarzanych przez 
przedsiębiorstwa. 

Rodzaj odpadów Ilość wytwarzanych odpadów 

 Odpady komunalne 250Mg/rok 

 Odpady inne niŜ niebezpieczne 420Mg/rok 

 Odpady niebezpieczne 40Mg/rok 

 
 
2.8.2.2. Podmioty prowadzące działalność w zakresie transportu i 

zbierania odpadów na terenie Gminy. 
 
Według danych uzyskanych w Starostwie Powiatowym, jednostki, które 
uzyskały zezwolenie na prowadzenie transportu odpadów to: 
 
złom metali nieŜelaznych i Ŝelaznych: 

 
- "DIM - ROL - BUD" Danuta Bubała, Zimna Wódka, ul. Strzelecka 14, 
- Transport - Handel Józef Profus, Zimna Wódka, Plac Wolności la. 
 
 
2.8.2.3. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odzysku 

odpadów na terenie Gminy 
 
Na terenie Gminy Ujazd brak jednostek prowadzących odzysk odpadów. 
 
 
2.8.2.4. Składowiska odpadów przemysłowych 
 
Na terenie Gminy Ujazd brak czynnych typowych składowisk odpadów 
przemysłowych. 
Z uzyskanych danych ustalono, iŜ na terenie Gminy Ujazd znajduje się 1 
rekultywowane składowisko odpadów przemysłowych: 
 
- składowisko odpadów BLACHOWNIA S. A. w Ujeździe. 
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Składowisko odpadów BLACHOWNIA S.A. w Ujeździe 
 
Według danych otrzymanych w trakcie rozmowy telefonicznej 
z przedstawicielem firmy BLACHOWNIA ustalono, iŜ rzeczone składowisko 
eksploatowane było od lat 70 XX wieku do roku 2000. Brak jest danych na 
temat budowy i zabezpieczeń składowiska. 
Według danych uŜytkownika na składowisku złoŜono ok. 15000Mg odpadów, 
głównie odpadów poremontowych w postaci gruzu budowlanego, papy, 
materiałów mineralnych, złomu, opon. Na składowisku nie składowano 
odpadów poprodukcyjnych i niebezpiecznych. 
Obecnie składowisko odpadów jest rekultywowane. Na podstawie wizji 
lokalnej stwierdzono, Ŝe składowisko zasypano piaskiem. Teren składowiska 
porośnięty jest niską zielenią tzw. „samosiejki”. 
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2.9.  Promieniowanie niejonizujące 
2.9.1. Wstęp 
 
Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące jest promieniowaniem, 
którego energia oddziaływania na ciało materialne, w tym i na ciało 
człowieka, nie wywołuje procesu jonizacji. Promieniowanie 
elektromagnetyczne – PEM – towarzyszy kaŜdemu przepływowi prądu 
i polega na ciągłej zmianie pola elektrycznego i magnetycznego. 
Źródłem naturalnych pól elektromagnetycznych występujących 
w środowisku są m.in. ziemskie pola magnetyczne i elektryczne, pola 
ładunków elektrycznych związane z naturalną jonizacją powietrza i 
wyładowań atmosferycznych oraz pola wywołane źródłami pozaziemskimi np. 
przez Słońce i Kosmos. 
 
Występowanie sztucznych pól elektromagnetycznych jest konsekwencją 
lawinowego rozwoju techniki. Pola elektromagnetyczne o szerokim zakresie 
częstotliwości wytwarzają przewody elektryczne i wszystkie urządzenia 
wykorzystujące energię elektryczną takie jak: systemy radiowo – telewizyjne, 
systemy radiokomunikacji (takŜe CB – radio), radiolokacji i radionawigacji, 
medyczne urządzenia diagnostyczne i terapeutyczne, kuchnie mikrofalowe, 
zgrzewarki itp. Pola elektromagnetyczne wytwarzane przez w/w urządzenia 
nakładając się na istniejące w przyrodzie pola naturalne zmieniają warunki, 
w których Ŝyje człowiek. Coraz częściej zaczyna się mówić o zanieczyszczeniu 
środowiska naturalnego zbędnym promieniowaniem elektromagnetycznym 
podobnie jak o skaŜeniu chemicznym czy zagroŜeniu nadmiernym hałasem. 
Przepisy ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego i budowlane 
pozwalają na kontrolę lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych 
i ograniczenie ich oddziaływania na środowisko. Przepisy sanitarne 
natomiast ograniczają oddziaływanie pól elektromagnetycznych w miejscach 
pracy i w mieszkaniach. Dopuszczalne poziomy promieniowania 
elektromagnetycznego według polskiego prawa podaje Rozporządzenie 
Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pół 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 
dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883) oraz określa 
szczegółowe zasady ochrony ludzi i środowiska przed: 
 
- polami elektromagnetycznymi o częstotliwości 50Hz emitowanymi na 

terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną, 
- polami elektromagnetycznymi o częstotliwości od 0Hz do 300000MHz 

emitowanymi w miejscach dostępnych dla ludzi. 
 
Rozporządzenie określa ponadto metody sprawdzania dotrzymania 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.  
Dopuszczalne poziomy PEM w środowisku przedstawia tabela nr 2.9.-1. 
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Tabela nr 2.9.-1. Dopuszczalne poziomy promieniowania 
elektromagnetycznego niejonizującego charakteryzowane poprzez wartości 
graniczne wielkości fizycznych na terenach przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkalną i w miejscach dostępnych dla ludzi 

L.p. 
Wielkość fizyczna 

Zakres częstotliwości 
promieniowania 

Składowa 
elektryczna 

Składowa 
magnetyczna 

Gęstość 
mocy 

1 50Hz 1kV/m 60A/m - 
2 0Hz 10kV/m 2500A/m - 
3 0Hz – 0,5Hz - 2500A/m - 
4 0,5Hz – 50Hz 10V/m 60A/m - 
5 0,05kHz – 1kHz - 3A/m - 
6 0,001MHz – 3MHz 20V/m 3A/m - 

7 3MHz – 300MHz 7V/m - - 
8 300MHz – 300GHz 7V/m - 0,1W/m2 

 
Zaznaczyć naleŜy, Ŝe wymienione wartości dopuszczalne nie obowiązują w 
miejscach niedostępnych dla ludzi.  
Podział promieniowania elektromagnetycznego na jonizujące i niejonizujące 
wynika z granicznej wielkości energii, która wystarcza do jonizacji cząstek 
materii. 
Z punktu widzenia ochrony środowiska i zdrowia człowieka w zakresie 
promieniowania niejonizującego istotne są mikrofale, radiofale oraz fale 
o bardzo niskiej (VLF) i ekstremalnie niskiej częstotliwości (FW). 
W przypadku Gminy Ujazd źródłami emisji promieniowania 
elektromagnetycznego są anteny nadawcze telefonii komórkowej, anteny 
nadawcze sygnału radiowego, linie przesyłowe wysokich napięć i stacje 
transformatorowe. 
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Rys. 2.9-2. Spektrum promieniowania elektromagnetycznego wraz  
z podzakresami 
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2.9.2. Charakterystyka systemu elektroenergetycznego z 
uwzględnieniem źródeł promieniowania PEM. 

2.9.2.1. Linie WN i GPZ. 
 
Przez teren Gminy przebiegają sieci NN 220kV i WN 110kV. Na terenie 
Gminy brak głównych punktów zasilania GPZ (WN/SN), w których dokonuje 
się transformacji napięcia na niŜsze, celem dalszego zasilania stacji 
transformatorowych średniego napięcia SN i niskiego napięcia nn. (wszystkie 
dane dotyczące sieci elektroenergetycznej według „Planu zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Opolskiego”). 
 
Linie WN (wysokiego napięcia) (110kV) w Gminie: 
 
- linia podwójna (2 x 110kV) Kędzierzyn-Koźle – Chrząstowice – 

przechodząca przez gminę Ujazd (okolice Zimnej Wódki i Olszowej, 
- linia podwójna (2 x 110kV) Kędzierzyn-Koźle – Łabędy – przechodząca 

przez gminę Ujazd (okolice Ujazdu). 
 
Linie NN (najwyŜszego napięcia) 220kV: 
 
- linia Kędzierzyn-Koźle – Łagisza - przechodząca przez gminę Ujazd 

(okolice Ujazdu i Starego Ujazdu). 
 
Rejestrowane natęŜenia pól elektrycznych w sąsiedztwie napowietrznych linii 
najwyŜszego napięcia 220kV wynoszą 1 - 10kV/m, natomiast maksymalna 
zmierzona wartość natęŜenia pola elektrycznego w otoczeniu krajowych linii 
napowietrznych 220kV przy największym zwisie linii, na wysokości 1,8m nad 
ziemią wynosi 5,1kV/m. Wartość składowej magnetycznej (natęŜenie pola 
magnetycznego) dla sąsiedztwa danych linii rejestrowane są w zakresie 
poniŜej 0,8 - 40A/m, natomiast maksymalna zmierzona wartość natęŜenia 
pola magnetycznego w otoczeniu krajowych linii napowietrznych 220kV przy 
największym zwisie linii, na wysokości 1,8m nad ziemią wynosi 32A/m. 
(dane za „Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka”, folder – 
wydanie 3, Grupa Kapitałowa Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., 
Warszawa 2002). 
 
Rejestrowane natęŜenia pól elektrycznych w sąsiedztwie napowietrznych linii 
wysokiego napięcia 110kV wynoszą 0,5÷4kV/m, natomiast maksymalna 
zmierzona wartość natęŜenia pola elektrycznego w otoczeniu krajowych linii 
napowietrznych 110kV przy największym zwisie linii, na wysokości 1,8m nad 
ziemią wynosi 3,2kV/m. Wartość składowej magnetycznej (natęŜenie pola 
magnetycznego) dla sąsiedztwa danych linii rejestrowane są w zakresie 
poniŜej 16A/m, natomiast maksymalna zmierzona wartość natęŜenia pola 
magnetycznego w otoczeniu krajowych linii napowietrznych 110kV przy 
największym zwisie linii, na wysokości 1,8m nad ziemią wynosi 15A/m. 
(dane za „Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka”, folder – 
wydanie 3, Grupa Kapitałowa Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., 
Warszawa 2002). 
 



Rozdział 2 str. 86 Program ochrony środowiska – Gmina Ujazd 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 

 

Maksymalne szerokości stref ochronnych w otoczeniu linii wysokiego (WN) 
i niskiego napięcia (NN) o natęŜeniu pola elektrycznego ponad 1kV/m 
przedstawiono w tabeli nr 2.9-3.  
 
Tabela nr 2.9.-3. Obszar stref ochronnych w otoczeniu linii NN i WN 
o natęŜeniu pola elektrycznego ponad 1kV/m. 

Maksymalna szerokość strefy ochronnej linii 220kV m 46 

Minimalna szerokość strefy ochronnej linii 220kV m 30 

Maksymalna szerokość strefy ochronnej linii 110kV m 24 

Minimalna szerokość strefy ochronnej linii 110kV m 18 
 
Dopuszczalne wartości pola elektrycznego ELF według norm polskich i 
zaleceń międzynarodowych wynoszą 10kV/m i 1kV/m odpowiednio dla strefy 
ograniczonej i nieograniczonej czasowo ekspozycji społecznej. 
 

Rys. 2.9.-4. Typowe rozkłady pola elektrycznego w otoczeniu krajowych linii 
przesyłowych 110kV, 220kV i 400kV, pomierzone na wysokości 1,8m, w 
środku przęsła przy największym zwisie przewodów roboczych. Na osi x 
odległości od osi linii w m, na osi y natęŜenia pola elektrycznego w kV/m 
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Pole magnetyczne w otoczeniu przewodu prostoliniowego z prądem I, jest 
określone przez indukcją magnetyczną B. Jednostką indukcji magnetycznej 
jest Tesla (1T), przy czym w praktyce najczęściej stosuje się jej pochodną – 
1µT. 
 
Dopuszczalna wartość indukcji magnetycznej w zakresie pól ELF, dla 
ekspozycji społecznej bez ograniczeń czasowych wynosi 100µT. 
Wykonane własne pomiary pól magnetycznych pod liniami wysokich napięć 
poczynając od 400kV poprzez 220kV, 110kV do 15kV wykazały, Ŝe w Ŝadnym 
przypadku wartości pól magnetycznych nie przekraczają 20A/m (25µT). 
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Rys. nr 2.9.-5. Typowe rozkłady pola magnetycznego w otoczeniu krajowych 
linii przesyłowych 110kV, 220kV i 400kV, na wysokości 1,8m, w środku 
przęsła przy największym zwisie przewodów roboczych. Na osi x odległości od 
osi linii, na osi y natęŜenia pola magnetycznego w µT 
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Zilustrowane na powyŜszych rysunkach typowe przykłady profili pola 
elektrycznego i magnetycznego pod liniami elektroenergetycznymi w Polsce 
mogą wystąpić jedynie teoretycznie w upalne lato przy maksymalnych 
obciąŜeniach linii. W przeciętnych warunkach pogodowych wartości te nie są 
osiągane. 
 
 
2.9.2.2. Linie SN i stacje transformatorowe 
 
Dostarczona z zewnętrznych sieci energia w formie SN 20kV jest 
przetwarzana poprzez stacje transformatorowe 20/0,4kV na niskie napięcia 
i w takiej formie przekazywana do odbiorców. 
 
Rejestrowane natęŜenia pól elektrycznych w sąsiedztwie napowietrznych linii 
średniego napięcia wynoszą poniŜej 0,3kV/m, a wartość składowej 
magnetycznej (natęŜenie pola magnetycznego) dla sąsiedztwa danych linii 
rejestrowane są w zakresie 0,8-16A/m.  
 
Rejestrowane natęŜenia pól elektrycznych w sąsiedztwie stacji średniego 
napięcia wynoszą poniŜej 0,2kV/m, a wartość składowej magnetycznej 
(natęŜenie pola magnetycznego) dla sąsiedztwa danych stacji rejestrowane są 
w zakresie poniŜej 0,15A/m (dane za „Linie i stacje elektroenergetyczne w 
środowisku człowieka”, folder – wydanie 3, Grupa Kapitałowa Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne S.A., Warszawa 2002). 
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2.9.3. Charakterystyka źródeł fal radiowych i mikrofal z 
uwzględnienie promieniowania PEM. 

2.9.3.1. Źródła mikrofal 
 
Źródłami mikrofal w powiecie są urządzenia nadawczo – odbiorcze sieci 
telefonii komórkowej. Urządzenia takie znajdują się na specjalnych masztach 
bądź wysokich kominach i budynkach w następujących miejscowościach w 
Gminie Ujazd (według danych Starostwa Powiatowego-według wydanych 
decyzji przez starostwo od roku 1999): 
 
- Nogowczyce – 3, 
- Olszowa – 2, 
- Ujazd – 2. 
 
Pole elektromagnetyczne o średniej i duŜej częstotliwości (z zakresu 0,1MHz 
do 300 GHz) ma charakter całkowicie inny niŜ pole elektromagnetyczne stałe 
i niskiej częstotliwości, np. 50Hz. Jego oddziaływanie na organizm Ŝywy ma 
charakter głównie termiczny. W zakresie tym moŜna mówić o falowym 
rozchodzeniu się w przestrzeni promieniowania pola w postaci fali 
elektromagnetycznej, czyli o rozprzestrzenianiu się nierozerwalnie ze sobą 
związanych zmian pola elektrycznego i pola magnetycznego, które działają na 
obiekty fizyczne, nie powodując jonizacji cząstek materii. Intensywność 
oddziaływania na organizmy Ŝywe zaleŜy w tym przypadku od gęstości mocy 
wypromieniowanej do otoczenia, a stopień zagroŜenia od dawki energii 
pochłoniętej przez organizm. Ze względów praktycznych, powszechnie 
przyjętą do oceny stopnia zagroŜenia w ochronie środowiska, miarą poziomu 
elektromagnetycznego jest gęstość mocy promieniowania wyraŜona w W/m2.  
 
W zakresie mikrofalowym pola elektromagnetycznego największy niepokój 
wśród społeczeństwa budzi telefonia komórkowa. Jej burzliwy rozwój w 
ostatnich kilku latach, objawiający się ogromną liczbą samych telefonów 
oraz licznością stacji bazowych instalowanych na budynkach, w 
szczególności w duŜych miastach, niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania tego typu łączności. Wyzwala to w ludziach ogromne emocje 
i budzi niepokój o zagroŜenie dla zdrowia człowieka. 
 
Zespół stacji bazowych BTS (Base Transceiver Station) umoŜliwia abonentom 
wyposaŜonym w stacje ruchome (telefony komórkowe) dostęp do stałej części 
systemu GSM i dalej w miarę potrzeby do innych systemów 
telekomunikacyjnych. Stacje bazowe komunikują się z jednej strony poprzez 
interfejs radiowy ze stacjami ruchomymi, z drugiej strony poprzez łącze stałe 
ze sterownikami stacji bazowych. Do funkcji stacji bazowych naleŜy między 
innymi wykrywanie zgłoszeń stacji ruchomych, przetwarzanie sygnału w 
kierunku nadawczym i odbiorczym, szyfrowanie i rozszyfrowywanie sygnałów 
przesyłanych w kanale radiowym, realizacja skakania po częstotliwościach. 
Stacje bazowe GSM są stacjami małej mocy. Są zdefiniowane w ośmiu 
klasach, ich moce zawierają się w granicach od 320W (55dBm, klasa 1) do 
2,5W (34dBm, klasa 8) i zmieniają się co 3dB. W skład stacji bazowej 
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telefonii komórkowej wchodzą urządzenia zasilające oraz urządzenia 
nadawczo-odbiorcze z zespołem anten, które są instalowane w 
pomieszczeniach urządzeń wewnątrz budynku oraz na masztach rurowych 
umieszczonych na dachu budynku w miastach oraz na aŜurowych, 
wolnostojących, masztach w terenie poza miejskim. Stacja bazowa jest 
wyposaŜona najczęściej w trzy anteny rozsiewcze sektorowe, zawieszone na 
wysokości na ogół nie mniejszej niŜ 25m do 30m nad powierzchnią ziemi i 
słuŜą one do zapewnienia łączności z telefonami komórkowymi. 
 
Działanie systemu telefonii komórkowej oparte jest na podziale całego 
obszaru działania systemu na mniejsze części, tzw. komórki. Wielkości 
komórek są róŜne, co jest związane z liczbą abonentów. Średnice komórek 
wynoszą od kilkuset metrów w gęsto zabudowanych terenach miejskich do 
kilkunastu km w terenach o małej gęstości zaludnienia. KaŜda z komórek 
musi być wyposaŜona we własny system nadawczo odbiorczy (BTS). W tym 
celu w kaŜdej stacji bazowej instalowane są radiolinie, wyposaŜone w anteny 
paraboliczne. Moc doprowadzona do anteny radiolinii jest bardzo mała, 
rzędu miliwatów i nie przekracza na ogół 1W. Średnice czasz anten 
parabolicznych wynoszą od 30cm do 3m, natomiast częstotliwości robocze 
tych anten zawierają się w granicach 7GHz, 15GHz, 23GHz i 38GHz 
w zaleŜności od spełnianej funkcji. Anteny paraboliczne charakteryzują się 
bardzo wąską wiązką promieniowania, silnie skolimowaną w osi anteny (tzw. 
charakterystyka cygarowa) Efekt ten uzyskuje się dzięki zastosowaniu 
zwierciadła parabolicznego wewnątrz anteny. DuŜy zasięg tych anten wynika 
nie z mocy nadajnika, lecz z duŜego zysku energetycznego anteny. Z tego 
względu obszary o gęstości mocy promieniowania o wartościach 
przekraczających dopuszczalne mogą występować tylko w bardzo 
ograniczonej przestrzeni w pobliŜu osi anteny. 
 
Do realizacji łączności z telefonami komórkowymi stacje bazowe muszą być 
wyposaŜone w anteny nadawczo-odbiorcze, (anteny rozsiewcze) o 
określonych charakterystykach promieniowania. Najczęściej są to anteny o 
charakterystykach sektorowych. Gęstość energii promieniowanej do oto-
czenia zaleŜy od mocy doprowadzonej do kaŜdej z tych anten. Typowa 
wartość mocy w środowiskach miejskich wynosi 25W dla stacji 
jednosystemowych i 50W dla stacji dwusystemowych. Częstotliwość pracy 
stacji bazowych wynosi obecnie 900MHz i 1800MHz. Istotnym dla oceny 
stopnia zagroŜenia środowiska jest znajomość rozkładu w przestrzeni 
gęstości energii promieniowanej przez anteny. Przykłady typowych 
charakterystyk rozsiewczych pokazano na Rys. nr 2.9-7. 
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Rys. nr 2.9.-6. Typowy obraz charakterystyki promieniowania anteny 
sektorowej w płaszczyźnie poziomej  
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Rys. nr 2.9-7. Typowy obraz charakterystyki promieniowania anteny 
sektorowej w płaszczyźnie pionowej 
 
 
 
 



Program ochrony środowiska – Gmina Ujazd        Rozdział 2 str. 91 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o., 51-162 Wrocław, ul. Jana Długosza 40 

Zasięg wstępowania obszaru, gdzie gęstość strumienia energii przekracza 
0,1W/m2, (wartość dopuszczalna przez przepisy polskie), dla stosowanych 
obecnie mocy doprowadzonych do anteny rozsiewczej, jest niewielki i wynosi 
w praktyce od kilku do kilkunastu m od osi anteny. Względne tłumienie 
mocy pola elektromagnetycznego w kierunku pionowym, jak wynika 
z charakterystyk anten, wynosi ponad 30dB. Zatem natęŜenie 
promieniowania w kierunku do ziemi jest znikome, o kilka rzędów mniejsze 
od natęŜenia w kierunku głównym anteny. 
 
Obszar, w który gęstość mocy przekraczałaby wartości dopuszczalne jest 
bardzo mały i występuje w płaszczyźnie poziomej na wysokości zawieszenia 
anten. Jak wynika z badań i pomiarów, gęstość mocy dla nadajnika 
pracującego z mocą 300W wynosi w odległości 1m od osi głównego 
promieniowania 0,3W/m2, a w odległości 3m zaledwie 0,05W/m2. 
 
Przy zachowaniu procedury, wymaganej przez przepisy polskie, dotyczących 
wymagań, jakie musi spełniać instalacja stacji bazowej telefonii komórkowej 
w zakresie promieniowania elektromagnetycznego, przebywanie nawet w 
pobliŜu anteny moŜna uznać za bezpieczne. 
 
Pozostaje problem samego telefonu komórkowego. Pytanie, czy częstotliwości 
z zakresu mikrofal oraz moce wyjściowe rzędu od 300mW do 2W, z jakimi 
mamy do czynienia w przypadku telefonu są obojętne dla organizmów 
Ŝywych, pozostaje ciągle bez rzetelnej odpowiedzi. 
 
Wszystkie powyŜsze rozwaŜania prowadzą do wniosku, Ŝe mimo istnienia na 
terenie powiatu kilkunastu urządzeń telefonii komórkowej, ich oddziaływanie 
na środowisko, naleŜy według współczesnego stanu wiedzy, uznać za nie 
mające wpływu na zdrowie społeczne. Wynika to głównie z obowiązującego w 
Polsce rygorystycznego ustawodawstwa w zakresie wartości dopuszczalnych 
gęstości mocy promieniowania dla ekspozycji społecznej, ale takŜe jest 
efektem prawidłowego funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na 
środowisko przedsięwzięć inwestycyjnych z zastosowaniem urządzeń 
będących źródłami niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego. 
 
 
2.9.3.2. Niezorganizowane źródła promieniowania PEM 
 
Jako niezorganizowane źródła promieniowania określić naleŜy anteny 
nadawcze i odbiorcze CB – radia pracujące w zakresie częstotliwości 26,96 – 
27,28MHz. NajwyŜsze zmierzone wartości natęŜenia pola elektrycznego 
pochodzącego od anteny CB-radio zamontowanej na pojeździe zawierają się 
w przedziale 30 – 140V/m, czyli wielokrotnie przekraczają normę wynoszącą 
dla tych częstotliwości 7V/m.  
NaleŜy zauwaŜyć, iŜ powaŜnym problemem jest zupełny brak kontroli nad 
ilością anten CB-radio. 
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2.10.  Środowisko przyrodnicze. 
2.10.1. Uwarunkowania prawne 
 
Cele, zasady i formy ochrony przyrody oŜywionej i nieoŜywionej oraz 
krajobrazu określa Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody 
(Dz.U. 2004r., Nr 92, 880). Ochrona przyrody oznacza zachowanie, właściwe 
wykorzystanie oraz odnawianie zasobów przyrody i jej składników, a w 
szczególności: 
 
- dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów, 
- roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, 
- zwierząt prowadzących wędrowny tryb Ŝycia, 
- siedlisk przyrodniczych 
- siedlisk zagroŜonych wyginięciem, rzadkich, chronionych gatunków 

roślin, zwierząt, grzybów;  
- tworów przyrody Ŝywej, nieoŜywionej oraz kopalnych szczątków roślin, 

zwierząt; 
- krajobrazu; 
- zieleni w miastach, wsiach 
- zadrzewień. 
 
W rozumieniu ustawy formami ochrony przyrody są:  
- parki narodowe,  
- rezerwaty przyrody, 
- parki krajobrazowe,  
- obszary chronionego krajobrazu,  
- obszary Natura 2000,  
- pomniki przyrody,  
- stanowiska dokumentacyjne, 
- uŜytki ekologiczne,  
- zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, 
- ochrona gatunkowa roślin i zwierząt. 
 
Listy gatunków roślin i zwierząt rodzimych dziko występujących objętych 
ochroną gatunkową ścisłą i częściową zawarte są w Rozporządzeniach 
Ministra Środowiska z 2001 roku (Dz. U. Nr 130, poz.1456, Dz. U. Nr 106 
poz.1176). Natomiast Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 
2001r. (Dz.U. Nr 92, poz. 1029) określa rodzaje siedlisk przyrodniczych 
podlegające ochronie. 
 
Ochronę, zachowanie róŜnorodności i gospodarowanie populacjami zwierząt 
łownych regulują przepisy ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo 
Łowieckie (Dz.U. 1995, nr 147, poz. 713  z późniejszymi zmianami). 
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2.10.2. Ochrona przyrody w prawie Unii Europejskiej. 
 
Ochrona przyrody w Unii Europejskiej jest realizowana wielopłaszczyznowo, 
reguluje ją wiele aktów prawnych róŜnej rangi. Kraje pragnące przystąpić do 
UE muszą zaadaptować swoje przepisy, zasady i procedury celem 
wprowadzenia w Ŝycie całości aktów prawnych UE zawartych w acquis 
communautaire. Polskie ustawodawstwo o ochronie przyrody (Ustawa o 
ochronie przyrody z 2004 r., Prawo łowieckie z 1995 r.) w większości 
realizuje standardy europejskie.  
 
Główne regulacje prawne Unii Europejskie  dotyczące ochrony przyrody 
zawarte są w dwóch dyrektywach: 
 
- Dyrektywa 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony 

dzikich ptaków (zwana dyrektywą ptasią) ustanawia plan ochrony 
wszystkich gatunków dzikich ptaków Ŝyjących na swobodzie na terenie 
Wspólnoty,  nakłada obowiązek określenia i odpowiedniej ochrony 
siedlisk wylęgowych i siedlisk waŜnych dla gatunków ptaków 
wędrownych. Państwa członkowskie mają ogólny obowiązek utrzymania 
populacji wszystkich gatunków naturalnie występujących w stanie dzikim 
na terytorium UE na poziomie odpowiadającym szczególnym 
ekologicznym, naukowym i kulturowym wymogom,  z uwzględnieniem 
wymogów ekonomicznych i rekreacyjnym. Ten cel naleŜy osiągać poprzez 
ochronę, utrzymanie lub powtórne wprowadzenie wystarczającej 
róŜnorodności i obszarów siedlisk, to znaczy poprzez stworzenie obszarów 
chronionych art. 3 ust. 1 i 3 ust. 2 pkt „a”) gospodarowanie siedliskami 
na terenie i poza obszarami chronionymi, poprzez reintrodukcję biotopów 
i tworzenie nowych. Państwa członkowskie mają obowiązek podjęcia 
specjalnych środków w celu ochrony siedlisk gatunków znajdujących się 
w wykazie zagroŜonych ptaków (Załącznik I) oraz gatunków wędrujących, 
w szczególności poprzez wyznaczenie obszarów szczególnie chronionych 
(Special Protection Areas – SPAs), w miejscu najbardziej odpowiednim dla 
tych gatunków.  NaleŜy specjalnie uwzględnić bagna i obszary podmokłe. 
Ochrona SPA jest określona w postanowieniach dyrektywy w sprawie 
ochrony naturalnych siedlisk, 

 
- Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony 

naturalnych siedlisk i dzikiej fauny i flory (zwana siedliskową) ma na celu 
utrzymanie róŜnorodności biologicznej na europejskim terytorium państw 
członkowskich poprzez ochronę naturalnych siedlisk dzikiej fauny i flory 
(art. 2 ust.1) Dyrektywa ma na celu zagwarantowanie "korzystnego stanu 
ochrony" dla wybranych rodzajów siedlisk i gatunków, które stanowią 
przedmiot zainteresowania UE.  Kryteria selekcji siedlisk i gatunków 
odwołują się do czynników takich jak dynamika populacji gatunku,  
tendencje zaobserwowane w naturalnym zasięgu gatunków i siedlisk, 
zachowany obszar siedlisk i proporcjonalny obszar siedliska przypadający 
na państwo członkowskie. Dyrektywa stanowi o utworzeniu Europejskiej 
Sieci Ekologicznej specjalnych obszarów ochrony Natura 2000. KaŜde z 
państw członkowskich ma obowiązek uczestniczyć w jej tworzeniu na 
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swoim terytorium przez wyznaczenie specjalnych obszarów chronionych 
(Special Areas of Conservation – SAC). Sieć Natura 2000 ma się składać  
z wyselekcjonowanych obszarów, na których znajdują się rodzaje siedlisk 
naturalnych wymienione w załączniku I i siedliska gatunków 
wymienionych w załączniku II dyrektywy. W jej skład wchodzą takŜe 
obszary wyznaczone na podstawie dyrektywy w sprawie ochrony dzikich 
ptaków (SPAs). 

 
Ochrona przyrody jest równieŜ przedmiotem regulacji kilku umów 
międzynarodowych, w których stroną jest Unia Europejska. Oznacza to, Ŝe 
są one częścią acquis communautaire i muszą one zostać przyjęte przez 
państwa wstępujące do UE na równi z całą resztą prawa unijnego. Chodzi tu 
przede wszystkim o konwencję z Rio de Janeiro w sprawie bioróŜnorodności z 
dnia 5 czerwca 1992 roku oraz konwencję o ochronie europejskich gatunków 
dzikiej fauny i flory oraz ich naturalnych siedlisk z dnia 19 września 1980r. 
z Berna. Obie zostały ratyfikowane przez Polskę.  
 
Konwencja o róŜnorodności biologicznej oceniana jest jako przełomowa w 
dziedzinie ochrony przyrody. Preferuje przejście od ochrony fragmentów 
przyrody do ochrony jej jako całości. Zobowiązuje do zachowania pełnej 
róŜnorodności form Ŝycia w biosferze przez ich ochronę oraz umiarkowane 
uŜytkowanie. Obejmuje zarówno ochronę róŜnorodności gatunkowej oraz 
róŜnorodności ekosystemów jak i biocenoz. 
W polskim ustawodawstwie nie ma odrębnej ustawy dotyczącej ochrony 
bioróŜnorodności. Mają tu zastosowania przepisy ustawy o ochronie przyrody 
z 2004 r. (Dz.U. nr 92, poz. 880).  
 
Poza  koniecznością restytucji i utrzymania róŜnorodności biologicznej cele 
Konwencji nakazują równieŜ umiarkowane uŜytkowanie jej elementów. 
 
 
2.10.3. Flora 
 
W roku 1993 przeprowadzono inwentaryzacje przyrodniczą gminy.  
 
Gmina Ujazd połoŜna jest na granicy dwóch makroregionów - WyŜyny 
Śląskiej i Niziny Śląskiej.  Potencjalna roślinność naturalna części północnej 
gminy (Garb Chełmu, fragment WyŜyny Śląskiej) to lasy bukowe i grądy z 
udziałem gatunków górskich oraz wapniolubnych i ciepłolubnych. 
Potencjalną roślinnością nizinnej części południowej są niskie grądy oraz 
łęgi, które nie przetrwały do czasów współczesnych.  

Większość terenu gminy zajmują pola uprawne oraz fragmenty sztucznych 
lub bardzo zdegenerowanych lasów. Jedyne obszary, gdzie zachowała się 
roślinność naturalna, obejmują: 

- rezerwat BoŜe Oko zlokalizowany między Kluczem a Olszową - 
zidentyfikowano tu zespół buczyny pomorskiej Melico - Fagetum 
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obejmujący las bukowy. W runie występuje około 60 gatunków roślin 
naczyniowych, z których najciekawszą jest buławnik wielokwiatowy. 
Rosną tu równieŜ m.in.: marzanka wonna, kopytnik pospolity, bluszcz 
pospolity i ściśle chroniony grzyb soplówką gałęzista 

- łąki na południe od Ujazdu – gdzie występuje podgórski zespół łąkowy 
Cirsietum rivularis. 

Na obszarze gminy Ujazd stwierdzono ponad 300 gatunków roślin 
naczyniowych. Są to głównie pospolite gatunki leśne, łąkowe i synantropijne. 
Ponadto  występuje tu 11 roślin górskich: 
− zachyłka trójkątna - (Gymnocarpium dryopteris) 
− zachyłka oszczepowata - (Thelypteris phegopteris), 
− ostroŜeń nadbrzeŜny - (Cirsium rivulare) 
− przytulia okrągłolistna - (Galium rotundifolium) 
− tojeść - (Lysimachia nemorum) 
− przetacznik górski - (Veronica Montana) 
− bez koralowy - (Sambucus racemosa) 
− starzec Fuchsa - (Senecio nemorensis ssp.) 
− klon pospolity - (Acer pseudoplatanus) 
− jeŜyna gruczołowata - (Rubus hirtus) 
− pióropusznik - (Dryopteris carthusiana) 
 
oraz  4 gatunki objęte ochroną częściową: 
− kopytnik pospolity - (Asarum europaeum), 
− kruszyna pospolita - (Frangula alnus), 
− przytulia wonna - (Galium odoratum), 
− paprotka zwyczajna - (Polypodium vulgare) 
 
i 4 chronione całkowicie: 
− bluszcz pospolity - (Hedera helix) 
− kalina koralowa - (Viburnum opulus) 
− storczyk szerokolistny - (Dactylorhiza majalis) 
− buławnik szerokolistny - (Cephalanthera damasonium) 
 
Flora segetalna ulega stałym zmianom. WiąŜe się to ze zmianą w sposobach 
uprawy roli, m.in.: nadmiernym stosowaniem środków chemicznych, np. 
herbicydów, wprowadzaniem cięŜkiego sprzętu rolniczego, wykorzystywaniem 
bardziej skutecznych sposobów oczyszczania materiału siewnego, 
wprowadzeniem nowych, silnych konkurencyjnie odmian roślin uprawnych, 
zaniechaniem uprawy pól o niekorzystnych warunkach siedliskowych. Te 
zmiany oraz zaniechanie uprawy dawnych odmian spowodowało 
ustępowanie wielu gatunków chwastów, aŜ do całkowitego ich wyginięcia. Do 
zanikania niektórych gatunków chwastów przyczynia się takŜe gwałtowna 
ekspansja innych. Jest to tak zwane zjawisko kompensacji, polegające na 
masowym występowaniu odpornych gatunków zajmujących niszę 
ekologiczną innych, bardziej wraŜliwych, np. na herbicydy. Wraz z zanikiem 
określonych gatunków roślin towarzyszących uprawom zanikają równieŜ 
niektóre zespoły segetalne. 
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W uprawach gminy Ujazd nie stwierdzono gatunków charakterystycznych, 
na podstawie których moŜliwe byłoby wyróŜnienie zespołów roślin 
segetalnych. Pola są niezbyt silnie zachwaszczone. W granicach 10-40% 
pokrycia powierzchni przez chwasty. Liczebność gatunków chwastów w 
poszczególnych uprawach wahała się od 13 do 16 gatunków, co znamionuje 
intensywne rolnictwo wielkohektarowe.  
 
 
2.10.4. Fauna 
 
Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych w ramach inwentaryzacji 
przyrodniczej gminy stwierdzono, Ŝe ichtiofauna na terenie gminy jest bardzo 
uboga, jedynie w Kanale Gliwickim bytuje niewiele gatunków ryb:  szczupak, 
płoć, wzdręga, kleń, amur biały, ukleja, leszcz, krąp, kiełb, karp dziki,  
karaś, okoń, jaź, lin. 
 
Pośród płazów  na terenie gminy występują:  
- traszka grzebieniasta, 
- traszka zwyczajna 
- traszka górska – występowanie niepotwierdzone, 
- Ŝaba wodna,   
- Ŝaba jeziorkowa,  
- Ŝaba trawna,  
- Ŝaba śmieszka – gatunek prawdopodobnie zamieszkujący teren gminy 
- Ŝaba moczarowa - gatunek prawdopodobnie zamieszkujący teren gminy, 
- rzekotka drzewna,  
- grzebiuszka ziemna, 
- kumak nizinny – występowanie niepotwierdzone 
Wszystkie płazy za wyjątkiem Ŝab są prawnie chronione. 
 
Charakterystyczne dla gminy  jest występowanie gadów, wszystkie objęte są 
ścisłą ochroną:  
- jaszczurki (Sauria sp.),  
- padalec zwyczajny (Anguis fragilis),  
- gniewosz plamisty (Coronella austriaca),  
- Ŝmija zygzakowata (Vipera berus),  
- zaskroniec (Natrix natrix).  
 
Na terenie gminy zinwentaryzowano 9 gniazd bociana białego 
 
Występuje tu równieŜ 47 gatunków ssaków, z 6-ciu rzędów, w tym 25 to 
gatunki chronione obejmujące: jeŜa wschodniego (Erinaceus europaeus) i 
zachodniego (E. concolor), kreta (Talpa europea), ryjówkę aksamitną (Sorex 
araneus), ryjówkę malutką (S. minutus), rzęsorka rzecznego (Neomys 
fodiens), rzęsorka mniejszego (N. anomalus), zębiełka karliczka (Crocidula 
suaveolens), 12 gatunków nietoperzy, susła moręgowanego (Speromophilus 
citellus), koszatkę (Dromys nitedula), popielicę (Glis glis), orzesznicę 
(Muscardinus avellanarius), wydrę (Lutra lutra), gronostaja (Mustella erminea), 
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łasicę łaskę (M. nivalis).  
Trzy gatunki ssaków występujących na terenie gminy Ujazd umieszczone  są 
w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt: 
 
− rzęsorek mniejszy (Neomys anomalus), 
− popielica (Glis glis), 
− wydra (Lutra lutra). 
 
W lasach na terenie gminy pospolicie występują: dziki, zające, jelenie, sarny 
oraz daniele. Opolszczyzna jest jedynym z województw o najliczniejszej 
populacji daniela.  
 
 
2.10.5. Pomniki przyrody 
 
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody Ŝywej i nieoŜywionej lub 
ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, 
historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi 
cechami, wyróŜniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów 
drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, 
wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie (Ustawa o ochronie 
przyrody z dn. 16 kwietnia 2004r, Dz. U. 2004 r., Nr 92, poz. 880). 
Na mocy rozporządzenia Nr P/1/2000 Wojewody Opolskiego z dnia 21 
stycznia 2000r. (Dz. Urz. Woj. Opol. Nr 6, poz. 23), na terenie województwa 
opolskiego uznano za pomniki przyrody 351 obiektów. Na terenie powiatu 
strzeleckiego znajduje się 66 pomników przyrody 
W gminie Ujazd ustanowiono jedynie jeden pomnik przyrody. Jest to  buk 
zwyczajny Fagus silvatica wpisany pod nr 284 do rejestru wojewódzkiego. 
Rośnie w miejscowości Nogowczyce na terenie nadleśnictwa Rudziniec.  
W związku z przeprowadzoną w roku 1993 inwentaryzacją przyrodniczą 
wyznaczono kolejne 21 obiekty do ochrony pomnikowej. Kierowano się 
osiągniętymi przez drzewa rozmiarami, ich gatunkiem a takŜe walorami  
estetycznymi oraz wartościami pamiątkowymi, historycznymi, względami 
geograficznymi i oryginalnością obiektu. 
Wśród wytypowanych do ochrony drzew dominują buki (18 osobników), z 
których 4 rosną na terenie rezerwatu „BoŜe Oko”. Ponadto ochroną 
proponowano objąć dwa jesiony Fraxinus excelsior oraz topolę czarną 
Populus nigra.   
 
 
2.10.6. Łąki 
 
Na terenie gminy Ujazd łąki zajmują 442,98ha, co stanowi ok. 7,8% 
powierzchni uŜytków rolnych i 5,3% ogólnej powierzchni gminy. Większość to 
uŜytki  III i IV klasy bonitacji, a więc obejmujące gleby dobre i średnio dobre. 
Największą powierzchnię zajmują łąki w sołectwie Ujazd  (184,8 ha), a 
najmniejszą w Olszowej (0,65ha). Powierzchnie i bonitację łąk w gminie 
Ujazd przedstawiono w tabeli nr 2.4-2. w rozdziale 2.4.3. Bonitacja i 
przydatność rolnicza gleb.  
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Łąki to ekosystemy bardzo zróŜnicowane pod względem ekologicznym 
i florystycznym. Są to azonalne (niestrefowe) zbiorowiska roślinne 
umiarkowanej strefy klimatycznej, wykształcone zarówno na glebach 
mineralnych, jak i na torfach niskich, częściowo takŜe wysokich. Według 
cech florystycznych łąkę określa się jako zbiorowisko roślinne złoŜone prawie 
wyłącznie z trwałych roślin zielnych, wśród których przewaŜają lub co 
najmniej posiadają duŜy współudział gatunki z rodziny traw Poaceae lub 
turzycowatych Cyperaceae oraz motylkowych Fabaceae. 
 
Łąki w ogromnej większości mają pochodzenie wtórne, antropogeniczne, 
bowiem wykształciły się na siedliskach poleśnych, przewaŜnie na terenach 
sztucznie wylesionych przez człowieka. W praktyce wyróŜnia się jednak 
seminaturalne zbiorowiska łąkowe, tj. wykształcone pod wpływem 
ekstensywnej gospodarki rolnej, oraz zbiorowiska sztuczne o bardzo 
uproszczonym składzie florystycznym, wykształcone przez człowieka jako 
kultury rolnicze, z przeznaczeniem na kilkuletni zaledwie okres uŜytkowania. 
Za seminaturalne, naleŜy więc uwaŜać wszystkie łąki trwałe, które od 
niepamiętnych lat porastają obszary bezleśne i od dawna uŜytkowane są jako 
tereny kośne lub pastwiska. Roślinność tych łąk pod wpływem 
długotrwałego, systematycznego koszenia lub wypasu jest w stanie 
równowagi biocenotycznej i nabrała cech stałości wykazując daleko idącą 
stabilizację w określonych warunkach edaficznych i klimatycznych. Zatem 
koszenie i wypas naleŜy traktować jako podstawowe czynniki ekologiczne, 
warunkujące istnienie łąk trwałych strefy umiarkowanej. W przeciwieństwie 
do naturalnych łąk, sztuczne są kulturami trawiastymi, załoŜonymi przez 
człowieka w drodze przeorania gleby i obsiewu uproszczonymi mieszankami 
nasion traw i roślin motylkowych. Zbiorowiska te jako nie ustabilizowane 
mają charakter nietrwały i ulegają stopniowej sukcesji, prowadzącej do 
przekształcenia ich w wielogatunkowe zbiorowiska trwałe. Trzeba wielu lat, 
aby łąka lub pastwisko załoŜone w sposób sztuczny upodobniły się 
florystycznie i fizjonomicznie do trwałych łąk naturalnych. 
 
Z przyrodniczego punktu widzenia najcenniejsze są łąki wilgotne i zalewowe, 
uŜytkowane metodami ekstensywnymi, na których występuje szereg rzadkich 
i chronionych gatunków roślin i zwierząt. 
 
Cennym zbiorowiskiem łąkowym na terenie gminy Ujazd jest łąka 
ostroŜeniowa Cirsietum rivularis. Zajmuje on dość duŜe powierzchnie nad 
Kanałem Gliwickim w pobliŜu Ujazdu. Zespół ten jest interesujący ze 
względu na  swój charakter borealno – górski. W Polsce  występuje zwykle  
na północnym wschodzie oraz na przedpolu Karpat i Sudetów. Wykształca 
się na zmeliorowanych torfach niskich. Ciekawa jest równieŜ  obecność w 
nim dość rzadkich na Opolszczyźnie roślin takich, jak: storczyk Dactylorhiza 
majalis (gatunek chroniony), ostroŜeń nadbrzeŜny Cirsium rivulare – gatunek 
podgórski, oraz arcydzięgiel nadbrzeŜny Angelica archangelica ssp. litoralis – 
gatunek borealny rozprzestrzeniający się na południe wzdłuŜ Odry i Wisły.  
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2.10.7. Lasy 
 
Województwo Opolskie pod względem lesistości zajmuje 11 miejsce w kraju.  
Zgodnie z „Rocznikiem statystycznym Województwa Opolskiego 2003r.” (stan 
na 20.05.2002r.) lasy i grunty leśne w gminie Ujazd zajmują 1987ha, co 
stanowi jedynie 23,9% powierzchni Gminy. Udział lasów w 
zagospodarowaniu powierzchni Gminy utrzymuje się zatem poniŜej średniego 
zalesienia kraju (ok. 28%), województwa (ok. 27%) i jest prawie dwukrotnie 
niŜszy niŜ zalesienie powiatu (ok. 42%). 
 
Zgodnie z danymi gminy Ujazd ze stycznia 2004r. lasy stanowią nieznacznie 
mniej - 23,5% ogólnego areału gruntów gminy. Ponad połowę lasów gminy - 
1 033,34ha (53%)- zaliczono do lasów ochronnych.  
 
Tabela 2.10-1. Grunty pod lasami gminy Ujazd (Wykaz gruntów w klasach 
bonitacyjnych - dane gminy Ujazd, styczeń 2004) 

Miejscowość Lasy i grunty leśne 
Grunty zadrzewione  

i zakrzewione 

Ujazd 27,14 7,22 
Balcarzowice 429,16 0,20 
Jaryszów 141,47 2,14 
Zimna Wódka 298,02 3,55 
Klucz 246,42 0,56 
Niezdrowice 262,04 0,75 
Nogowczyce 188,58 0,18 
Olszowa 310,60 3,57 
Sieroniowice 44,31 5,28 

Stary Ujazd 6,99 1,89 
Razem  1954,72 25,34 
 
Administracyjnie lasy państwowe, obejmujące 1917ha terenu gminy, 
podlegają pod Nadleśnictwo Strzelce Opolskie (881ha), Nadleśnictwo 
Rudziniec (768ha) oraz Nadleśnictwo Kędzierzyn (268ha).  
Rozmieszczenie lasów jest nierównomierne. DuŜe zwarte kompleksy leśne 
zlokalizowane są w północno – wschodniej części gminy na terenie sołectw: 
Balcarzowice, Nogowczyce, Jaryszów oraz na południu gminy, w rejonie wsi 
Niezdrowice. W zachodniej części gminy kompleksy lasów występują w 
rejonie Zimnej Wódki, Kluczy, Olszowej. 
Szeroki pas w środkowej części gminy, od doliny Kłodnicy na południu po 
Ujazd, Jaryszów i Sieroniowice aŜ do północnej granicy jest pozbawiony 
lasów.  
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Lasy gminy znajdują się w V Śląskiej Krainie Przyrodniczo – Leśnej, w 
dzielnicy Kędzierzyńsko – Rybnickiej w mezoregionie Chełmskim. WyróŜniono 
tu 7 siedliskowych typów lasów, największe powierzchnie zajmują:  
- las świeŜy (Lśw ) 59,1 %,  
- las mieszany świeŜy ( LMśw ) 23,3 %, 
- bór mieszany świeŜy ( BMśw ) 6,4 %.  
 
Wymienione typy siedliskowe stanowią 92,7 % ogólnej powierzchni leśnej. 
Siedliska borowe występują na 6,4% powierzchni, siedliska lasowe na 93% 
powierzchni oraz olsy na 0,2% powierzchni. 
 
Podstawowymi gatunkami lasotwórczymi są: 
- sosna zwyczajna zajmująca powierzchnię ok. 48,7 %, 
- świerk pospolity -  19%, 
- dąb szypułkowy i bezszypułkowy - 10,4 %,  
- buk zwyczajny - 10,1 %, 
- brzoza brodawkowata - 8,4 %.  
 
Znikomy udział mają: lipa drobnolistna 0,05 %, jesion 0,66 %, oraz modrzew 
europejski1,3 %. 
 
Udział młodszych (I – III) i starszych klas wieku (IV – VII) panujących 
gatunków drzew  jest zbliŜony, wynosi on odpowiednio 53,5 % oraz 46, 5 % . 
Znaczący udział mają równieŜ drzewostany w I i II klasie wieku (odpowiednio 
22,8% i 17,3%).  
 
Jedynym naturalnym zespołem leśnym zachowanym na terenie gminy Ujazd 
jest Ŝyzna buczyna niŜowa Galio odorati - Fagetum, objęta ochroną 
rezerwatową.  śyzne buczyny niŜowe są zwartymi lasami niemal czysto 
bukowymi, niekiedy z niewielką domieszką dębu bezszypułkowego, grabu lub 
jawora w drzewostanie, zwykle ze słabo rozwiniętą warstwą krzewów. 
Warstwa zielna pokrywa 30-90% powierzchni; występuje w niej około 25-30 
gatunków.  
Poza powyŜej opisaną buczyną wszystkie  fragmenty lasów w gminie Ujazd są 
sztucznymi uprawami lub lasami zdegenerowanymi na skutek błędnej 
gospodarki leśnej. Charakteryzuje je ubogie runo, w którym dominuje  
śmiałek pogięty oraz pokrzywa zwyczajna. Masowo występuje równieŜ jeŜyna 
oraz niecierpek drobnokwiatowy. Jest to efektem prowadzenia zrębów 
zupełnych i niszczenie runa. W rezultacie występuje tu nadmierne 
prześwietlenie drzewostanu, co powoduje wkraczanie światłolubnych 
gatunków wypierające naturalne składniki runa. Procesowi temu równieŜ 
sprzyja wzbogacenie gleb w związki azotowe spływające z otaczających pól. 
 
Lasy na terenie Opolszczyzny są stale zagroŜone przez czynniki biotyczne, 
abiotyczne i antropogeniczne. Do głównych czynników abiotycznych 
zakłócających funkcjonowanie ekosystemów leśnych naleŜą emisje 
przemysłowe, przede wszystkim SO2 i NOX. Województwo opolskie ma 
największy w kraju odsetek lasów uszkodzonych przez imisje zanieczyszczeń 
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przemysłowych. Według stref uszkodzeń dominują uszkodzenia słabe – I 
strefa, oraz średnie – II strefa. Jedynie w obrębie nadleśnictw Kędzierzyn i 
Strzelce Opolskie występują uszkodzenia silne – III strefa. Osłabione przez 
emisje przemysłowe drzewa łatwo ulegają masowym pojawom szkodników 
owadzich pierwotnych - boreczników, osnui gwiaździstej i brudnicy mniszka 
oraz wtórnych - przypłaszczka granatka, cetyńcy. Znacznym zagroŜeniem 
obszarów leśnych jest równieŜ występowanie chorób powodowanych przez 
grzyby. 
Wszystkie kompleksy lasów gminy, w powiązaniu z lasami obszarów 
sąsiednich, stanowią strefy ekologiczne, naleŜące do wspólnej sieci ECONET-
Polska. 
 
 
2.10.8. Obszary podlegające ochronie. 
 
Obszarami prawnie chronionym gminy Ujazd są:  
- rejon Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny 
- rezerwat BoŜe Oko. 

 
W granicach gminy Ujazd znajduje się ok. 2% powierzchni Parku 
Krajobrazowego Góra Św. Anny, obejmującego zachodnią część gminy.  
W skład otuliny parku wchodzą fragmenty sołectw: Olszowa, Klucz i Zimna 
Wódka, stanowiące ok. 22% powierzchni otuliny.  
 
Park powstał na podstawie Uchwały XXIV/193/88, Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988r. w sprawie ochrony walorów 
krajobrazu w celu zapewnienia szczególnej ochrony terenom o 
najcenniejszych walorach krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych 
charakterystycznych dla województwa. Zajmuje obszar 5150ha, a jego 
otulina to 6275ha. Nowo wybudowana autostrada A4 dzieli go na część 
północną i południową.   
Dominantą krajobrazu Parku jest wulkaniczne wzniesienie Góry Św. Anny 
będące najwyŜszym, liczącym 400m n.p.m., w całym Garbie Chełmu. Jego 
rdzeń stanowi nek wulkaniczny. W podatnych na erozje skałach osadowych  
rozwinęły się interesujące zjawiska krasowe. Do najciekawszych form 
powierzchniowych krasu na terenie parku naleŜą leje zapadliskowe, groty 
skalne, ponory i wywierzyska w postaci źródeł. Rzeźbę parku urozmaicają 
wąwozy i parowy wytworzone w pokrywie lessowej. 
Flora parku jest urozmaicona, ale niezbyt bogata, istnieje tam ok. 400 
gatunków roślin naczyniowych (18 % flory Polski), z czego 20 jest objętych 
ochroną: śnieŜyczka przebiśnieg, paprotka zwyczajna, lilia złotogłów, 
kruszynek szerokolistny, podkolan biały, listera jajowata, orlik pospolity, 
parzydło leśne, wawrzynek wilcze łyko, bluszcz pospolity, barwinek pospolity, 
dziewięćsił bezłodygowy, buławik wielokwiatowy, buławik mieczolistny, 
konwalia majowa, kalina koralowa, marzanka wonna, pierwiosnek lekarski, 
kruszyna pospolita, kopytnik pospolity. 
 
Pod względem występowania gatunków zwierząt (zwłaszcza większych) 
obszar Parku nie wyróŜnia się od terenów prawobrzeŜnej Opolszczyzny. 
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Osobliwością przyrodniczą jest rejestrowana w Parku popielica – 
zamieszczona w Czerwonej Księdze Zwierząt w kategorii R. 
Na obszarze Parku występuje ok. 600 gatunków motyli.  
Ponadto licznie występują tu pospolite gatunki zwierząt, takich jak: sarny, 
jelenie, lisy, jeŜe, wiewiórki, myszołowy, jastrzębie, borsuki, tchórze, dziki, 
kuny leśne, pustułki, krogulce, dzięcioły czarne, dzięcioły zielonosine. 
Obszar parku jest miejscem potencjalnej restytucji populacji susła 
moręgowanego. 
Najbardziej cenne przyrodniczo obszary leśne objęto w 1997 roku ochroną 
rezerwatową. Na terenie parku zlokalizowane są następujące rezerwaty: 
Lesisko, BoŜe Oko, Biesiec, Ligota Dolna i Grafik oraz jedyny na 
Opolszczyźnie rezerwat geologiczny Góra Św. Anny.  
 

 

Rezerwat florystyczny BoŜe Oko znajduje się około 1 km na zachód od 
miejscowości Klucz.  
Utworzony został, zarządzeniem Nr 515 Ministra Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego z dnia 25 lipca 1997r. (MP nr 54, poz.515), w celu ochrony ze 
względów naukowych i dydaktycznych lasu świeŜego z licznie występującym 
ponad 100-letnim bukiem. Jego obszar chroniony wynosi 68,94 ha i 
obejmuje lasy nadleśnictwa Strzelce Opolskie. W skład rezerwatu wchodzą 
oddziały: 18b c, 28c, 29a, b, c, d, f obrębu Zdzieszowice.  
Rezerwat połoŜony jest na zboczu niewielkiego wzniesienia, które opada w 
kierunku zachodnim i południowym w stronę strumienia Łącka Woda. 
NajwyŜszy punkt w północno-wschodniej części rezerwatu ma wysokość 
295m n.p.m. NajniŜszy znajduje się przy zachodniej granicy na poziomie 
255m n.p.m. 
W północno-zachodnim fragmencie rezerwatu znajduje się malowniczy, 
rozległy parów, czyli sucha dolina o dość szerokim dnie i stromych, ale nie 
urwistych zboczach. Na obszarze rezerwatu występują trzy zbiorowiska 
roślinne: kwaśna buczyna niŜowa (Luzulo-pilosae-Fagetum), Ŝyzna buczyna 
sudecka (Dentario enneaphyllidis Fagetum), Ŝyzna buczyna niŜowa (Melico-
Fagetum). Wśród 60 roślin naczyniowych tworzących wyŜej wymienione 
zespoły, cztery objęte są ochroną prawną. Najciekawszą  z nich jest storczyk 
buławnik wielkokwiatowy (Cephalanthera alba), którego stanowisko w 
„BoŜym Oku” jest jednym z najdalej na północ wysuniętych w Polsce. Rośnie 
tu równieŜ wykorzystywana w lecznictwie marzanka wonna (Galium 
odoratum) oraz kopytnik pospolity (Asarum europaeum) i bluszcz pospolity 
(Hedera helix). Do osobliwości przyrodniczych zaliczyć moŜna okazałe buki, 
wymiarami spełniające kryteria drzew pomnikowych. Ich wiek szacuje się na 
ok. 160 lat. 
 
Występują tu równieŜ chronione grzyby, między innymi soplówka gałęzista, 
znana w Polsce z niewielu stanowisk w Bieszczadach i Pieninach w 
naturalnych lasach liściastych i mieszanych, głównie na buku. Owocniki 
tego gatunku są białawe, podczas wysychania Ŝółknące, o średnicy 10-40 
cm.  
 
Stwierdzono tu obecność wielu gatunków ptaków i ssaków, do ciekawszych 
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naleŜą: myszołów, puszczyk, dzięcioł czarny, kuna leśna. 
 


