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I. WSTĘP 
 
1. Podstawy formalno - prawne opracowania 
 
Podstawą prawną opracowania jest art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 
środowiska [Dz.U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami] oraz art. 14 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. o odpadach [Dz.U. nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami], które obligują Wójta gminy do 
sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska, którego część stanowi gminny plan 
gospodarki odpadami. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku [Dz.U nr 62 poz.628 z 
późniejszymi zmianami] wprowadza obowiązek opracowania planów gospodarki odpadami, który w 
przypadku gminy Wilków stanowi oddzielne opracowanie. 
 
Formalną podstawą opracowania jest umowa nr 5/2004 zawarta w dniu 22.03.2004r. pomiędzy: 
Gminą Wilków, ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków, a Firmą FINANSE & ŚRODOWISKO, 
Kosowce 7, 46-024 Dąbrówka Łubniańska. 
 
Program ochrony środowiska jest sporządzany, co 4 lata i uchwalany przez radę gminy. Z wykonania 
programu Wójt gminy, co 2 lata sporządza raporty, które następnie będą przedstawiane radzie gminy. 
 
  
2. Zakres opracowania 
 

Zakres niniejszego opracowania został określony przede wszystkim w oparciu o następujące 
przepisy i dokumenty: 
 
• Prawo ochrony środowiska [Dz.U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami], które w art.14, ust. 

1 określa wymagania, co do zawartości programów ochrony środowiska. Zgodnie z zapisami 
ustawy program ochrony środowiska, na podstawie aktualnego stanu środowiska, określa w 
szczególności: 
- cele ekologiczne, 
- priorytety ekologiczne, 
- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, 
- środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki 

finansowe; 
 
• Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-

2010. Program ochrony środowiska powinien swoją zawartością odpowiadać zapisom tego 
dokumentu, a więc powinien w szczególności określać: 

- cele średniookresowe na 8 lat (tj. do roku 2011), 
- zadania na najbliŜsze 4 lata (tj. 2004-2007) 
- ocenę realizacji programu, 
- nakłady finansowe na realizację programu. 
 
• Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, 

określające sposób i zakres uwzględniania polityki ekologicznej państwa w programach ochrony 
środowiska oraz ich części składowe. Według wytycznych powyŜsze programy powinny zawierać 
następujące rozdziały: 

- racjonalne uŜytkowanie zasobów naturalnych, 
- poprawa jakości środowiska, 
- narzędzia i instrumenty realizacji programu 
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- współpraca przygraniczna 
- harmonogram realizacji i nakłady na realizację programu 
- kontrola realizacji programu. 
 
Ponadto programy gminne powinny zawierać: 
- zadania własne (przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub w części ze środków 

budŜetowych i pozabudŜetowych będących w dyspozycji gminy), 
- zadania koordynowane (przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i racjonalnym 

wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze 
środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla centralnego, bądź 
instytucji działających na terenie gminy, ale podległych bezpośrednio organom centralnym),  

 
Zakres i zawartość Programu ochrony środowiska na lata 2004-2007 z perspektywą do roku 2011 

jest zgodna z powyŜszymi ustawami i opracowaniami, poszerzając je dodatkowo o główne problemy i 
specyfikę gminy. 
 
3. Metodyka opracowania Programu 
 
Opracowanie Programu przebiegało w dwóch etapach: 

 
- I etap - polegał na zgromadzeniu i analizie opracowań wyjściowych oraz dokumentów 

strategicznych, na których podstawie opracowano szczegółową ocenę aktualnego stanu zasobów i 
ochrony środowiska gminy, 

- II etap – związany był z formułowaniem celów polityki ekologicznej gminy, w tym celów 
priorytetowych oraz programu wykonawczego do nich, cele średniookresowe gminy zostały 
określone zgodnie z polityką ekologiczną państwa, województwa i powiatu namysłowskiego, 
wymaganiami Unii Europejskiej oraz specyfiką regionu. 

 
Program wykonawczy (harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięć) sformułowano przede 
wszystkim w oparciu o zadania wynikające z: obowiązku ustawowego, Programu ochrony środowiska 
dla województwa opolskiego (2003) i powiatu namysłowskiego (2004) oraz Planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa opolskiego (2002) i Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków (1999), a takŜe zgłoszone w ramach ankietyzacji 
przez jednostki organizacyjne gminy, w tym instytucje oświatowe. W ramach prac nad Programem 
przeprowadzono równieŜ konsultacje społeczne – ankietyzacje odczuć społecznych w zakresie stanu i 
potrzeb ochrony środowiska wśród radnych i innych przedstawicieli społeczności lokalnej (sołtysów, 
dyrektorów placówek oświatowych itp.). 

 
Projekt Programu zostanie przedstawiony Wójtowi gminy, a po jego przyjęciu skierowany do 
zaopiniowania przez powiat namysłowski. Plan gospodarki odpadami będzie opiniowany dodatkowo 
przez Zarząd Województwa. Opiniowanie Programu jest podstawą przygotowania ostatecznej wersji 
Programu i skierowania jej do przyjęcia przez radę gminy w formie uchwały. 
 
4. Układ i zawartość Programu 
 
Układ i zawartość niniejszego Programu jest najbardziej zbliŜony do dokumentu „Polityki 
ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010” oraz 
„Programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2003-2006” i dzieli się na 
następujące działy: 
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• Wstęp – stanowi wprowadzenie do Programu, zawiera opisy podstawy prawnej opracowania, 
zakres i zawartość opracowania, metodykę i główne załoŜenia 

 
• Charakterystyka i diagnoza stanu środowiska – zawiera opis i ocenę aktualnego stanu środowiska 

w gminie, zarówno zasobów środowiska (przyroda i krajobraz, zasoby wód, kopalin, gleb), jak i 
źródeł jego degradacji i elementów wymagających poprawy (hałas, powietrze, promieniowanie 
elektromagnetyczne itp.), przyjęto tu w większości dane z roku 2002 i 2003 

 
• Polityka ekologiczna gminy – zawiera priorytety i cele średniookresowe do 2011r. sformułowane 

na podstawie oceny stanu wyjściowego wyróŜnione dla poszczególnych zagadnień, 
uwarunkowania prawne i wymagania polityki ekologicznej państwa. Porównano w tym rozdziale 
równieŜ priorytety państwa, województwa, powiatu i gminy 

 
• Program wykonawczy – dział ten zawiera narzędzia i instrumenty realizacji programu wraz z 

określeniem struktury zarządzania programem, sprawozdawczości i monitorowania programu, a 
przede wszystkim harmonogram rzeczowo-finansowy programu zadań własnych. Zadania te to 
lista przedsięwzięć waŜnych w skali gminy, przewidzianych do realizacji w latach 2004-2007, z 
podaniem terminu realizacji, kosztów i źródeł finansowania, a takŜe instytucji odpowiedzialnych 
za realizację danego przedsięwzięcia. WyróŜniono tu takŜe sumę kosztów realizacji programu. 

 
5. Ogólne informacje o gminie 
 
Gmina Wilków leŜy w północno-zachodniej części województwa opolskiego, niemalŜe w 
bezpośrednim sąsiedztwie Namysłowa - jednego z większych miast Opolszczyzny oraz w niedalekiej 
odległości od Bierutowa (woj. dolnośląskie).W zasięgu administracyjnym Gminy znajduje się 12 
sołectw: Bukowie, Dębnik, Idzikowice, Jakubowie, Krzyków, Lubska, Młokicie, Pągów z 
przysiółkiem Pągówek, Pielgrzymowice, Pszeniczna, Wojciechów z przysiółkiem Kolonia 
Wojciechów, Wilków z przysiółkiem Wilkówek (Barski Dwór). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fot. nr 1.  Urząd Gminy w Wilkowie    A.T 
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Gmina Wilków zajmuje obszar 101 km2. Liczba ludności wynosi 4699 osób. (z czego 49,2% to 
męŜczyźni, a 50,8% to kobiety). Gęstość zaludnienia wynosi 47 os/km2 i jest dwukrotnie niŜsza niŜ 
średnia dla województwa opolskiego. Z ogólnej powierzchni gminy 10.057 ha grunty orne stanowią - 
78,9%, łąki i pastwiska - 10,2%, lasy - 2,3%, tereny pod zabudowaniami - 1,9%, sady, stawy i rowy - 
1,1%, pozostałe grunty - 5,6%. [Rocznik statystyczny, 2003; dane z gminy, 2004] 
 
Gmina Wilków połoŜona jest z dala od duŜych, przemysłowych aglomeracji miejskich i uciąŜliwego 
przemysłu. Jest gminą typowo rolniczą. PrzewaŜają w niej grunty o bardzo dobrej i dobrej 
przydatności do produkcji rolnej. W strukturze zasiewów dominują zboŜa i buraki. Głównym zajęciem 
mieszkańców jest rolnictwo. Z prowadzenia 587 indywidualnych gospodarstw rolnych utrzymuje się 
ok. 1600 osób. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi 9 ha.  
 
Gmina jest w 100% zwodociągowana. Przez gminę przebiega droga wojewódzka nr 451 relacji 
Oleśnica - Namysłów oraz zelektryfikowana linia kolejowa znaczenia krajowego nr 143 relacji Kalety 
– Wrocław. Główny układ komunikacyjny uzupełniają drogi powiatowe oraz drogi gminne (lokalne).  
 
NajwaŜniejsze informacje społeczno-gospodarcze o gminie Wilków zawarte są w formie tabelarycznej 
w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania. 
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II. CHARAKTERYSTYKA I DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA 
 
1. Środowisko przyrodnicze i krajobraz 
 
Według podziału geobotanicznego Matuszkiewicza [Atlas ..., 1994] gmina Wilków naleŜy praktycznie 
w całości do prowincji Środkowoeuropejskiej, krainy Dolnośląskiej, okręgu Oleśnickiego. Roślinność 
potencjalną gminy, czyli taką, która opanowałaby ten teren po zaprzestaniu na nim obecnej 
działalności człowieka, stanowią zbiorowiska leśne, a przede wszystkim lasy liściaste: 
- grądy środkowoeuropejskie Galio silvatici – Carpinetum, odmiana śląsko-wielkopolska, seria 

Ŝyzna (północna i zachodnia część gminy) i uboga (południowa i wschodnia część gminy – ok. 
60% pow.), 

- niŜowe łęgi olszowe i jesionowo-olszowe Circaeo- Alnetum oraz niŜowe łęgowe lasy wiązowo-
dębowe Ficario –Ulmetum chrysosplenietosum (dolina Widawy i jej dopływów). 

  
Obecny charakter roślinności to efekt przekształceń środowiska przez gospodarkę człowieka. 
Większość lasów została zastąpiona przez uŜytki rolne i tereny zabudowane ze specyficzną 
roślinnością synantropijną i obcego pochodzenia, a tereny podmokłe odwodniono. Stan środowiska 
przyrodniczego gminy Wilków nie został do tej pory szczegółowo rozpoznany, brakuje opracowań 
inwentaryzacyjnych dla terenu całej gminy. 
 
1.1. Szata roślinna 
 
Gmina Wilków jako część Śląska, jednego z najbardziej uprzemysłowionych i najintensywniej 
zagospodarowanych regionów Polski, na skutek intensyfikacji rolnictwa, wielkoobszarowych 
melioracji odwadniających, rozwoju infrastruktury transportowej i technicznej, wprowadzania obcych, 
ekspansywnych gatunków oraz urbanizacji utraciło w ostatnich 200 latach znaczną część 
róŜnorodności florystycznej. Szata roślinna gminy wykazuje silną synantropizację. Praktycznie na 
terenie całej gminy występują zbiorowiska nieleśne (97,6%), przede wszystkim segetalne, w 
zdecydowanej większości związane z gruntami ornymi (83,6%). Zbiorowiska łąk i pastwisk zajmują 
tylko 11,3% powierzchni uŜytków rolnych. Największe powierzchnie łąk występują w sołectwach: 
Wilków, Lubska, Młokicie, Pągów i Wojciechów. Na terenie wsi Krzyków nie występują wcale. 
 
Tabela 1. Powierzchnia zbiorowisk nieleśnych według uŜytkowania gruntów (stan na 01.03.2004r.) 

Powierzchnia uŜytków rolnych  
[ha] 

Lp. Sołectwo Powierzchnia 
ogółem  

[ha] zbiorowiska 
segetalne 

zbiorowiska 
łąkowe 

zbiorowiska 
pastwisk 

1. Bukowie 1743,1 1456,0 58,0 84,4 
2. Dębnik 271,4 152,6 32,8 9,5 
3. Idzikowice 660,7 482,2 48,1 43,0 
4. Jakubowice 680,9 541,9 49,6 45,7 
5. Krzyków 697,2 628,3 - 2,9 
6. Lubska 418,0 250,7 73,0 20,0 
7. Młokicie 630,7 420,2 63,4 5,0 
8. Pszeniczna 641,4 519,4 38,2 35,8 
9. Pągów 1183,0 998,5 61,4 30,6 
10. Pielgrzymowice 234,6 159,4 36,0 6,3 
11. Wilków 2009,0 1629,1 111,8 61,2 
12. Wojciechów 893,9 708,0 63,9 30,5 
Razem 10063,7 7945,2 636,3 375,0 
Źródło: dane Urzędu Gminy w Wilkowie 
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Jedynie dolina Widawy, w szczególności w okolicach Młokicia, Lubska i Dębnik, gdzie występują 
niewielkie fragmenty lasów, stawy oraz tereny podmokłe, zachowała charakter zbliŜony do 
naturalnego. Występuje tu szereg gatunków i zbiorowisk rzadko spotykanych w innych częściach 
gminy.  
 
1.1.1. Zbiorowiska nieleśne 
 
Wśród ekosystemów nieleśnych największy obszar zajmują tereny najbardziej przekształcone przez 
człowieka – tereny upraw rolnych. W związku, z czym bogato reprezentowana jest grupa zbiorowisk 
chwastów pól uprawnych, okrajków, terenów wydeptywanych i ruderalnych. Grupa zespołów 
segetalnych, czyli chwastów towarzyszących uprawom rolnym, zarówno zboŜowym, jak i okopowym 
z klasy Stellarietea mediae, zajmuje największy obszar. Wśród terenów uprawnych stwierdza się 
występowanie fragmentarycznie wykształconych zbiorowisk segetalnych z klasy Secalietea, tj. 
towarzyszących uprawom zboŜowym. Zbiorowiska chwastów towarzyszące uprawom roślin 
zboŜowych i okopowych zajmują znaczące i stanowią waŜny element krajobrazu. Są to jednak 
zbiorowiska pospolite, które nie przedstawiają znaczącej wartości przyrodniczej. 
 
Grupa zbiorowisk roślinnych o charakterze antropogenicznym z klas Artemisietea vulgaris jest równie 
na tym terenie bogato reprezentowana. Zbiorowiska te związane są z terenami zmienionymi przez 
człowieka - drogami polnymi i ich okrajkami, śmietniskami, okrajkami i miejscami wydeptywanymi. 
Są to jednak zbiorowiska o bardzo małych walorach przyrodniczych. 
 
Seminaturalne i antropogeniczne zbiorowiska Ŝyznych łąk kośnych z klasy Molinio-Arrhenatheretea 
zajmują tu niewielkie powierzchnie. Łąki świeŜe z rzędu Arrhenatheretalia są najczęściej 
spotykanymi zbiorowiskami łąkowymi. UŜytkowane są jako łąki kośne lub kośno - pastwiskowe. Są 
to zbiorowiska bardzo ubogie florystycznie. Cenne przyrodniczo łąki wilgotne z rzędu Molinietalia 
występują bardzo rzadko, głównie w dolinie Widawy na siedliskach łęgów i grądów niskich. 
Intensyfikacja rolnictwa spowodowała zmiany w składzie i strukturze tych zespołów, dlatego teŜ są 
najczęściej dosyć ubogie w gatunki i zajmują małe powierzchnie. 
 
Zbiorowiska szuwarowe i wielkoturzycowe na omawianym terenie występują bardzo rzadko, głównie 
w dolinie Widawy. Do najczęściej spotykanych naleŜą płaty zespołów ze związku Phragmition. Do 
najbardziej rozpowszechnionych naleŜy szuwar trzciny pospolitej Phragmitetum australis i szuwar 
mozgowy Phalaridetum arundinaceae. W lokalnych obniŜeniach terenu rozwijają się takŜe zespoły 
wysokich turzyc ze związku Magnocaricion. Zbiorowiska te na badanym terenie zajmują bardzo małe 
powierzchnie, co jest skutkiem stałej presji gospodarki człowieka na Ŝyznych terenach dolin 
rzecznych. Najczęściej spotykanym zbiorowiskiem jest mokra łąka turzycowa Caricetum gracilis i 
szuwar turzycy błotnej Caricetum acutiformis. 
 
Rzeka Widawa oraz jej dopływy, stawy rybne i rowy melioracyjne stanowią dogodne siedliska dla 
rozwoju zbiorowisk wodnych, reprezentowanych na omawianym terenie przez fitocenozy z klas 
Lemnetea i Potametea. Zbiorowiska wodne w zaleŜności od warunków siedliskowych przedstawiają 
róŜne postacie organizacji - od dobrze wykształconych fitocenoz, skupiających większość gatunków 
charakterystycznych, do agregacji jednogatunkowych, trudnych do identyfikacji. 
 
1.1.2. Lasy i łowiectwo 
 
W gminie Wilków, ze względu na zasoby gleb o wysokiej jakości i znaczące przekształcenie terenów, 
lasy zajmują jedynie 2,4% powierzchni (246 ha). Przy lesistości 26,9% dla województwa opolskiego 
i 27,8% dla powiatu namysłowskiego, stawia to gminę Wilków na jednym z ostatnich miejsc w 
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województwie i ostatnim miejscu w powiecie. Lesistość gminy jest ponad 10-krotnie niŜsza niŜ 
lesistość województwa i powiatu. 
 
Tabela 2. Powierzchnia gruntów leśnych w gminie Wilków na tle powiatu i województwa 

Powierzchnia gruntów leśnych Gmina 
ogółem [ha] na 1 mieszkańca w 

ha 

Lesistość 
 [%] 

Wilków 246 0,06 2,4 
Powiat namysłowski 20 818 0,47 27,8 
Województwo opolskie 253 586 0,23 26,9 
Źródło: Rocznik Statystyczny, Opole 2003 
 
Rozmieszczenie lasów w gminie jest nierównomierne. Większe powierzchnie lasów występują na 
południu i północy gminy, w sołectwach: Młokicie, Lubska, Dębnik oraz Idzikowice i Pągów. 
Największą lesistością, znacząco przewyŜszającą wartość średnią dla gminy charakteryzują się 
obręby: Młokicie (15,8%) oraz Dębnik (13,0%). Najmniejszą lesistością odznaczają się głównie 
sołectwa połoŜone w północnej i zachodniej części gminy: m.in. Wojciechów, Bukowie, Krzyków i 
Jakubowice. Brak lasów występuje w obrębie Pielgrzymowice. Największe powierzchnie zadrzewień 
występują w sołectwie Krzyków oraz Bukowie, a najmniejsze w Pielgrzymowicach, Wojciechowie i 
Dębniku. 
 
Tabela 3. Powierzchnia gruntów leśnych i zadrzewień według sołectw 

L.p. Sołectwo Pow. ogółem  
[ha] 

Pow. 
zadrzewień [ha] 

Pow. lasów  
[ha] 

Lesistość  
[%] 

1. Bukowie 1743,1 3,64 5,99 0,3 
2. Dębnik 271,4 0,72 35,31 13,0 
3. Idzikowice 660,7 2,74 20,76 3,1 
4. Jakubowice 680,9 1,60 0,73 0,1 
5. Krzyków 697,2 6,38 1,37 0,2 
6. Lubska 418,0 2,29 31,62 7,5 
7. Młokicie 630,7 0,31 99,90 15,8 
8. Pszeniczna 641,4 0,68 9,57 1,5 
9. Pągów 1183,0 1,99 19,07 1,6 
10. Pielgrzymowice 234,6 0,14 - 0,0 
11. Wilków 2009,0 1,30 14,10 0,7 
12. Wojciechów 893,9 0,36 0,36 0,04 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Wilkowie 
 
W strukturze własnościowej lasów w gminie Wilków dominują lasy publiczne. Jednak, lasy prywatne 
i inne, ze względu na niewielką lesistość gminy stanowią znaczący udział w ogólnej powierzchni 
lasów - 62 ha, tj 25%. WyróŜnia to gminę Wilków w województwie opolskim, gdzie własność 
prywatna lasów stanowi średnio 5%. Starosta powiatu namysłowskiego, w drodze porozumienia, 
powierzył nadzór nad lasami prywatnymi nadleśnictwu Namysłów.  
 
Tabela 4. Powierzchnie lasów nie będących własnością Skarbu Państwa 

Lasy [ha] Gmina 
gmin i związków międzygminnych, 

z wyłączeniem gruntów 
przekazanych w uŜytkowanie 

osób 
fizycznych 

spółdzielni kościołów 
i związków 

wyznaniowych 
Wilków 4 17 2 0 

35 238 17 2 Powiat namysłowski 
292 

Źródło: Dane Starostwa Powiatowego za POŚ powiatu namysłowskiego 
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Większością lasów zarządzają Lasy Państwowe reprezentowane przez Nadleśnictwo Namysłów. W 
nadleśnictwie Namysłów dominują Ŝyzne siedliska leśne (lasów i łęgów). Nie zawsze Ŝyzność 
siedliska ma odzwierciedlenie w składzie gatunkowym drzewostanów, często występuje tu zawyŜony 
udział gatunków iglastych.  
 
W wiekowej strukturze lasu w Nadleśnictwie Namysłów dominują (ponad 70%) drzewostany I-IV 
klasy wieku (do 80 lat), ale w stosunku do pozostałych nadleśnictw w województwie opolskim 
występuje tu znaczny procent lasów ponad 120-letnich – około 6% drzewostanów. Przeciętna 
zasobność drzewostanów w Nadleśnictwie Namysłów wynosi 256 m3/ha, natomiast przeciętny 
przyrost odpowiednio 6,00 m3/ha. Są to wartości jedne z wyŜszych w województwie. 

 
Uwzględnienie w gospodarce leśnej ekologicznych i społecznych funkcji lasu, określanych jako 
pozaprodukcyjne, znalazło wyraz między innymi w wyróŜnieniu lasów o charakterze ochronnym. 
Łączna powierzchnia lasów ochronnych w gminie Wilków wynosi 80 ha, co stanowi 32% powierzchni 
lasów (przy średniej dla całego nadleśnictwa – 29,4%, powiatu – 24,3%). Stosunkowo niewielkie 
powierzchnie objęte funkcją ochronną w Nadleśnictwie Namysłów to wynik głównie dobrego stanu 
zdrowotnego lasów.  
 
Nadleśnictwo Namysłów charakteryzuje się niewielkimi uszkodzeniami drzewostanów przez emisje 
przemysłowe, w stosunku do lasów w województwie opolskim. Wszystkie lasy w gminie Wilków 
zaliczono do I strefy uszkodzeń (uszkodzenia słabe) przez oddziaływanie gazów i pyłów 
przemysłowych. 
 
Tabela 5. Powierzchnia lasów ochronnych w układzie gmin 

Powierzchnia lasów ochronnych Gmina 
ha % powierzchni leśnej 

Wilków 80 32 
Powiat namysłowski 5 060,5 24,3 
Województwo opolskie 174 500 76,2 
Źródło: dane z nadleśnictw (2003r.) 
 
Głównymi zagroŜeniami dla lasów są: nielegalna wycinka, umyślne podkładanie ognia, poŜary 
powstające w wyniku nieostroŜności lub wskutek przerzutów ognia z gruntów nieleśnych (wynik 
wypalania ściernisk, traw na łąkach, w przydroŜnych rowach czy nieuŜytkach), niekontrolowany ruch 
turystyczny. Na kondycję lasów niekorzystnie oddziałują stałe czynniki (abiotyczne) kształtujące 
bilans wodny, takie jak deficyt opadów czy powtarzające się długotrwale susze podczas sezonu 
wegetacyjnego, prowadzące do obniŜania się poziomu wód gruntowych. ZagroŜenia biotyczne 
wywołują masowe pojawianie się szkodników owadzich (szczególnie owadów liścioŜernych w 
drzewostanach iglastych oraz szkodników wtórnych sosny i świerka), a takŜe chorób infekcyjnych. 
Uszkodzenia drzewostanów wskutek oddziaływania emisji przemysłowych, jak napisano powyŜej, w 
Nadleśnictwie Namysłów jest niewielkie. 
 
Nieodzownym komponentem ekosystemów i krajobrazów leśnych jest zwierzyna bytująca w lasach. 
Starosta namysłowski wydzierŜawia kołom łowieckim obwody łowieckie polne, a dyrektor RDLP 
wydzierŜawia obwody łowieckie leśne. Obwody są bogate w zwierzynę łowną - jelenie, sarny i dziki. 
Często odbywają się w nich polowania organizowane przez poszczególne Koła Łowieckie. 
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Tabela 6. Obwody łowieckie, ustanowione Rozporządzeniem Wojewody Opolskiego Nr P/14/2001 z dnia 
13.09.2001r. na terenie gminy Wilków 

Pow. uŜytkowa obwodu 
w powiecie namysłowskim 

 
Nr  

 
Nazwa obwodu 

 
Typ* 

 ogółem 
[ha] 

 

w tym pow. leśna 
(w zarządzie LP) 

[ha] 

 
DzierŜawca – koło łowieckie 

13 Bukowie P 3266 0 K.Ł. Nr 4 „Dzik” w Jastrzębiu 
14 Wilków P 4812 55 K.Ł. Nr 2 „Bór” w Namysłowie 
Źródło: POŚ powiatu namysłowskiego 

* P –polny 
 
1.2. Świat zwierząt 
 
Obszar gminy Wilków charakteryzuje się silnym przekształceniem ekosystemów, a co za tym idzie 
stosunkowo niewielkimi walorami faunistycznymi. Małe zróŜnicowanie siedlisk (dominacja pól 
uprawnych) sprawiło, Ŝe dominują tu gatunki pospolite, związane z ekosystemami rolniczymi oraz z 
siedliskami ludzkimi. Znacząco pozytywną rolę w występowaniu i składzie fauny odgrywają 
zadrzewienia śródpolne, niewielkie kompleksy leśne, stawy i większe powierzchnie łąk, szczególnie w 
dolinie Widawy.  
 
Skład fauny na terenie gminy jest mocno ograniczony ze względu na intensywną gospodarkę rolną, 
zabudowę mieszkalną i szlaki komunikacyjne. Gatunki związane z powyŜszymi siedliskami 
charakteryzują się umiejętnością dostosowania do silnie przekształconych ekosystemów i często 
szeroką tolerancją ekologiczną na róŜne czynniki środowiska. Okres wzrostu zbóŜ sprzyja 
występowaniu organizmów preferujących siedliska upraw, w szczególności naleŜących do gatunków z 
rzędu pająków (Araneida), motyli (Lepidoptera), dwuskrzydłych (Diptera), błonkówek 
(Hymenoptera). Wśród kręgowców spodziewać się naleŜy głównie gatunków charakterystycznych dla 
terenów rolnych. 

 
Szczególną rolę ostoi fauny odgrywa fragment doliny Widawy na odcinku od Dębnik do 
Pielgrzymowic. Stosunkowo duŜa, w porównaniu do pozostałej części gminy bioróŜnorodność na tym 
obszarze jest skutkiem zróŜnicowania siedlisk – lasów, łąk, rzeki i zbiorników wodnych. Występuje tu 
grupa zwierząt chronionych i rzadkich.   
 
Wśród zwierząt bezkręgowych występujących na tym terenie na uwagę zasługuje rzadki gatunek 
chronionego pająka - tygrzyk paskowany Argyope bruennichi. Jest to najbarwniejszy krajowy pająk, 
osiągający do 2 cm długości. Jego odwłok posiada naprzemian ułoŜone Ŝółte i czarne paski. 
Występuje na wilgotnych, ale nasłonecznionych łąkach i nad brzegami cieków. Występują tu równieŜ 
rzadkie i chronione gatunki owadów. Do objętych ochroną a stosunkowo często spotykanych na tym 
terenie naleŜą biegacze: ogrodowy Carabus arvensis, wręgaty Carabus cancellatus, złocisty Carabus 
nitens i granulowaty Carabus granulatus. Pospolicie występują tu chronione trzmiele. Szczególnie 
często spotykany jest trzmiel ziemny Bombus terrestris, gnieŜdŜący się w norkach w ziemi lub 
róŜnego rodzaju szczelinach między kamieniami. Z gromady mięczaków występuje tu ślimak 
winniczek Helix pomatia - gatunek objęty ochroną gatunkową dopiero od 1995 r. Spotykany jest 
dosyć rzadko w miejscach wilgotnych.  
 
Występują tu równieŜ płazy. Spotkać tu moŜna traszkę zwyczajną Triturus vulgaris, Ŝabę trawną Rana 
temporaria, Ŝabę wodną Rana esculenta, ropuchę szarą Bufo bufo, ropuchę zieloną Bufo viridis oraz 
rzekotkę drzewną Hyla arborea. Spośród gromady gadów na badanym terenie występują tu dwa 
gatunki jaszczurek: jaszczurka zwinka Lacerta agilis i jaszczurka Ŝyworodna Lacerta vivipara. 
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Spotkać tu moŜna równieŜ węŜa - zaskrońca Natrix natrix oraz Ŝmiję zygzakowatą. Z pośród 
gatunków ptaków lęgowych, spotykanych na terenie gminy, do najczęściej spotykanych naleŜą 
gatunki związane z terenami rolnymi, m.in.: świergotek łąkowy Anthus pratensis, pliszka Ŝółta 
Motacilla flava, skowronek Alauda arvensis, trznadel Emberiza citrinell. 
 
Występują tu przedstawiciele 5 rzędów ssaków. Rząd owadoŜernych reprezentuje chroniony kret 
Talpa europaea i jeŜ zachodni Erinaceus europaeus, ryjówka aksamitna Sorex araneus, 
zamieszkująca wilgotne środowiska leśne i zaroślowe. Do rzędu drapieŜnych zaliczają się takie 
gatunki jak: lis Vulpes vulpes i kuna domowa. Wszystkie te gatunki są drapieŜnikami i wywierają 
znaczący wpływ na populacje innych grup zwierząt: ptaków i drobnych ssaków. Rząd 
zającokształtnych reprezentuje tylko jeden gatunek: zając szarak Lepus capensis, którego coraz 
rzadziej spotyka się w krajobrazie otwartym. Najliczniejszym w gatunki rzędem są gryzonie. W 
suchych środowiskach spotkać moŜna m.in. mysz polną Apodemus agrarius. Z duŜych kręgowców 
spotykanych na polach w pobliŜu lasów występują przede wszystkim sarny Capreolus capreolus.  
 
1.3. Obszary cenne przyrodniczo nie objęte ochroną prawną 
 
Z uwagi na funkcję środowiskotwórczą i wartość biocenotyczną większość terenu (80%) gminy 
Wilków moŜna zaliczyć do struktur o małym znaczeniu dla środowiska przyrodniczego (tereny 
intensywnie uŜytkowane rolniczo) oraz terenów bez znaczenia, do których zaliczamy tereny 
zainwestowane (zabudowa wraz z najbliŜszym otoczeniem, drogi). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 2.  Dolina rzeki Widawy – obszar cenny przyrodniczo                             A.T. 
 
Jednak pomimo znaczących przekształceń środowiska na terenie gminy, znajdują się jeszcze obszary 
cenne przyrodniczo pełniące waŜne funkcje w obrębie regionalnego, przestrzennego systemu 
przyrodniczego. Podstawowym elementem przyrodniczej struktury przestrzennej gminy jest dolina 
Widawy, pełniąca funkcje ekologiczne, hydrologiczne i klimatyczne. Jako element struktury 
regionalnej, zapewnia wzajemne powiązanie obszarów zasilania, odpowiada za obieg materii, energii i 
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informacji genetycznej pomiędzy terenami. Dolina Widawy pełni funkcję korytarza ekologicznego o 
randze regionalnej. 
 
Obszarami węzłowymi, zasilającymi system przyrodniczy gminy są przede wszystkim: powierzchnie 
leśne, parki, zadrzewienia i zakrzaczenia, w tym szczególnie łęgowe w dolinie Widawy, stawy, 
fragmenty doliny Widawy ekstensywnie uŜytkowane z zachowanymi ciekawymi zbiorowiskami 
roślinnymi.  
 
Przy obecnym rozpoznaniu terenu gminy podstawowym obszarem wymagającym ochrony jest 
odcinek doliny Widawy i jego otoczenie między Pielgrzymowicami, a Dębnikiem, gdzie występują 
liczne zadrzewienia i fragmenty lasów, łąki, tereny wilgotne i podmokłe oraz stawy. 
 
1.4.  Obszary i obiekty prawnie chronione 
 
W gminie Wilków nie występują obszary o wysokich walorach przyrodniczych objęte ochroną 
prawną. Jedynymi obiektami chronionymi, o znaczeniu lokalnym, które posiadają duŜe walory 
przyrodnicze i krajobrazowe są parki uznane za zabytki kultury. W gminie Wilków znajduje się 5 
parków objętych ochroną przez konserwatora zabytków.  
 
1.4.1. Parki 
 
Spośród obiektów cennych kulturowo, a posiadających równieŜ duŜe walory przyrodnicze i 
krajobrazowe objęto ochroną parki uznane za zabytki kultury. W gminie Wilków znajduje się 5 
parków objętych ochroną konserwatorską, we wsiach: Idzikowice, Jakubowice, Pągów, Wilków i 
Krzyków. Ponadto w Krzykowie, Idzikowicach i Wilkowie znajdują się enklawy zieleni wysokiej 
pełniące funkcje niewielkich parków wiejskich, podobnie jak zadrzewienie przy drodze w 
Pielgrzymowicach. 
 
Tabela 7. Parki objęte ochroną konserwatorską 
L.p. Nr rejestru Pow.  

[ha] 
Lokalizacja 

1. 53/81 4,6 Park podworski w Idzikowicach 
2. A-52/81 4 Park przypałacowy w Jakubowicach 
3. A-38/80 4 Park przypałacowy w Pągowie 
4. 45/80 2,6 Park przypałacowy w Wilkowie 
5. A-51/81 0,9 Park w Krzykowie 

Źródło: dane Wojewódzkiego Opolskiego Konserwatora Zabytków 
 
1.5. Obszary o wysokiej wartości kulturowo-krajobrazowej  
 
Walory dziedzictwa przyrodniczego są często powiązane z dziedzictwem kulturowym i zasługują na 
wspólną ochronę. Krajobraz kulturowy jest jednym z najwaŜniejszych składników dziedzictwa 
kulturowego, a jego ochrona jest najistotniejszym czynnikiem kształtowania toŜsamości i osobowości 
mieszkańców gminy. Obszar gminy Wilków połoŜony jest w strefie krajobrazu kulturowego, 
całkowicie ukształtowanego przez człowieka. W jego obrębie powszechnie występują ekosystemy 
rolnicze (agrocenozy), intensywnie uŜytkowane oraz zabudowa gospodarska.  
 
Obszar gminy Wilków, w całości leŜy w obrębie zabytkowego krajobrazu kulturowego o 
predyspozycjach parku kulturowego wyróŜnionego przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków: 
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− „Krajobraz osiedleńczy Doliny Widawy” - wymagający ochrony i rewaloryzacji. 
 
Ponadto w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilków 
wyznaczono strefy ochrony konserwatorskiej elementów zabytkowych i krajobrazu, które proponuje 
się do objęcia ochroną prawną: 
- wieś Pągów (strefa A obejmująca zabytkowy układ wiejski), 
- wieś Wilków (strefa B obejmująca obiekty zabytkowe i ich otoczenie) 
- punkty widokowe na drodze z Wilkowa do Jakubowic z widokiem na Pągów oraz na drodze z 

Bierutowa do Pągowa z widokiem na Bukowie (strefa ochrony ekspozycji E), 
- wieś Młokicie i Lubska (strefa ochrony krajobrazu K). 
 
2. Zasoby i jakość wód 
 
Gmina Wilków połoŜona jest w całości na obszarze zlewni chronionej rzeki Widawy, stanowiącej 
obszar zasilania w wodę pitną województwa dolnośląskiego, a w jej granicach przebiegają waŜne, 
lokalne struktury wodonośne czwartorzędowej doliny kopalnej pradoliny Odry. Ocenie jakości 
poddano wody podziemne, powierzchniowe i opadowe. Określono przeciętną jakość wód (PJW), 
ustalaną na podstawie wartości środkowych z rocznej serii badań (SS) oraz dla wód 
powierzchniowych, najwyŜszy stopień zanieczyszczenia (NSZ), ustalany na podstawie wartości 
ekstremalnych z rocznej serii badań (SE). W przypadku Miana Coli i tlenu rozpuszczonego wartości 
ekstremalne dotyczyły najniŜszych rejestrowanych wskazań. Badania wód opadowych miały na celu 
określenie ładunku zanieczyszczeń wprowadzanych z mokrym opadem do podłoŜa w ujęciu 
przestrzennym i czasowym. Analizie poddano wyniki badań wykonywanych w ramach monitoringu 
podstawowego i regionalnego. Największym zagroŜeniem dla wód powierzchniowych i podziemnych 
na terenie gminy Wilków jest brak kanalizacji sanitarnej (nieszczelne szamba, nielegalne wylewy 
zawartości szamb na pola itp.) oraz intensywna produkcja rolna. Produkcja rolna, a w szczególności 
zabiegi agrotechniczne ze stosowaniem środków ochrony roślin i nawozów sztucznych oraz 
rozlewanie na pola gnojowicy, brak lub nieszczelne zbiorniki na obornik i gnojówkę mogą 
powodować zanieczyszczenia wód.  
 
2.1. Wody podziemne 
 
Zasoby wód podziemnych są nierównomiernie rozmieszczone w przestrzeni województwa opolskiego. 
Nagromadzenie struktur wodonośnych występuje w środkowej części województwa. Obszar na 
północy województwa jest stosunkowo ubogi w wody podziemne. JednakŜe na niewielkiej części 
terenu gminy Wilków (ok.5% obszaru gminy w jej południowej części, fragment sołectwa Młokicie, 
Lubska i Dębnik) połoŜony jest jeden z Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) 320 
(Pradolina rzeki Odry) o znacznej zasobności. 
 
Tabela 8. Charakterystyka zbiornika GZWP 320 

Źródło: POŚ powiatu namysłowskiego 
 
Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 320 jest zbiornikiem czwartorzędowym o powierzchni ok. 
500 km2. Według „Mapy obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce 
wymagających szczególnej ochrony” pod redakcją A.S. Kleczkowskiego zaliczany jest do obszaru 

Powierzchnia [km2] ogółem Nr Nazwa 
zbiornika 

Wiek Śr. 
głęb. 
[m] 

Moduł 
zasilania 
[l/s/km2] GZWP ONO OWO 

Szacunkowe 
zasoby 

dyspozycyjne 
[tys. m3/d] 

320 Pradolina rzeki 
Odry 

Q 12 5,2 
500 100 290 250,00 
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wysokiej ochrony (OWO). Średnia głębokość ujęć wodnych na zbiorniku wynosi 12 m, a zasoby 
dyspozycyjne wynoszą 250 tys. m3/d. Są to głównie wody pochodzenia infiltracyjnego. Na obszarze 
województwa opolskiego połoŜona jest tylko nieznaczna wschodnia część zbiornika. 
 
 
 
2.1.1. Monitoring podstawowy wód podziemnych 
 
W sieci krajowej monitoringu jakości zwykłych wód podziemnych na terenie gminy Wilków znajduje 
się jeden otwór badawczy (647) zlokalizowany w Wojciechowie, jednakŜe będący poza zasięgiem 
GZWP. Wody zbiornika GZWP nr 320 nie są monitorowane. W poniŜszej tabeli podano wyniki badań 
jakości wód gruntowych kontrolowanych w sieci krajowej w 2002 r., z otworu badawczego 647, które 
nie odpowiadały normom dla wód pitnych i na potrzeby gospodarcze.  
 
Tabela 9. Wyniki badań jakości wody z otworu badawczego 647 kontrolowanego w sieci krajowej w 2002 r., 
wskazujące na przekroczenia normom dla wód pitnych lub klasyfikowane powyŜej klasy I a  

Oznaczenie Jednostka Wyniki badań 

Azot azotanowy mgN/dm3 1,92 
Azot azotynowy mgN/dm3 2,4 
CHZT mgO2/dm3 12,9 
Azotyny mg/dm3 7,87 
Potas mg/dm3 164,5 
Mangan mg/dm3    0,489 
Twardość ogólna mgCaCO3/dm3 711 
Wodorowęglany mg/dm3 606 

Klasy jakości wód podziemnych: I a – wody o najwyŜszej 
I b – wody wysokiej jakości II – wody średniej jakości 
III – wody niskiej jakości wody pozaklasowe 
(X) – wartości nie odpowiadające normom dla wód pitnych 

Źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2002 
 

Wody z otworu badawczego w Wojciechowie (647) odpowiadały III klasie jakości, pod względem: 
CHZT, manganu, wodorowęglanów, siarczanów, substancji rozpuszczonych oraz charakteryzowały 
się zbyt wysoką, pozaklasową zawartością azotu azotynowego i potasu. Normy dla wód pitnych nie 
były spełnione przez zbyt wysoką twardość ogólną oraz znaczne przekroczenia zawartości manganu, 
CHZT, siarczanów oraz azotynów. 
 
2.1.2. Monitoring wód podziemnych ujmowanych w celach uŜytkowych 
 
W gminie Wilków w 2002 r. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu 
przeprowadziła kontrolę dwóch ujęć wody zasilających systemy wodociągowe w Jakubowicach i 
Krzykach. W poniŜszej tabeli podano najwyŜsze wyniki badań jakości wód podziemnych ujmowanych 
w celach uŜytkowych w 2002 roku. 
 

Tabela 10. NajwyŜsze wyniki oznaczeń z serii badań w 2002 r. prowadzonych przez WSSE w Opolu 

Oznaczenie 
UŜytkownik Azot 

azotanowy 
Azot 

azotynowy 
Azot 

amonowy    Mangan śelazo 

Jakubowie 0,23 0,001 0,37 0,13 1,02 
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Krzyków 0,24 0,014 0,69 0,24 3,51 
Klasy jakości wód podziemnych: Ia  – wody o najwyŜszej jakości 

Ib – wody wysokiej jakości II – wody średniej jakości 
III – wody niskiej jakości Wody pozaklasowe 

Źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2003 

 
Wody podziemne z monitorowanych ujęć charakteryzowały się wysoką zawartością Ŝelaza. Pod 
względem zawartości manganu i azotu amonowego wody z ujęcia w Krzykowie klasyfikowane były 
jako wody średniej jakości.  
 
2.2. Wody powierzchniowe 
 
Tereny gminy Wilków leŜą w dorzeczu Odry, w granicach zlewni Widawy (prawobrzeŜnego dopływu 
Odry uchodzącego do niej w 266,9 km).  
 
Według „Ewidencji urządzeń melioracyjnych” na 21,4 km długości rzek w gminie Wilków 
uregulowanych jest 9,4 km. 
 
Tabela 11. Zasoby dyspozycyjne rzeki Widawy w gminie Wilków 

Przepływ w m3/s Ciek / pkt kontrolny Powierzchnia 
zlewni w km2 Bilansowy nienaruszalny dyspozycyjny 

Zasoby 
dyspozycyjne 

[dm3/rok] 
Widawa / granica woj. 695,0 0,70 0,21 0,49 15 453 

Źródło: Diagnoza stanu środowiska województwa opolskiego [UM, 2003] 

 
Sieć hydrograficzną uzupełniają niewielkie dopływy Widawy, rowy melioracyjne i zbiorniki wodne. 
W gminie Wilków obszar zmeliorowany urządzeniami szczegółowymi i podstawowymi wynosi 
ogółem 6723 ha gruntów ornych i 1018 łąk (Ewidencja urządzeń melioracyjnych w gminie Wilków, 
stan na 1994r.). Na terenie gminy, w dolinie rzeki Widawy, znajduje się zalew uŜytkowany przez Koło 
Łowieckie „Łoś” w Namysłowie, wykonany w latach 1993-2000. Zalew zasilany jest z potoku 
Jaskółka, posiada trzy wyspy i jest ogroblowany. Całkowita powierzchnia zalewu wynosi 11,93 ha.  
 
W miejscowości Dębnik, Jakubowice i Wilków znajdują się stawy hodowlane o powierzchni ogółem 
47,5 ha. Zgodnie z zapisem Ustawy Prawo wodne, rybackie korzystanie ze śródlądowych wód 
powierzchniowych jest zaliczane do szczególnego korzystania z wód. Gospodarka rybacka wymaga 
przestrzegania zasad ochrony środowiska i uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Wykaz pozwoleń 
wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód - pobór i zrzut wód dla potrzeb stawów rybnych na 
terenie gminy Wilków, wydanych przez Starostwo Powiatowe w Namysłowie, przedstawiono w 
poniŜszej tabeli. 
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Tabela 12. Wykaz pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód - pobór i zrzut wód dla potrzeb stawów rybnych  

Ciek [km] Q* [dm 3/s] Lp. Wnioskodawca Lokalizacja stawu Powierzchnia 
lustra wody 

[ha] 
Pobór Zrzut Pobór Zrzut/okres 

Nr decyzji Data 
waŜności 

1 PPR  ATTIS Sp. 
z o.o.  

Jakubowice 17,26 
3 stawy 

Widawa 77+832 Widawa 77+440 
77+884, 78+436 

70 
20 do38 

 

134,0 
16-31.10. 

OŚ.I-6223/23/03 31.12.2013 

2. G. Zubek Dębnik  11,5 Widawa 62+220, 
62+160 

Widawa 62+135 58 
24 

92,0 
1-15.11 

OŚ.I-6223/1/03 31.12.2012 

3. G. Zubek Dębnik  8,0 Widawa 62+150 Widawa 62+135 53 
16 

78,0 
1-15.11. 

OŚ.I-6223/9/02 30.06.2012 

4. G. Zubek Dębnik  2,5 Widawa 60+000 Potok Łacha 1+030 15 
12 

24,0 
1-15.11. 

OŚ-6223/3/00 31.12.2010 

5. Z. Zubek Dębnik  3,4 Rów nr R-S Potok Łacha 0+785 15,5 
3,5 

26,0 
15.10-15.11. 

OŚ-6223/2/00 31.12.2010 

6. M. Dziedzic Dębnik  0,25 Potok Łacha 1+011 Potok Łacha 1+038 1,5 
1,0 

6,0 
1-3.11 

OŚ.-6223/13/00/01 31.12.2010 

7. Koło Łowieckie 
„Łoś” 

Wilków 4,6 Potok Jarząbek Rów R-W 1+120 23 
5,0 

37,0 
15.10.-15.11. 

OŚ-6223/1/00 31.12.2009 

Źródło: POŚ powiatu namysłowskiego 
Q* - Pobór i zrzut  (wymiana wody) jest zmienny w ciągu roku, dostosowany do cyklu hodowlanego i obejmuje okres kilku do kilkunastu dni, lub miesiąca. W kolumnie podano maksymalne 
wartości w ciągu roku na: 
- pobór na zalew stawów rybnych w ciągu 1 miesiąca 
- pobór na podtrzymanie zalewu 
- pobór na potrzeby (wymianę wody) magazynie, uzupełnienie strat
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2.2.1. Monitoring wód powierzchniowych 
 
Monitoring powierzchniowych wód płynących jest systemem mającym na celu pozyskiwanie, 
gromadzenie i przetwarzanie danych o jakości zasobów wód powierzchniowych oraz o przyczynach 
ich zanieczyszczenia. W 2002 r. zrealizowano serię badań wód powierzchniowych Opolszczyzny w 21 
przekrojach pomiarowo–kontrolnych (ppk) monitoringu podstawowego. Program państwowego 
monitoringu środowiska przewiduje prowadzenie stosukowo dokładnych badań analitycznych 
pozwalających na ocenę właściwości kontrolowanych wód w zakresie: substancji organicznych, 
składników zasolenia, ilości niesionych zawiesin, substancji biogennych i wskaźników biologicznych. 
Na terenie gminy Wilków jest realizowany wyłącznie program badań monitoringu regionalnego wód 
powierzchniowych. Monitoring podstawowy nie jest realizowany.  
 
2.2.1.1. Monitoring regionalny 
 
Na terenie powiatu namysłowskiego program badań monitoringu wód powierzchniowych w latach 
2000 – 2003 obejmował jedynie siedem przekrojów pomiarowo kontrolnych (trzy w zlewni rzeki 
Widawy oraz po dwa w zlewniach: Smortawy i Stobrawy). Dwa z przekroi pomiarowych na rzece 
Widawie znajduje się w granicach gminy Wilków.  
 
Tabela 13. Zestawienie parametrów jakości wód Widawy (ppk Pawłowice) 

SE – wartości ekstremalne   SS – wartości środkowe  
Źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2003 
 
 
W 1997 r. w ppk Pawłowice Nam. stwierdzono przekroczenie norm dla III klasy czystości SE dla 
azotu azotynowego i fosforu ogólnego oraz SS dla fosforu ogólnego. W 2002 r. przekroczenia SE 
rejestrowano dla azotu azotynowego. W 1997 r. w ppk Pielgrzymowice stwierdzono przekroczenie 
norm dla III klasy czystości SE dla zawiesiny, azotu azotynowego, fosforanów i fosforu ogólnego oraz 
SS dla fosforu ogólnego, natomiast w 2001 r. tylko w przypadku  SE dla azotu azotynowego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wyniki badań* 
1997 2001 

 
Wskaźnik 

Zanieczyszczenia 
SE SS SE SS 

I klasa 
czystości 

Tlen rozpuszczony 8,2 10,2 6,6 9,5 ≥ 6 
BZT5 7,4 3,4 3,2 2,1 ≤ 4 
Substancje rozpuszczone 528 424 459 423 ≤ 500 
Zawiesina 65 22 21 15 ≤ 20 
Azot amonowy 0,97 0,53 0,77 0,43 ≤ 1,0 
Azot azotynowy 0,150 0,030 0,082 0,029 ≤ 0,02 
Fosforany 0,94 0,26 0,32 0,16 ≤ 0,2 
Fosfor ogólny 0,84 0,48 0,26 0,20 ≤ 0,1 
śelazo ogólne 1,74 0,81 1,69 1,10 ≤ 1,0 
Jednostki podano w mgX/dm3 
        -  wartość nie odpowiadające normom III klasy czystości                                
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Tabela 14. Zestawienie parametrów jakości wód Widawy (ppk Pielgrzymowice) 

Wyniki badań 
1997 2001 

Wskaźnik 
zanieczyszczenia 

SE SS SE SS 

I klasa 
czystości 

Tlen rozpuszczony 6,4 9,4 5,3 9,1 ≥ 6 
BZT5 9,6 2,3 4,9 2,1 ≤ 4 
Substancje rozpuszczone 536 445 551 469 ≤ 500 
Zawiesina 52 12 13 10 ≤ 20 
Azot amonowy 1,03 0,58 0,81 0,43 ≤ 1,0 
Azot azotynowy 0,098 0,043 0,071 0,031 ≤ 0,02 
Fosforany 1,37 0,29 0,31 0,12 ≤ 0,2 
Fosfor ogólny 4,60 0,69 0,32 0,12 ≤ 0,1 
śelazo ogólne 1,50 0,78 1,33 0,70 ≤ 1,0 
Jednostki podano w mgX/dm3 
        -  wartość nie odpowiadające normom III klasy czystości                                
Źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2003 
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Rys. 1. Zestawienie parametrów jakości wody Widawy w latach 1997 i 2001  
w ppk Pawłowice i Pielgrzymowice 

 
 
W 2001 r. w porównaniu z rokiem 1997 zaobserwowano nieznaczne polepszenie jakości wód 
Widawy. Lepszymi parametrami dotyczącymi fosforanów, fosforu ogólnego i Ŝelaza ogólnego 
charakteryzują się wody w ppk Pielgrzymowice. W 1988 r. po raz ostatni monitoringiem regionalnym 
objęto wody Ładzy (ppk Wilków), wody Mł. Pawłowicka (ppk Idzikowice) oraz Mł. Bierutowska 
(ppk Pielgrzymowice). 
 
W poniŜszej tabeli przedstawiono rezultaty klasyfikacji przeciętnej jakości wód w przekrojach 
pomiarowych na Widawie (gmina Wilków). 
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  Tabela 15. Klasyfikacja przeciętnej jakości wód w przekrojach pomiarowych na Widawie (gmina Wilków) 
Klasyfikacja  

Ciek - Przekrój 
Seria badań 

(rok) 
PJW NSZ 

Widawa – Pawłowice Namysłowskie 2001 II N1 
Widawa – Pielgrzymowice 2001 III N1 

  N – nie odpowiada kryteriom klasy III, PJW- przeciętna jakość wód, NSZ – najwyŜszy stopień zanieczyszczenia  
  Źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2003 
 
Stwierdzono umiarkowane zanieczyszczenie wód powyŜej i poniŜej Namysłowa, o czym świadczą 
zarówno wyniki klasyfikacji PJW (II-III klasa), jak i rejestrowane tylko w zakresie azotu azotanowego 
objawy ich okresowego nadmiernego zanieczyszczenia. W poniŜszych tabelach oraz na rysunku 
zebrano dane SE i SS dotyczące jakości wód Widawy, kontrolowanej w punktach Pawłowice i 
Pielgrzymowice w 1997 i 2001 r. 
 
2.3. Wody opadowe 
 
Koordynatorem monitoringu wód opadowych jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 
natomiast nadzór merytoryczny nad jego realizacją prowadzi Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej Oddział we Wrocławiu. Celem monitoringu jest określenie w skali kraju rozkładu ładunków 
zanieczyszczeń wprowadzanych z mokrym opadem do podłoŜa w ujęciu przestrzennym i czasowym. 
Spośród 25 stacji monitoringowych słuŜących do oceny jakości wód opadowych, Ŝadna nie jest 
zlokalizowana na terenie województwa opolskiego, a stosunkowo najbliŜsze to stacje we Wrocławiu i 
na ŚnieŜce (woj. dolnośląskie), w Raciborzu i Katowicach (woj. śląskie) oraz w Kaliszu (woj. 
wielkopolskie) i Sulejowie (woj. łódzkie). 
 
Ostatnie badania rozkładu ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych z mokrym opadem do podłoŜa 
dla województwa opolskiego, były wykonywane w latach 2000 i 2001. Wyniki tych badań dla powiatu 
namysłowskiego przedstawiono w poniŜszej tabeli. 
 
Tabela 16. Zanieczyszczenie wód opadowych dla powiatu namysłowskiego w latach 2000 i 2001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Źródło: „Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2002” 
  
Wody opadowe zasilające powiat namysłowski charakteryzują się dość duŜą zawartością siarczanów, 
chlorków, sodu, potasu, związków azotu, magnezu, cynku i fosforu w porównaniu np. do powiatu 

Ła (kg · ha-1 · rok-1) Mierzony parametr 
2000 2001 

Siarczany 22,79 18,70 
Chlorki 7,71 6,24 
Azotyny i azotany 4,39 3,31 
Azot amonowy 5,89 4,68 
Azot ogólny 16,45 10,13 
Fosfor ogólny 0,412 0,334 
Sód 3,84 3,44 
Potas 2,25 1,75 
Wapń 7,74 6,92 
Magnez 1,53 1,09 
Cynk 0,556 0,570 
Miedź 0,057 0,033 
śelazo 0,245 0,094 
Ołów 0,036 0,019 
Kadm 0,0031 0,0021 
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brzeskiego. Powiat namysłowski moŜna zaliczyć do regionów o małym zanieczyszczeniu wód 
opadowych wapniem, Ŝelazem, miedzią, ołowiem i manganem. 
 
2.4. Gospodarka wodno-ściekowa 
 
2.4.1. Zaopatrzenie w wodę 
 
Obszar gminy Wilków jest w pełni (100%) zwodociągowany. Miejscowości objęte zbiorowym 
systemem zaopatrzenia w wodę to:  
- za pośrednictwem wodociągu grupowego „Jakubowice”: Jakubowice, Idzikowice, Pągów, 
Pszeniczna, Wilków, Bukowie, Wojciechów, Młokicie, Pielgrzymowice (podłączone 629 
gospodarstwa, łączna długość sieci 48 589 m); 
- za pośrednictwem wodociągu grupowego naleŜącego do gminy Namysłów: Dębnik i Lubska 
(podłączone 61 gospodarstw, łączna długość sieci 3 920 m); 
- za pośrednictwem wodociągu zakładowego: wieś Krzyków. 
 
Ogółem długość sieci wodociągowej w gminie Wilków wynosi 52,5 km. Sieć ta posiada 712 
przyłączy, w tym do 690 gospodarstw. 
 
Na terenie gminy funkcjonują 2 wodociągi grupowe bazujące na komunalnych ujęciach wody 
podziemnej, w tym 1 ujęcie („Jakubowice”) znajduje się na terenie gminy Wilków. Ponadto na terenie 
gminy funkcjonuje ujęcie wodociągu zakładowego w Krzykowie. Woda ujmowana z ujęcia 
Jakubowice i Krzyków zawiera podwyŜszone ilości Ŝelaza. Pod względem zawartości manganu i 
azotu amonowego wody z ujęcia w Krzykowie klasyfikowane były jako wody średniej jakości.  
 
Tabela 17. Ujęcie wodociągu grupowego wód podziemnych na terenie gminy Wilków 

Pobór wód Miejscowość UŜytkownik Stratygrafia 
poziomu 

wodonośnego 

Głębokość studni 
[m] 

Q śr 
[m3/d] 

Q Max 

[m3/d] 

Jakubowice Urząd Gminy Czwartorzęd 10,9 -15 1936 2561 
Źródło: POŚ powiatu namysłowskiego 
 
Dla ujęcia w Jakubowicach decyzją nr OŚ.I-6223/6/ z dnia 07.05.2002r. Starosta Namysłowski 
ustanowił strefę ochrony pośredniej. 
 
2.4.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych 
 
W gminie Wilków kanalizacja ściekowa wraz z oczyszczalnią ścieków obejmuje jedynie część wsi 
Idzikowice - sektor mieszkaniowy osiedla Idzikowice. Długość kolektora kanalizacyjnego w obrębie 
oczyszczalni wynosi 0,8 km. Do oczyszczalni podłączonych jest 139 mieszkań. Ponadto na terenie 
gminy Wilków istnieje 5 przyzagrodowych mini-oczyszczalni ścieków. 
 
W pozostałych miejscowościach ścieki gromadzone są w zbiornikach wybieralnych (szambach) i 
wywoŜone systemem zbiorowym do oczyszczalni ścieków w Namysłowie. 
 
Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Idzikowicach powstała na uŜytek osiedla mieszkaniowego w 
miejscowości Idzikowice. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna Typu „BIOBLOK MU100” 
o wydajności nominalnej QN=2*100 m3/d. Aktualna wydajność oczyszczalni wynosi 55 m3/d. Ilość 
osadów ściekowych z oczyszczalni w 2002r. szacuje się na ok. 20,5 Mg (o uwodnieniu ok. 60-65 %). 
Osady ściekowe wspólnie ze skratkami składowane są na składowisku odpadów komunalnych w 
Ziemiełowicach (gmina Namysłów). Zgodnie z koncepcją kanalizacji gminy Wilków zakłada się 
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likwidację oczyszczalni w Idzikowicach po wybudowaniu kolektora kanalizacyjnego z Wilkowa do 
oczyszczalni ścieków w Namysłowie.  
 
3. Gleby i powierzchnia ziemi 
 
Właściwości gleb jako jednego z podstawowych elementów środowiska przyrodniczego decydują 
przed wszystkim o przydatności rolniczej. Wśród czynników antropogenicznych istotny wpływ na 
zanieczyszczenia gleb mają emisje gazowe i pyłowe ze źródeł energetycznych, przemysłowych i 
motoryzacyjnych oraz zbyt intensywna gospodarka rolna.  
 
3.1. Charakterystyka gleb 
 
W gminie Wilków uŜytki rolne zajmują 8 956,5 ha, co stanowi 88,7% powierzchni gminy, w tym aŜ 
83,6% stanowią grunty orne, a tylko 11,3% łąki i pastwiska. Jest to skutek wysokiej Ŝyzności gleb. 
Walory rolniczej przestrzeni produkcyjnej w gminie Wilków są bardzo dobre. Gmina posiada jeden z 
najwyŜszych w województwie wskaźników jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynoszący 
ponad 90 punktów (90,8). 
 
Tabela 18.  Powierzchnia gruntów ornych według klas jakości gleb (stan na 23-01-2004) 
Lp. Sołectwa Pow. 

ogólna 
I II IIIa IIIb IVa IVb V VI 

1. Bukowie 1743,1 - - 385,02 557,79 334,61 107,0 69,03 2,55 
2. Dębnik 271,4 - - - - 26,81 20,92 68,71 36,14 
3. Idzikowice 660,7 - 3,49 260,74 111,33 95,89 8,74 1,97 - 
4. Jakubowice 680,9 - 80,71 253,34 103,46 86,04 16,33 1,99 - 
5. Krzyków 697,2 - 78,68 347,95 138,76 59,54 1,87 1,51 - 
6. Lubska 418,0 - - 18,12 27,77 51,98 38,03 75,86 39,08 
7. Młokicie 630,7 - - 41,17 40,37 111,07 46,79 111,45 69,34 
8. Pszeniczna 641,4 - 5,88 281,41 50,49 139,64 28,24 13,70 - 
9. Pągów 1183,0 - - 383,89 326,52 168,53 97,67 18,13 3,75 
10. Pielgrzymowice 234,6 - - 21,77 46,99 50,51 13,45 19,73 6,94 
11. Wilków 2009,0 - 176,56 748,20 279,93 205,42 129,86 74,77 14,33 
12. Wojciechów 893,9 - 9,25 192,57 100,22 280,11 44,79 64,81 16,30 
Źródło: dane z Urzędu Gminy w Wilkowie 
 
Najlepsze gleby (II klasy bonitacyjnej) występują w Wilkowie, Jakubowicach, Krzykowie, 
Idzikowicach, Wojciechowie i Pszenicznej. Największe obszarowo kompleksy gleb bardzo dobrych i 
dobrych występują w sołectwach: Bukowie, Pąkowie, Wilkowie i Wojciechowie. Sołectwem, gdzie 
występują najsłabsze gleby (tylko 47 ha w IV klasie bonitacyjnej) jest Dębnik.  
 
Generalnie na terenie gminy Wilków klasyfikacja gruntów ornych według klas bonitacyjnych 
przedstawia się następująco: 
I klasa – brak,  
II klasa – 4,5%,  
IIIa klasa  - 36,8%,  
IIIb – 22,5%,  
IVa klasa – 22,3%,  
IVb klasa – 6,5%,  
V klasa – 6,8%,  
VI klasa – 2,6%,  
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VI Rz – brak. 
 
Grunty orne charakteryzują się duŜym udziałem gleb gliniastych, które zajmują 4111 ha, co stanowi 
51,7% powierzchni gruntów. Drugie miejsce pod względem udziału zajmują gleby pyłowe (24,1% 
ha), następnie piaszczyste (23,7%pow.). Na obszarze gminy Wilków przewaŜają gleby cięŜkie 
(cięŜkie do uprawy) zajmujące 58,8% powierzchni, następnie średnie 31,8%. Gleby lekkie i bardzo 
lekkie stanowią niewielki odsetek gruntów (9,4%).  
 
Największy udział spośród typów gleb na terenie gminy mają gleby pseudobielicowe (5374 ha). 
Kolejno największe powierzchnie zajmują czarne ziemie (1281 ha) i gleby brunatne (1257 ha). 
Wydzielono 9 kompleksów przydatności rolniczej gleb. PrzewaŜa kompleks pszenny dobry - 60,8% 
gruntów ornych (IIIa i IIIb klasa bonitacyjna) , kolejne miejsca zajmują: Ŝytni bardzo bobry – 16,5% 
(IIIa, IIIb i IVa klasa bonitacyjna), Ŝytni dobry – 11,4% (IVa i IVb), Ŝytni słaby – 4,4%, pszenny 
wadliwy – 4,1% (pozostałe kompleksy zajmują 2,8% gruntów ornych).  
 
Właściwości fizykochemiczne gleb gminy Wilków są zbliŜone do właściwości gleb większości 
terenów Opolszczyzny. Procentowy udział gleb kwaśnych wynosi ok. 48%, lekko kwaśnych 40%, 
zasadowych 12%. Udział gleb o niskiej zawartości podstawowych mikroelementów wynosi dla boru: 
62%, miedzi: 17%, manganu: 11%, molibdenu: 27%. 
 
W strukturze zasiewów dominują rośliny zboŜowe o duŜych wymaganiach glebowych – głównie 
pszenica (3 363 ha) i rzepak (1033 ha). Podniesienie produkcyjności gleb jest moŜliwe poprzez 
melioracje nawadniające, agromelioracje i usprawnienia gleb, zwiększające ilość próchnicy i pH.  
 
Gleby na terenie gminy wymagają zabezpieczeń przeciwerozyjnych, gdyŜ część gleb jest naraŜona na 
erozję wietrzną. Najwięcej terenów objętych erozją znajduje się we wsiach o intensywnej, 
wielkoobszarowej gospodarce rolnej (północna i środkowa część gminy). 
 
3.2. Stan czystości gleb 
 
Monitoring gleb w sieci krajowej prowadzi Instytut Uprawy NawoŜenia i Gleboznawstwa w Puławach 
na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska.  
 
3.2.1. Zawartość metali cięŜkich w glebach 
 
Zawartość metali cięŜkich w glebach wyznaczono na podstawie danych ze Stacji Chemiczno – 
Rolniczej Oddział w Opolu ze stycznia 2002 roku (próbki pobrano do badań w latach 1992–1997, 
łącznie 23 próbki z obszaru gminy) oraz na podstawie danych uzyskanych w Zakładzie Badań 
Fizykochemicznych Uniwersytetu Opolskiego (badania z lat 2002-2003, łącznie 12 próbek). UŜytki 
rolne w powiecie namysłowskim charakteryzują się najniŜszą zawartością (mg/kg) kadmu, miedzi, 
niklu i ołowiu w porównaniu do gleb innych powiatów województwa opolskiego. Jedynie dla cynku 
stwierdzono nieznaczne odchylenia od średniej (4,6%), co jest charakterystyczne dla większości gleb 
Opolszczyzny, jednakŜe gleby powiatu namysłowskiego charakteryzują się najniŜszą częstością 
przekroczeń wartości naturalnych. 
 
Incydentalne wyniki serii badań dla próbek z gminy Wilków sygnalizowały podwyŜszoną zawartość 
kadmu (Io zanieczyszczenia). Wszystkie wyniki badań zawartości miedzi, niklu i cynku wskazywały 
na ich naturalną zawartość w glebach uŜytkowanych rolniczo, natomiast wartości średnie z serii badań 
dla ołowiu wskazywały na jego niską zawartość w porównaniu do innych gmin województwa 
opolskiego. 
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Tabela 19. Zawartość metali cięŜkich (SS – średnie, SW – najwyŜsze) w glebach gminy Wilków i w mieście 
Opolu 

mg /kg s. m. 

gmina Wilków Opole (miasto) Mierzony parametr 

SS SW SS SW 

Kadm (Cd) 0,20 0,22 0,50 0,50 0,75 

Miedź (Cu)  7,8 8,1 15,3 14,3 44,0 

Nikiel (Ni) 9,1 9,4 15,3 9,9 18,7 

Ołów (Pb) 17,7 17,4 26,0 27,9 53,0 

Cynk (Zn) 39,3 39,2 104,9 64,0 162,5 

Dane uzyskane w Zakładzie Badań Fizykochemicznych UO 

 
 

Tabela 20. Udział próbek gleb o zawartości metali cięŜkich powyŜej naturalnej 

gmina Wilków Opole (miasto)  
Mierzony parametr 

% 

Kadm (Cd) 4,3 57,5 

Miedź (Cu)  0,0 7,1 

Nikiel (Ni) 4,3 7,1 

Ołów (Pb) 4,3 7,1 

Cynk (Zn) 4,3 21,4 

    Źródło: SCHR Oddział w Opolu (wyniki badań z lat 1992-1997) 

 
3.2.2. Zawartość radionuklidów w glebach leśnych 
 
Aktywność radionuklidów badano w ramach monitoringu obszaru tzw. „Anomalii Opola”, 
charakteryzującego się podwyŜszona zawartością cezu (137Cs), który został uwolniony do atmosfery 
po wybuchu w Czarnobylu. W poniŜszej tabeli zebrano dane aktywności 137Cs [kBq/ kg s. m.], 
uzyskane w 2002 r. z próbek gleb nie uŜytkowanych rolniczo, pobranych w trzech punktach na terenie 
gminy. W glebach uŜytkowanych rolniczo nie zaobserwowano podwyŜszonej aktywności 137Cs. 

 
Tabela 21. Aktywność 137Cs w glebach leśnych na terenie gminy Wilków 

Próbka: 137Cs [kBq/kg s. m.] Średnia krajowa: 22,5 Bq/ kg s. m. 

1 430 Średnia z okolic Łambinowic: 1358 Bq/kg s. m. 
2 474 Średnia z okolic Olesna: 565 Bq/kg s. m. 
3 514 Średnia z okolic Szumiradu: 550 Bq/kg s. m. 

 
Aktywność 137 Cs w glebach leśnych na terenie gminy Wilków nie odbiega od średniej „Anomalii 
Opola”. Aktywność innych radionuklidów nie odbiegała od poziomu tła. 
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4. Surowce mineralne 
 
Powiat namysłowski jest bardzo ubogi w złoŜa surowców mineralnych (3 złoŜa). śadne z 
udokumentowanych złóŜ nie występuje na terenie gminy Wilków.  
 
5. Powietrze atmosferyczne 
 
Na terenie województwa opolskiego w roku 2002 zlokalizowanych było 27 stacji pomiarowych sieci 
monitoringu powietrza. Na terenie trzech powiatów w województwie opolskim brak jest 
jakichkolwiek wyników pomiarów stęŜeń zanieczyszczeń powietrza, m.in. w powiecie 
namysłowskim. Monitoring jakości powietrza nie obejmuje gminy Wilków. NajbliŜsza stacja 
pomiarowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej znajduje się w Kluczborku, przy ul. 
Jagiellońskiej 8. 
 
5.1. Źródła zanieczyszczeń powietrza w gminie 
 
Gmina połoŜona jest z dala od duŜych, przemysłowych aglomeracji miejskich. Na terenie gminy 
Wilków brak jest duŜych zakładów przemysłowych. Poziom emisji wyznacza emisja niska i emisja 
komunikacyjna oraz napływ zanieczyszczeń z województwa dolnośląskiego. 
 
Emisja niska 
 
Emisja niska obejmuje emisję ze źródeł niezorganizowanych, do których zalicza się głównie paleniska 
domowe, małe kotłownie, warsztaty rzemieślnicze i rolnicze. Wielkość tej emisji jest trudna do 
oszacowania. Na terenach o rozwiniętej sieci ciepłowniczej wynosi od kilku do kilkunastu procent, 
natomiast na obszarach, których nie obejmują centralne systemy ciepłownicze, zwłaszcza na 
obszarach wiejskich, do kilkudziesięciu procent. 
 
Emisja komunikacyjna 
 
Obok energetyki do największych źródeł zanieczyszczenia powietrza zaliczana jest komunikacja. W 
wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych do atmosfery przedostają się zanieczyszczenia 
gazowe: tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i węglowodory (szczególnie benzen) oraz pyły 
zawierające m.in. związki ołowiu, kadmu, niklu i miedzi. W gminie Wilków nie prowadzono 
dotychczas szczegółowych badań związanych z określeniem udziału emisji pochodzącej z ruchu 
samochodowego w całkowitym zanieczyszczeniu powietrza. Generalnie oddziaływanie ruchu 
samochodowego na środowisko ma tendencje rosnącą. W ostatnich latach nastąpił dynamiczny wzrost 
liczby pojazdów poruszających się na drogach. Liniowym źródłem emisji zanieczyszczeń w gminie 
jest przede wszystkim droga wojewódzka nr 451 Oleśnica - Namysłów.  
 
Emisja rejestrowanych zanieczyszczeń gazowych i pyłowych ze źródeł stacjonarnych  
 
W poniŜszej tabeli zebrano dane dotyczące emisji gazowo-pyłowych w 2003 r. z ośmiu zakładów 
zlokalizowanych na terenie gminy Wilków. Są to: Handel Obwoźny Skup i SprzedaŜ Złomu – Janusz 
Szczęśniak (całkowity ładunek: 00,00Mg/a), P.R.U.-H. „BUKOROL” Sp. z o.o. (całkowity ładunek: 
00,00Mg/a), Spółdzielnia Usług Rolniczych (całkowity ładunek: 00,00Mg/a), Rolnicza Spółdzielnia 
Produkcyjna w Lubskiej (całkowity ładunek: 00,00Mg/a), Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 
(całkowity ładunek: 00,00Mg/a), Gospodarstwo Rolne Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 
Krzykowie (całkowity ładunek: 00,00Mg/a), „ATTIS” Przedsiębiorstwo Produkcji Rolniczej Sp. z o.o. 
Jakubowice 37 (całkowity ładunek: 00,00Mg/a), Piekarnia – Usługi Transportowe Józef Wojcik 
(całkowity ładunek: 5,756 Mg/a), Wytwórnia Pasz Sp. z o.o. (całkowity ładunek: 00,00Mg/a). 
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Tabela 22. Roczna emisja zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych znajdujących się na terenie gminy 
Wilków (stacjonarne źródła zanieczyszczeń – 2003r.) 

Ładunek całkowity mierzonego parametru [Mg] Nazwa zakładu przemysłowego 
001 002 003 018 396 800 810 

Spółdzielnia Usług Rolniczych 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Lubuskiej 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Gospodarstwo Rolne Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa w Krzykowie 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

P.R.U.-H. „BUKOROL” Sp. z o.o. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
„ATTIS” Przedsiębiorstwo Produkcji Rolniczej Sp. z 
o.o. Jakubowice 37 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Piekarnia – Usługi Transportowe Józef Wojcik 0,067 0,165 0,02 0,00 5,445 0,059 0,000 
Wytwórnia Pasz Sp. z o.o. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Suma  0,067 0,165 0,02 0,000 5,445 0,059 0,000 
Suma zanieczyszczeń ze wszystkich emitorów na terenie gminy:           5,756 Mg/a 
Suma gazów ze wszystkich emitorów na terenie gminy:                          5,697 Mg/a 
Suma pyłów ze wszystkich emitorów na terenie gminy                            0,059Mg/a 
Kod mierzonego parametru: 
001 – dwutenek.  siarki, 002 – dwutenek.  azotu, 003 – tlenek węgla, 018 – benzo(a) piren, 396 – dwutl. węgla, 800 – pył, 
810 – sadza.  
Źródło: Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska 

Wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza z zakładów zlokalizowanych na obszarze gminy Wilków i 
objętych zakresem sprawozdawczości statystycznej (jako zakłady uciąŜliwe) moŜna uznać za 
niewielkie. Jedynie Piekarnia – Usługi Transportowe Józef Wójcik emituje do atmosfery znaczące 
ilości zanieczyszczeń (w ilości wymagającej ewidencjonowania i ponoszenia opłat z tytułu 
korzystania ze środowiska). 
 
5.2. Stan sanitarny powietrza atmosferycznego 
 
W ślad za przyjętą w 2001 r. ustawą Prawo Ochrony Środowiska opublikowano rozporządzenie w 
2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu. Rozporządzenie to ustala dopuszczalne 
poziomy stęŜeń dla 7 substancji, określone dla 2 kryteriów: dla ochrony zdrowia ludzi i dla ochrony 
roślin. Ustala teŜ sposoby, metody i zakres dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu. 
Dla ochrony zdrowia są to następujące substancje: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ołów, 
ozon, pył zawieszony PM 10 i tlenek węgla. Dla ochrony roślin: tlenek azotu, dwutlenek siarki i ozon. 
 
W gminie Wilków nie prowadzono pomiarów stanu zanieczyszczenia powietrza. Stan jakości 
powietrza w gminie oceniono na podstawie danych dotyczących całego powiatu namysłowskiego. 
 
Pomiar stęŜeń zanieczyszczeń powietrza w powiecie namysłowskim prowadzony jest w ramach 
monitoringu na bazie innych stacji pomiarowych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 
(WSSE) zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego. 
 
5.2.1. Klasyfikacja jakości powietrza w powiecie namysłowskim 
 
Klasyfikacja jakości powietrza w strefie namysłowskiej jest przygotowywana przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej 
oceny jakości powietrza stanowią: dopuszczalny poziom substancji w powietrzu oraz dopuszczalny 
poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji (Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w 
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powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla 
dopuszczalnych poziomów niektórych substancji [Dz.U. Nr 87, poz. 796]). 
 
Oceny dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: 
- ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 
- ustanowionych ze względu na ochronę roślin. 
 
W poniŜszej tabeli podano wynikowe klasy powiatu namysłowskiego dla poszczególnych 
zanieczyszczeń oraz klasę ogólną strefy wg kryterium ochrony zdrowia. Wg kryterium ochrony 
zdrowia dla powiatu namysłowskiego określono klasę B, gdzie poziom stęŜeń substancji jest powyŜej 
wartości dopuszczalnej, lecz nie przekracza wartości dopuszczalnej powiększonej o margines 
tolerancji. 

 
Tabela 23. Wynikowe klasy powiatu namysłowskiego dla poszczególnych zanieczyszczeń (ochrona zdrowia) 
oraz klasa ogólna strefy 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń  
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3 

Klasa ogólna strefy 

A A B/C A A A A B 
Źródło: „Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2002” 

 
Wymagane działania w celu poprawy jakości powietrza w powiecie namysłowskim: 
- określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych oraz wartości dopuszczalnych 
powiększonych o margines tolerancji, 
- wzmocnienie systemu oceny tj. doprowadzenie systemu monitoringu do stanu, umoŜliwiającego 
zakwalifikowania do danej klasy (dotyczy B/C pyłu zawieszonego). 
 
W poniŜszej tabeli zestawiono wynikowe klasy w powiecie namysłowskim dla poszczególnych 
zanieczyszczeń oraz klasę ogólną strefy wg kryterium ochrony roślin. Wg kryterium ochrony roślin 
dla powiatu namysłowskiego określono klasę A, gdzie poziom stęŜeń substancji nie przekracza 
wartości dopuszczalnych. 
 
Tabela 24. Wynikowe klasy powiatu namysłowskiego dla poszczególnych zanieczyszczeń  
(ochrona roślin) oraz klasa ogólna strefy 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych 
zanieczyszczeń  

SO2 NOx O3 

Klasa ogólna strefy 

A A A A 
Źródło: „Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2002” 
 
5.2.2. Ocena bieŜąca 
 
Powiat namysłowski jest powiatem o najmniejszym zaludnieniu na terenie Opolszczyzny – 748 km2, 
zamieszkuje go ok. 45 tys. mieszkańców. Jest jednym z trzech powiatów, na terenie, którego nie są 
prowadzone Ŝadne pomiary stęŜeń zanieczyszczeń powietrza, dlatego teŜ wszystkie oceny zostały 
wykonane w oparciu o metody porównywania, analogii z powiatami opomiarowanymi i metodami 
szacowania. Na podstawie szacowania poziomów stęŜeń i analogii do innych powiatów 
zakwalifikowano powiat namysłowski z punktu widzenia ochrony zdrowia do klasy B, co w praktyce 
oznacza konieczność określenia obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych dla tej strefy. Dla 
kryterium ochrony roślin klasę strefy ustalono jako A, a więc nie są wymagane Ŝadne działania 
związane z poprawą stanu zanieczyszczenia powietrza. Konieczne jest jednak potwierdzenie przyjętej 
klasyfikacji przeprowadzeniem serii pomiarów stęŜeń dla klasyfikowanych zanieczyszczeń.  
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Tabela 25. Ocena zanieczyszczenia powietrza w powiecie namysłowskim 
Kod powiatu 4.16.23.06 

Powierzchnia powiatu [km2] 748 
Ilość stacji pomiarowych  0 

Oznaczane zanieczyszczeń 2002 roku substancje  
Klasa strefy (ochrona zdrowia) wg oceny 

wstępnej za okres 1998-2002 
I: pył, O3,  

IIIb: CO, Pb, SO2, C6H6, NO2, 
Klasa strefy (ochrona roślin) wg oceny 

wstępnej za okres 1998-2002 
I: O3,      II: SO2, 

IIIb: NOx 
Klasa strefy (ochrona zdrowia) wg oceny 

bieŜącej za rok 2002 
B 

Klasa strefy (ochrona roślin) wg oceny 
bieŜącej za rok 2002 

A 

Źródło: „Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2002” 
 

Wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza z zakładów zlokalizowanych na obszarze powiatu 
namysłowskiego i objętych zakresem sprawozdawczości statystycznej, moŜna uznać za niewielkie w 
skali regionu, o czym świadczy ich udział w emisji województwa ustalony przez Urząd Statystyczny 
za 2002 r.: zanieczyszczenia pyłowe – 1,9%, zanieczyszczenia gazowe bez CO2 – 0,6%, dwutlenek 
siarki – 0,7%, tlenki azotu - 0% (Źródło: „Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2002”). 
Wielkości emisji zanieczyszczeń powietrza wskazują na pewne zmniejszenie ich uciąŜliwości w 
okresie 1998-2002 związane zwłaszcza z dwukrotnym zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń 
pyłowych (z 200 do 100 Mg/a) i dwutlenku siarki (z 200 do 100 Mg/a). 
 
5.3. Źródła energii odnawialnej 
 
Odnawialne źródła energii są źródłami wykorzystującymi w procesie przetwarzania nie 
zakumulowaną energię w rozmaitych postaciach, w szczególności energię rzek, wiatru, biomasy, 
energię promieniowania słonecznego. Energetyczne surowce, jak gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel, są 
nieodnawialne, a ich zasoby kurczą się w zastraszającym tempie. Ceny tych źródeł energii stale rosną i 
za kilka lat będą wielokrotnie wyŜsze niŜ obecnie. Spalanie tradycyjnych surowców energetycznych w 
elektrowniach, zakładach przemysłowych, kotłach grzewczych i pojazdach powoduje m.in. efekt 
cieplarniany i niszczenie ozonowej warstwy atmosfery i z tego powodu jest główną przyczyną 
degradacji środowiska naturalnego. Konieczne jest, zatem poszukiwanie i wykorzystywanie takich 
źródeł energii, które nie będą obciąŜały środowiska naturalnego. 
 
Odnawialne źródła energii nie zuŜywają się w procesie ich uŜytkowania, a ich wykorzystanie nie 
zubaŜa przyszłych pokoleń w zasoby energetyczne i walory środowiska naturalnego. Racjonalne 
wykorzystanie energii ze źródeł jest jednym z istotnych komponentów zrównowaŜonego rozwoju 
przynoszącym wymierne efekty ekologiczno-energetyczne. Ilościowe oszacowanie wykorzystania 
energii odnawialnej w Polsce, w tym na obszarze województwa opolskiego i gminy Wilków jest 
trudne, poniewaŜ informacje na ten temat dostępne są jedynie za pośrednictwem specjalnych badań 
ankietowych. Wielkość udziału energii odnawialnej w bilansie paliwowo-energetycznym kraju, 
szacowana jest przez róŜne instytucje krajowe, takie jak: Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo 
Gospodarki, Europejskie Centrum Energii Odnawialnej. Wartości podawane przez te instytucje nie są 
zgodne, co jest takŜe przyczyną trudności w oszacowaniu prawidłowego wykorzystania energii 
odnawialnej. 
 
MoŜna uznać, Ŝe obecnie udział energii odnawialnej w zuŜyciu energii pierwotnej wynosi 3,1%, przy 
całkowitym zuŜyciu energii pierwotnej w kraju w 2001 r. na poziomie około 3 348 tys. PJ. Obecnie 
podstawowym źródłem energii odnawialnej wykorzystywanym na obszarze województwa opolskiego 
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jest energia wodna oraz energia pozyskiwana z biomasy. Szacunkowe dane dotyczące wykorzystania 
energii odnawialnej w Polsce w 2001roku przedstawione zostały w tabeli 34.  
 

   Tabela 26. Wykorzystanie energii odnawialnej w Polsce w 2001 roku  
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych  Źródła energii odnawialnej 

PJ % 
Biomasa 101,8 98,05 
Energia wodna 1,9 1,83 
Energia geotermalna 0,1 0,1 
Energia wiatru 0,01 0,01 
Energia promieniowania słonecznego 0,01 0,01 
Ogółem 103,82 100 

      Źródło: G. Wiśniewski – Stan wdroŜenia krajowej Strategii Rozwoju Energetyki Odnawialnej. VI Międzynarodowe Targi 
 Energetyki, Kielce, 25 – 26 marca 2003 r. 

 

 
Powiat namysłowski, w tym gmina Wilków jest potencjalnie obszarem wytwarzania energii 
odnawialnej, przede wszystkim wykorzystującej biopaliwa oraz potencjał produkcyjny rzeki Widawy. 
Biopaliwem nazywamy paliwo o określonych parametrach z surowca roślinnego lub zwierzęcego 
uzyskanego jako odpad lub celowy produkt, bądź w procesie biologicznej degradacji biomasy lub w 
procesie rozkładu termicznego biomasy z niedomiarem tlenu. Bliskoznacznym pojęciem jest biomasa, 
często niesłusznie uŜywana zamiennie z biopaliwem. Biomasa jest, bowiem surowcem do uzyskania 

U dz ia ł %  ź róde ł energ ii odnaw ia lne j

98 ,05%

0,12%

1,83%

B iom as a

E nerg ia  w odna

E nerg ia  poz os ta ła
(geote rm a lna,  w ia t ru ,
prom ien iow ania
s łonec z nego)

14,2

3,15
2,15 0,5 0,08 0,05 0,05 0,03

0
2
4
6
8

10
12
14
16

[ MW  ]

ny
sk

i

br
ze

sk
i

op
ol

sk
i

kr
ap

ko
w

ic
ki

pr
ud

ni
ck

i

gł
ub

cz
yc

ki

na
m

ys
ło

w
sk

i

st
rz

el
ec

ki

[ Powiaty ]

W ykorzystanie energii wodnej przez powiaty województwa



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY WILKÓW NA LATA 2004 – 2007  
Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2011 

 
 

     
 46-024 Dąbrówka Łubniańska, Kosowce 7 

    tel: 0 604 997 125 , 0 509 18 16 15 
  e-mail: finanse.srodowisko@wp.pl 

 
 

 

32 

biopaliwa, w pewnych przypadkach jest rzeczywiście biopaliwem (np. słoma).RozwaŜając moŜliwość 
energetycznego wykorzystania biopaliw naleŜy je podzielić na: stałe, płynne i gazowe (biogaz). 
Biopaliwa mogą być uŜywane na cele energetyczne w procesach bezpośredniego spalania biopaliw 
stałych (drewna i odpadów drzewnych, słomy, upraw specjalnych roślin energetycznych, osadów 
ściekowych), gazowych w postaci biogazu lub przetwarzana na paliwa ciekłe (olej, alkohol).  
 
Na obszarze gminy Wilków produkuje się rocznie znaczne ilości słomy oraz siana. Słoma jest 
częściowo wykorzystywana jako ściółka i pasza w hodowli zwierząt oraz do nawoŜenia pól. 
NadwyŜki słomy mogą być wykorzystane dla celów energetycznych, przynosząc dodatkowe dochody 
lub oszczędności gospodarstwom rolnym. Obecnie słoma na cele energetyczne wykorzystywana jest w 
niewielkim stopniu.  
 
Tabela 27. MoŜliwości energetycznego wykorzystania słomy w gminie Wilków 

Gmina Grunty orne [ha] Grunty orne moŜliwe do 
wykorzystania [ha] 

Ilość energii moŜliwa do 
wykorzystania w ciągu 

jednego roku [ GJ ] 
Gmina Wilków 8 412 1 650 28 454 

Powiat namysłowski 38 062 5 796 99 954 
Ogółem województwo 479 025 71 854 1 239 333 

Źródło: ,,Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie opolskim do roku 2015 - Energoprojekt Katowice 
S.A. 
 
Uprawa specjalnych roślin energetycznych – szybko rosnących roślin drzewiastych, głównie z 
gatunku wierzby (Salix vinimalis) – daje moŜliwość wykorzystania mało urodzajnych lub skaŜonych 
gleb pod uprawę, co stwarza moŜliwości wdraŜania alternatywnej produkcji rolnej. Zaletą upraw 
energetycznych jest jednorodność dostarczanego materiału, a ostatecznie uzyskanego w ten sposób 
biopaliwa. W chwili obecnej, na obszarze województwa opolskiego nie stwierdzono plantacji upraw 
specjalnych roślin energetycznych. 
 
Potencjał techniczny biopaliw płynnych otrzymanych z konwersji biomasy, takich jak benzyna z 
dodatkiem etanolu, jak i paliwo otrzymywane z tłuszczów roślinnych lub zwierzęcych, szacuje się na 
12 do17 PJ/rok w skali kraju. Potencjał w tym zakresie dla gminy Wilków przedstawia poniŜsza 
tabela. 
 
Tabela 28. Potencjał energetyczny upraw rzepaku w gminie Wilków 

Gmina Powierzchnia zasiewów 
rzepaku i rzepiku 

 [ ha ] 

Plony z 1 ha 
[ dt X ] 

Zbiory  
[ dt  ] 

Gmina Wilków 1033 24,4 25 205 
Powiat namysłowski 3 785 24,4 64 800 

Ogółem województwo 39 845 wartość średnia 25,09 996 125 
 

Źródło: Dane za 2003 r. ,,Wojewódzki Urząd Statystyczny w Opolu ’’ 
X   –Dt – decytona = 1 kwintal 

 
Biorąc pod uwagę budowę biorafinerii w Namysłowie (na bazie Gminnego Centrum Dostaw) i 
bioelektrociepłowni o przewidywanej mocy elektrycznej ok.20 MW i wytworzonego ciepła o mocy 17 
MW jest to w gminie Wilków jedno z najbardziej perspektywicznych źródeł energii odnawialnej. 
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6. Hałas 
 
Zagadnienie hałasu zewnętrznego na obszarze gminy Wilków, ale takŜe całego województwa 
opolskiego stanowi istotny problem, lecz dotychczas kompleksowo nierozpoznany. 
 
W zaleŜności od pochodzenia hałasu rozróŜniamy kategorie hałasu takie jak: 
 

- hałas komunikacyjny (komunikacja samochodowa, kolejowa i lotnicza oraz obiekty z nią 
związane), 

- hałas przemysłowy (zakłady przemysłowe, rzemieślnicze i usługowe emitujące hałas do 
środowiska), 

- hałas komunalny (obiekty publiczne związane z hałaśliwą działalnością np. stadiony, tereny 
zabaw itp., transport dostawczy, urządzenia oczyszczania miasta i maszyny budowlane). 

 
Podstawowym wskaźnikiem oceny zanieczyszczenia środowiska hałasem jest wskaźnik tzw. 
równowaŜnego poziomu dźwięku –L Aeq , który jest uśrednionym poziomem dźwięku w funkcji 
czasu. Stanowi on wartość porównawczą z dopuszczalnym poziomem hałasu, określonym dla 
wyróŜnionego przeznaczenia terenu.  
 
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w środowisku określa Dopuszczalne wartości poziomu 
dźwięku w środowisku określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasów w środowisku [Dz.U. nr 178 poz.1841].  

 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 [Dz.U. nr 8, poz. 81] w sprawie wartości 
progowych poziomów hałasu 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, 
- dla pozostałych źródeł odpowiednio 67 i 57 dB. 

 
Na terenie województwa opolskiego monitoring stanu akustycznego w środowisku prowadzi 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu. Według ustawy Prawo ochrony środowiska 
pomiary hałasu w najbliŜszych latach będą równieŜ prowadzone przez zarządców dróg i linii 
kolejowych 
 
6.1. Hałas drogowy 
 
Do najbardziej uciąŜliwych źródeł hałasu w środowisku naleŜy komunikacja drogowa, która emituje 
około 80 % wszystkich hałasów rozprzestrzeniających się na terenach osadniczych. Na poziom hałasu 
drogowego mają przede wszystkim wpływ: natęŜenia ruchu komunikacyjnego, udział transportu 
cięŜkiego w strumieniu ruchu, prędkość ruchu pojazdów, stan techniczny pojazdów, odległość 
zabudowy mieszkaniowej, stan i rodzaj nawierzchni, płynność ruchu i sposób eksploatacji pojazdów. 
 
Głównym elementem układu komunikacyjnego o znaczeniu regionalnym w gminie Wilków jest droga 
wojewódzka nr 451 relacji Oleśnica - Namysłów o największym natęŜeniu ruchu. Przebiega ona przez 
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teren gminy na długości 8,7 km. Znaczące natęŜenie ruchu występuje równieŜ w ciągu drogi 
powiatowej nr 1103 Namysłów – Syców. Pozostałe drogi tworzą układ uzupełniający o lokalnym 
znaczeniu transportowym i niewielkim natęŜeniu ruchu: w sumie 11 ciągów dróg powiatowych i 7 
ciągów dróg gminnych oraz liczne ciągi dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 
 
Drogi powiatowe: 
 
1103 Namysłów granica woj. opolskiego (Syców) 
1110 Krzyków 
1118 Bierutów - Idzikowice 
1119 Bierutów - Wabienice  
1120 Pągów - Bierutów  
1121 Pągów - Wojciechów 
1122 Wojciechów 
1123 Wojciechów - Wilkówek  
1124 Wilków - Jakubowice  
1125 Pielgrzymowice - Namysłów  
1126 Krasowice do drogi 1101  
 
Ogółem długość dróg na terenie gminy wynosi: 
- dojazdowe do gruntów rolnych – 225 km 
- gminne - 12,7 km 
- powiatowe - 59,0 km 
- wojewódzkie - 8,7 km. 
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu nie przeprowadzał pomiarów oceniających 
hałas komunikacyjny w otoczeniu drogi wojewódzkiej na terenie gminy. JednakŜe, ze względu na 
duŜe natęŜenie ruchu, moŜna się spodziewać przekroczeń dopuszczalnych poziomów natęŜenia hałasu 
w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Natomiast na drogach powiatowych i gminnych, ze względu na 
niewielkie natęŜenie ruchu, poziom hałasu nie będzie przekraczał ustawowych norm, a pogorszenie 
klimatu akustycznego ma charakter jedynie lokalny. 
 
6.2. Hałas kolejowy 
 
Zagadnienie hałasu kolejowego i ustalenie jego uciąŜliwości, jak do tej pory nie było przedmiotem 
szczegółowego rozpoznania ze strony słuŜb ochrony środowiska, w związku, z czym nie istnieją 
podstawy do kompleksowej diagnozy problemu. Z uwagi jednak na aktualne rozmieszczenie sieci 
kolejowej i intensywność przejazdów, zjawisko nadmiernej uciąŜliwości nie jest znaczące i ogranicza 
się do bezpośredniej bliskości ciągów komunikacyjnych.  

Według badań modelowych przeprowadzonych w 1999r. przez Instytut Ochrony Środowiska w 
Warszawie, zagadnienie uciąŜliwości komunikacji kolejowej na obszarze województwa opolskiego 
występowało na głównych, magistralnych i drugorzędnych trasach kolejowych.  
 
Głównym elementem układu kolejowego mogącym negatywnie wpływać na zanieczyszczenie 
hałasem w gminie Wilków jest: 

 
– pierwszorzędna linia znaczenia krajowego nr 143 relacji Kalety – Wrocław, przebiega przez teren 

gminy na długości ok. 8,4 km. 
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6.3. Hałas przemysłowy 
 
Hałas przemysłowy, obok hałasu komunikacyjnego decyduje o ogólnym poziomie uciąŜliwości 
akustycznej na rozpatrywanym terenie. Z uwagi na lokalny charakter źródła hałasu przemysłowego 
źródła te mają charakter drugorzędny. 

 
UciąŜliwość akustyczna obiektów przemysłowych 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 
pozwolenia na emisję hałasu w przypadku, gdy pomiary stwierdzają przekroczenie normatywnej 
wartości poziomu hałasu w środowisku. W przypadku ponownego stwierdzenia przekroczeń wartości 
normatywnej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nalicza kary pienięŜne odpowiednią 
decyzją. 
 
Od roku 2000 nie wydano decyzji dla zakładów z powiatu namysłowskiego – Ŝaden z zakładów na 
terenie powiatu posiadających decyzję o dopuszczalnej emisji hałasu, nie przekraczał normatywnych 
poziomów hałasu [Program …, 2004]. 

 
Dla zakładów rzemieślniczych i usługowych na terenie gminy Wilków nie były ustalane dopuszczalne 
poziomy hałasu, co świadczy o tym, Ŝe praca tych zakładów nie była przyczyną skarg mieszkańców i 
nie powodowała emisji ponadnormatywnego hałasu.  
 
Najczęstsze problemy związane z hałasem w gminie Wilków to: 

- brak zieleni izolacyjnej i innych zabezpieczeń przed hałasem komunikacyjnym, 
- przekroczenie normatywnych poziomów hałasu przy najbliŜszej zabudowie tras 

komunikacyjnych, w szczególności drogi wojewódzkiej nr 451 Oleśnica - Namysłów. 
 

7. Promieniowanie elektromagnetyczne  
 
Obecnie, za jedno z powaŜniejszych zagroŜeń środowiska uwaŜa się promieniowanie 
elektromagnetyczne niejonizujące (wysokiej częstotliwości). Promieniowanie to powstaje w wyniku 
działania urządzeń elektrycznych w miejscu pracy, w domu, urządzeń elektromedycznych do badań 
diagnostycznych i zabiegów fizykochemicznych, stacji nadawczych, telekomunikacyjnych (uŜywane 
dwie częstotliwości: 860-900 MHz oraz 1800-2200 MHz, moc ok.2W), radiolokacyjnych i 
radionawigacyjnych, urządzeń przemysłowych i gospodarstwa domowego (kuchenki mikrofalowe o 
przeciętnej mocy rzędu 1 kW – 2 kW) oraz systemów przesyłowych energii elektrycznej. Zagadnienia 
ochrony ludzi i środowiska przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym są 
uregulowane przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa budowlanego, prawa ochrony 
środowiska, zagospodarowania przestrzennego i przepisami sanitarnymi. 
 
Źródłem promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego są fale elektromagnetyczne wysokiej 
częstotliwości (30 kHz - 300GHz). Emitują one zarówno fale o częstotliwości 300MHz-300GHz (1m-
1mm) nazywane mikrofalami oraz fale o częstotliwości 30kHz-300MHz (10 km -1m) nazywane 
falami radiowymi. Najbardziej szkodliwe źródła pól elektromagnetycznych zanieczyszczające 
środowisko stanowią źródła liniowe w postaci linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 
110 kV, 220 kV i 400 kV oraz związane z nimi stacje elektroenergetyczne wysokich napięć. 
 
Do sztucznych źródeł pól elektromagnetycznych mających wpływ na środowisko w gminie Wilków 
naleŜą przede wszystkim linie elektroenergetyczne wysokich napięć 400 kV relacji Dobrzeń – 
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Pasikurowice i Dobrzeń – Trębaczew (będące w eksploatacji ,,Polskich Sieci Elektroenergetycznych 
S.A. Południe’’) oraz potencjalnie: cywilne stacje radiowe – CB o mocy do 10 W, radiostacje 
amatorskie kat. 1 i 2, o mocy: 15 W, 250 W i 750 W, stacje bazowe trunkingowej sieci łączności 
radiotelefonicznej, szereg urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne pracujących w ośrodkach 
medycznych oraz urządzenia będące w dyspozycji wojska, policji czy straŜy poŜarnej. 
 
Na terenie gminy Wilków nie zlokalizowano Ŝadnej stacji bazowej telefonii komórkowej. 
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III. POLITYKA EKOLOGICZNA GMINY WILKÓW  
 
1. Zgodność polityki ekologicznej gminy z priorytetami ekologicznymi państwa, 

województwa i powiatu 
 

Podstawę opracowania celów strategicznych i strategii wdroŜeniowych „Programu ochrony 
środowiska dla gminy Wilków na lata 2004 – 2007 z perspektywą do roku 2011” stanowią: 
- dokumenty opracowane na szczeblu krajowym, a w szczególności „Polityka ekologiczna państwa na 
lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 –2010” i „II Polityka ekologiczna 
państwa” oraz opracowany dla jej wdraŜania program operacyjny w postaci "Programu 
wykonawczego do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 - 2010", 
- dokumenty opracowane na szczeblu wojewódzkim, a w szczególności „Program ochrony środowiska 
województwa opolskiego na lata 2003 – 2006 z perspektywą na lata 2007 – 2010, 
- dokumenty opracowane na szczeblu powiatowym, a w szczególności „Program Ochrony Środowiska 
wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla powiatu namysłowskiego” wraz ze szczegółowymi 
wytycznymi dla gminy Wilków. 
 
Rys.2. Relacje programu ochrony środowiska gminy Wilków do opracowań strategicznych, programowych i 

planistycznych. 

 
 
Podstawą określenia celów szczegółowych i priorytetowych dla gminy jest takŜe specyfika 
środowiska w gminie Wilków wyznaczająca główne obszary zainteresowań i problemów dla 
niniejszego opracowania. WaŜna jest takŜe zgodność niniejszej polityki gminnej z prawodawstwem 
polskim oraz dokumentami strategicznymi szczebla gminnego tj. przede wszystkim ze „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilków” [1999r.]. 
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1.1. Priorytety ekologiczne Polski do roku 2010 
 
Zgodnie z aktualną Polityką ekologiczną państwa realizacja podstawowych załoŜeń t.j. ochrony 
środowiska i poprawy jakości Ŝycia w zakresie: 

• ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego uŜytkowania zasobów naturalnych ma 
nastąpić przede wszystkim wskutek przyjęcia następujących celów środowiskowych: 

- znacznego wzrostu lesistości Polski z 28,5% (2001r.) do 30% (do roku 2020), a w dalszej 
perspektywie nawet do 32-33%, 

- utworzenia europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 obejmującej ok. 15% 
powierzchni państwa, 

- ochrony obszarów wodno-błotnych, 
- poprawy stanu czystości wód; 

 
• poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego ma nastąpić przede wszystkim 

wskutek przyjęcia następujących celów wymaganych do osiągnięcia do 2010r.: 

- pełną (100%) likwidację zrzutu ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów 
przemysłowych, 

- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych, w 
stosunku do stanu z 1990r., z przemysłu o 50%, z gospodarki komunalnej (na terenie miast 
i osiedli wiejskich) o 30% i ze spływu powierzchniowego – równieŜ o 30%, 

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych o 75 %, dwutlenku siarki o 56 %, dwutlenku 
azotu o 31 %, lotnych związków organicznych (LZO) o 31 %, amoniaku o 8 % w stosunku 
do roku bazowego 1990 oraz gazów cieplarnianych o 6 % w stosunku do roku bazowego 
1988, 

- ograniczenie emisji toksycznych substancji z grupy metali cięŜkich i trwałych 
zanieczyszczeń organicznych (TZO), zgodnie z wymaganiami protokołu z Aarhus do 
Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości, 

- wycofanie z uŜytkowania do 2005 r. benzynę ołowiową oraz całkowicie dostosować 
wymagania  dotyczące benzyn i oleju napędowego do norm europejskich, 

- intensyfikowanie procesu eliminacji bądź ograniczania uŜytkowania wyrobów i urządzeń 
zawierających rtęć, ołów, kadm i PCB oraz substancji niszczących warstwę ozonową, 

- wprowadzenie w szerokim zakresie najlepszej dostępnej techniki (BAT) w zakresie 
ochrony powietrza (instalacje IPPC, w szczególności w energetyce, przemyśle i sektorze 
komunalnym). 

 
1.2. Priorytety ekologiczne województwa opolskiego do roku 2010 
 
Priorytety ekologiczne województwa opolskiego zostały określone szczegółowo w opracowaniu 
„Program ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2003 -2006 z uwzględnieniem 
perspektywy do roku 2010”: 
 

• Ochrona wód i gospodarka wodna: 
 

- kształtowanie i racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych (zagospodarowanie 
wód kopalnianych, ochrona GZWP nr 333, 335, wprowadzenie zamkniętych obiegów 
wody w przemyśle, wodooszczędnych technologii produkcji, modernizacja systemów 
zaopatrzenia w wodę miast, ukierunkowanych na zmniejszenie strat wody, budowa 
zbiorników małej retencji oraz odbudowa retencji glebowo - gruntowej), 
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- ochrona przed powodzią (modernizacja i budowa obwałowań, budowa polderów, 
przebudowa i udroŜnienie koryt rzecznych, budowa i modernizacja jazów i śluz, 
zapobieganie lokalizacji zabudowy na terenach zalewowych, ochrona obszarów 
wodno-błotnych, zalesianie wododziałów), 

 
- w zakresie zarządzania wodami (opracowanie bilansu wodno-gospodarczego, 

współpraca transgraniczna z Republiką Czeską, analiza stanu zasobów wodnych w 
regionie wodnym, opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego, 
opracowanie analizy ekonomicznej gospodarowania wodami w regionie wodnym, 
sporządzenie wykazów wód, wdroŜenie katastru wodnego), 

 
- w zakresie zaopatrzenia w wodę (zakończenie budowy sieci wodociągowych, budowa 

zastępczych ujęć wody oraz stacji uzdatniania wody, modernizacja stacji uzdatniana 
wody i sieci wodociągowych, ukształtowanie sieci studni awaryjnych, likwidacja 
nieczynnych ujęć wody), 

 
- w zakresie gospodarki ściekowej (realizacja programu budowy, rozbudowy, 

modernizacji systemów kanalizacyjnych z oczyszczalniami ścieków, likwidacja 
zrzutu ścieków nieoczyszczonych, obniŜenie ładunków zanieczyszczeń w ściekach 
przemysłowych, budowa podczyszczalni w zakładach przemysłowych, budowa 
zbiorników na gnojowicę, rozbudowa systemu monitoringu jakości wód, kontrola 
oraz likwidacja obiektów produkcyjnych o niezrównowaŜonych technologiach w 
rolnictwie (np. fermy wielkoprzemysłowe); 

 
• Ochrona powierzchni ziemi przed odpadami. Zgodnie z "Planem Gospodarki Odpadami 

województwa opolskiego" głównym celami do 2010 roku jest:  
 

- minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, 
- wprowadzenie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi, zapewniającej 

osiągnięcie ustalonych dla województwa limitów i poziomów odzysku, 
- utworzenie 5 – 6 regionalnych składowisk odpadów oraz 2 –3 zakładów segregacji i 

przerobu odpadów komunalnych, 
- wprowadzenie nowoczesnego systemu unieszkodliwiania i gospodarczego wykorzystania 

odpadów powstających w sektorze gospodarczym, 
- pełne zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych; 

 
• Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami i środowiska człowieka przed hałasem (przede 

wszystkim kontynuacja działań realizowanych dotychczas dla poprawy jakości powietrza, 
zwłaszcza intensyfikacji działań ukierunkowanych na proekologiczne rozwiązania systemu 
transportu): 

 
- zmniejszenie emisji komunikacyjnej, zwłaszcza na obszarach zurbanizowanych (Opole, 

Strzelce Opolskie, Kędzierzyn – Koźle, Nysa, Brzeg, Dobrodzień, Praszka, Gorzów 
Śląski, Ozimek),  

- zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń w miastach i na terenach wiejskich,  
- kontynuacja ograniczania emisji przemysłowych, 
- zmniejszenie negatywnego oddziaływania hałasu na człowieka i środowisko. 

 
• Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne uŜytkowanie zasobów przyrody (przede 

wszystkim nowe podejście do ochrony przyrody, uwzględniające europejskie wymogi i 
doświadczenia w tym zakresie): 
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- wdroŜenie systemu NATURA 2000  
- optymalizacja sieci obszarów chronionych, zapewniająca spójność ekologiczną  

 województwa oraz ochronę róŜnorodności biologicznej  
- realizacja programów rolno-środowiskowych 
- aktualizacja i realizacja wojewódzkiego programu zwiększania lesistości, w tym 

zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolniczej lub zdegradowanych 
 

• Ochrona powierzchni ziemi i środowiska glebowego. Dotyczy przede wszystkim działań 
rekultywacyjnych i rewitalizacyjnych na obszarach zdegradowanych wskutek eksploatacji 
surowców mineralnych oraz ochrony gleb: 

 
-  bieŜąca rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych  
- rewitalizacja terenów dawnych wyrobisk górniczych 
- zalesianie gruntów rolniczo nieprzydatnych do produkcji rolnej lub zdegradowanych 

 
1.3. Priorytety ekologiczne powiatu namysłowskiego do roku 2011 
 
Priorytety ekologiczne powiatu namysłowskiego oraz przypisane im kierunki działań określa 
opracowanie „Program ochrony środowiska dla powiatu namysłowskiego” [2004]: 
 
• Zachowanie i wzbogacenie walorów krajobrazu przyrodniczego i kulturowego 
 
Kierunki działań: 

- Zachowanie przestrzennych powiązań między chronionymi obszarami cennymi przyrodniczo 
w skali lokalnej i ponadlokalnej (kompleksy leśne, doliny rzeczne) 

- Powiązanie zadań w zakresie ochrony walorów przyrodniczych z ochroną walorów 
kulturowych i architektonicznych, ochrona parków podworskich  

- Zagospodarowanie terenu (w tym rozwój infrastruktury) z moŜliwie najmniejszym 
naruszeniem jego naturalnej rzeźby 

 
• Ochrona i poprawa jakości wód powierzchniowych oraz zachowanie jakości wód podziemnych 
 
Kierunki działań: 

- Wspieranie prowadzenia systemowej gospodarki ściekowej i odpadowej w ramach współpracy 
jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu. 

- Eliminacja zrzutów ścieków do cieków powierzchniowych poprzez objęcie gmin powiatu 
namysłowskiego systemem kanalizacji sanitarnej z oczyszczaniem ścieków oraz rozbudową 
istniejących systemów. 

- Minimalizacja zagroŜeń dla wód ze strony rolnictwa i gospodarki rybackiej oraz 
wyeliminowanie zagroŜenia dla wód ze strony składowanych odpadów. 

- Dostosowanie systemów melioracyjnych do równowaŜenia bilansu hydrologicznego. 
- Poprawa systemu odwadniania dróg. 

 
• Racjonalne gospodarowanie i ochrona rolniczych zasobów glebowych i wodnych 
 
Kierunki działań: 

- Ochrona gleb o wysokich wartościach produkcyjnych - propagowanie rolnictwa 
zintegrowanego i ekologicznego. 

- Odtwarzanie alei oraz zwiększenie udziału zieleni śródpolnej, powierzchni zadrzewień na 
terenach intensywnie uŜytkowanych rolniczo. 
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- Przeznaczanie najsłabszych gruntów rolnych o niskim potencjale produkcyjnym (w tym 
gruntów odłogowanych) do zalesiania. 

- Prowadzenie działań ograniczających negatywne skutki erozji mechanicznej i chemicznej 
gleb, 

- Zwiększenie lesistości powiatu  
- Optymalizacja wykorzystania programu rolnośrodowiskowego PROW. 
- Odbudowa i utrzymanie sprawnego systemu hydrotechnicznego na terenie powiatu (małe 

zbiornik retencyjne, system melioracyjny). 
 
• Ochrona zasobów przyrody oraz zachowanie i wzrost róŜnorodności biologicznej 
 
Kierunki działań: 

- Przeprowadzenie waloryzacji przyrodniczej powiatu. 
- Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i rozwój form ochrony przyrody takich jak pomniki 

przyrody, stanowiska dokumentacyjne, uŜytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo - 
krajobrazowe. 

- Wykorzystanie zasobów przyrody dla potrzeb rozwoju turystyki i rekreacji  w tym 
proponowanie stref rozwoju turystyki na obszarach chronionych. 

- Uczestnictwo powiatu we wdraŜaniu systemu „Natura 2000” – włączenie cennych zasobów 
środowiska przyrodniczego o znaczeniu międzynarodowym w Europejską Sieć Obszarów 
chronionych „Natura 2000”  

- Ochrona i odtwarzanie zasobów leśnych 
- Ochrona i odbudowa ekosystemów mokradłowych i obszarów wodno-błotnych o kluczowym 

znaczeniu dla zachowania bioróŜnorodności, w szczególności dolin rzek. 
- Prowadzenie kampanii przeciw wypalaniu traw. 
- Organizacja ścieŜek dydaktycznych o zasięgu gminnym i ponadgminnym. 

 
• Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 
 
Kierunki działań 

- Działania na rzecz wzrostu udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym powiatu, w 
tym przygotowanie i wdroŜenie programu upraw energetycznych. 

- Rozpoznanie zasobów oraz promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii (np. 
wykorzystanie energii wodnej, wiatru, biogazu, biomasy) 

 
• Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i promocja walorów przyrodniczych 

powiatu 
Kierunki działań 

- Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć na rzecz promocji walorów krajobrazowych powiatu 
Realizacja szkoleń, kursów, konkursów, wydawnictw, akcji popularyzatorskich podnoszących 
świadomość ekologiczną społeczeństwa 

- Rozwój róŜnorodnych form edukacji szkolnej i pozaszkolnej w dziedzinie ochrony środowiska 
i gospodarki odpadami oraz edukacji dorosłych 

- ZaangaŜowanie młodzieŜy szkolnej w działania proekologiczne na terenie powiatu. 
- Rozszerzenie zakresu informacji o zasobach i stanie środowiska. 

 
• Ochrona przed Nadzwyczajnymi ZagroŜeniami Środowiska (NZŚ)  
 
Kierunki działań: 

- Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych  
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- Stworzenie systemu wczesnego ostrzegania przed Nadzwyczajnym ZagroŜeniem Środowiska, 
Odbudowa i utrzymanie systemu hydrotechnicznego na terenie powiatu (małe zbiornik 
retencyjne, system melioracyjny) 

- Edukacja społeczeństwa na rzecz kreowania zachowań w sytuacji wystąpienia 
nadzwyczajnych zagroŜeń środowiska  

- Ochrona i odbudowa systemów mokradłowych i obszarów wodno-błotnych 
 
• Utrzymanie dobrej jakości powietrza i klimatu akustycznego 
 
Kierunki działań 

- Modernizacja systemów grzewczych i eliminacja niskiej emisji zanieczyszczeń. 
- Ograniczenie  emisji z przemysłowych źródeł zanieczyszczeń. 
- Wspieranie stosowania ekologicznych środków transportu, tworzenie tras rowerowych, 

systemu szlaków rowerowych. 
- Wykonanie i systematyczna aktualizacja mapy akustycznej powiatu (zgodnie z wytycznymi 

WPOŚ dla woj. opolskiego) 
 
 
1.4. Priorytety ekologiczne gminy Wilków 
 

Strategicznym celem w zakresie ochrony środowiska dla gminy Wilków jest zharmonizowanie 
celów rozwoju gospodarczego i społecznego z celami ochrony środowiska.  

 
Jednym z najwaŜniejszych działań prewencyjnych i wzmacniających ochronę poszczególnych 
elementów środowiska oraz doskonalących harmonijny, zrównowaŜony rozwój na terenie gminy jest 
proces i procedury związane z planowaniem przestrzennym.  
 
Nowa ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. nr 80, 
poz.717] próbuje jednocześnie połączyć dwa aspekty – szersze włączenie do prac nad planami 
zagospodarowania przestrzennego i do treści tych planów zagadnień związanych z ochroną 
środowiska oraz uproszczenie i przyśpieszenie procedur ustalania lokalizacji inwestycji, mających na 
celu pobudzenie i modernizację gospodarki oraz poprawę sytuacji na rynku pracy. 
 
Istotnym zagadnieniem dla gminy Wilków jest takŜe współpraca z sąsiednimi gminami, która powinna 
polegać na rozwiązywaniu najwaŜniejszych problemów w zakresie ochrony i racjonalnego 
wykorzystania środowiska, do których naleŜą przede wszystkim: 
- zły stan czystości wód powierzchniowych w kontekście chronionej zlewni Widawy, 
- przeciwdziałanie spływowi zanieczyszczeń z pól,  
- niewystarczająca ochrona obszarów cennych przyrodniczo oraz struktur pełniących funkcję 

łącznikowe (dolina Widawy), 
- wykorzystanie walorów przyrodniczych dla celów turystyczno-rekreacyjnych. 
 
 
 
Priorytety ekologiczne gminy Wilków to: 
 
-  ochrona i wzrost róŜnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz budowa systemu obszarów 

chronionych, a takŜe ich wykorzystanie w rozwoju społeczno-gospodarczym gminy (budowa i 
promocja tras turystycznych, rowerowych i edukacyjnych), 
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-  ochrona i zwiększenie powierzchni lasów, zadrzewień i zakrzaczeń, w tym ochrona gleb 
przed erozją, 

-  ochrona zasobów wód podziemnych i poprawa jakości wód powierzchniowych 
(rozpoczęcie budowy kanalizacji), w tym zmniejszenie spływu powierzchniowego z pól 
(m. in. wdraŜanie i upowszechnianie dobrej praktyki rolniczej), 

-  utrzymanie czystości i podniesienie estetyki terenów, w tym rewaloryzacja zabytkowej zabudowy, 
-  zapewnienie dobrej jakościowo wody pitnej dla mieszkańców gminy (modernizacja 

wodociągów gminnych), 
-  ochrona naturalnej rzeźby terenu, ochrona powierzchni ziemi przed odpadami, 
 -  zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń, w tym promocja źródeł niskoemisyjnych i 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 
-  ochrona przed hałasem, w tym przede wszystkim prewencyjnie (odpowiednie 

lokalizowanie funkcji mieszkaniowej i usługowej), 
-  podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców i promocja walorów kulturowo-

krajobrazowych gminy. 
 
 
2. Cele i zadania środowiskowe gminy Wilków 
 
W oparciu o szczegółową diagnozę stanu środowiska, uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne 
polityki ochrony środowiska oraz wymagania w zakresie jakości środowiska i racjonalnego 
uŜytkowania zasobów naturalnych (określone stosownymi ustawami, aktami wykonawczymi i 
rozporządzeniami, planami implementacyjnymi dyrektyw UE) – w niniejszym rozdziale 
przedstawiono komponenty środowiska bądź uciąŜliwości wraz z głównymi priorytetowymi 
kierunkami działań (celami średniookresowymi) zmierzającymi do systematycznej poprawy jakości 
środowiska i racjonalnego uŜytkowania zasobów przyrody. 
 
Wśród wymienionych celów znalazły się te, które powinny być realizowane na terenie gminy Wilków 
dla poprawy lub utrzymania dobrego stanu środowiska przyrodniczego t.j. poprzez działania 
realizowane zarówno przez gminę, jak i inne podmioty lub/i instytucje (działania własne i 
koordynowane).  
 
2.1. Ochrona przyrody i krajobrazu 
 
2.1.1. Ocena stanu wyjściowego 
 
Gmina Wilków jako część Śląska, jednego z najbardziej uprzemysłowionych i najintensywniej 
zagospodarowanych regionów Polski, na skutek intensyfikacji rolnictwa, wielkoobszarowych 
melioracji odwadniających, rozwoju infrastruktury transportowej i technicznej, wprowadzania obcych, 
ekspansywnych gatunków oraz urbanizacji utraciło w ostatnich 200 latach znaczną część 
róŜnorodności florystycznej.  
 
 
 
 
Szata roślinna gminy wykazuje silną synantropizację – zbiorowiska naturalne i półnaturalne 
zajmują bardzo małe powierzchnie (ok. 15% pow. gminy) oraz są znacząco zuboŜone. Ze 
względu na występowanie gleb bardzo wysokiej jakości praktycznie na terenie całej gminy występują 
zbiorowiska nieleśne (97,6%), przede wszystkim segetalne, w zdecydowanej większości związane z 
gruntami ornymi (83,6%). Zbiorowiska łąk i pastwisk zajmują tylko 11,3% powierzchni uŜytków 
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rolnych. Ze względu na silne przekształcenie ekosystemów teren gminy nie posiada znaczących 
walorów faunistycznych. Środowisko przyrodnicze gminy wymaga podjęcia działań na rzecz 
wzbogacenia bioróŜnorodności. 
 
W gminie Wilków nie występują obszary o wysokich walorach przyrodniczych objęte ochroną 
prawną. Jedynymi obiektami chronionymi, o znaczeniu lokalnym, które posiadają duŜe walory 
przyrodnicze i krajobrazowe są parki uznane za zabytki kultury. W gminie Wilków znajduje się 5 
parków objętych ochroną przez konserwatora zabytków.  
 
Trudno określić potrzeby ochrony przyrody, poniewaŜ stan środowiska przyrodniczego gminy 
Wilków nie został do tej pory szczegółowo rozpoznany, brakuje opracowań inwentaryzacyjnych dla 
terenu całej gminy. 
 
Podstawowym elementem przyrodniczej struktury przestrzennej gminy jest dolina Widawy, 
pełniąca funkcje ekologiczne, hydrologiczne i klimatyczne. Jako element struktury regionalnej, 
zapewnia wzajemne powiązanie obszarów zasilania, odpowiada za obieg materii, energii i informacji 
genetycznej pomiędzy terenami. Dolina Widawy pełni funkcję korytarza ekologicznego o randze 
regionalnej. 
 
Obszar gminy Wilków charakteryzuje się znaczącymi walorami kulturowo-krajobrazowymi - 
wymagającymi ochrony i rewaloryzacji, w całości leŜy w obrębie zabytkowego krajobrazu 
kulturowego o predyspozycjach parku kulturowego wyróŜnionego przez Opolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków „Krajobraz osiedleńczy Doliny Widawy”. 
 
2.1.2. Uwarunkowania prawne 
 
Ochrona przyrody i krajobrazu realizowana jest przede wszystkim w oparciu o następujące przepisy 
prawne: 

- ustawę z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody [Dz.U. Nr 92, poz. 880], 
- ustawę z 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska [Dz.U. nr 62, poz. 627 z 

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

80, poz. 717 z późniejszymi zmianami]. 
 
Szczególnego znaczenia dla obowiązujących w Polsce przepisów i działań w zakresie ochrony 
przyrody i krajobrazu, posiadają funkcjonujące w Unii Europejskiej podstawowe regulacje prawne, 
które stały się podstawą do wyznaczanie ostoi Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000: 

- Dyrektywa 92/43/WE w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, 
- Dyrektywa 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków. 

 
2.1.3. Cele średniookresowe do 2011r. 
 
Podstawowym celem polityki ekologicznej państwa w obszarze ochrony przyrody i krajobrazu jest 
utworzenie europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 oraz ochrona obszarów wodno-błotnych – 
cennych siedlisk najbardziej zagroŜonych zniszczeniem w skali europejskiej. Polityka ekologiczna 
wojewódzka i powiatowa wyróŜnia dodatkowe cele: ochronę i rozwój systemu obszarów chronionych 
oraz ochronę krajobrazu kulturowego. 

 
Ze względu na połoŜenie gminy przy granicy województwa zachodzi konieczność dopasowania 
systemów przyrodniczych z sąsiednim województwem, a takŜe zachowanie ciągłości systemów 
ekologicznych.  
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Strategiczny cel średniookresowy w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu dla gminy Wilków: 

 
Ochrona i wzrost róŜnorodności biologicznej i krajobrazowej 

 
Cele cząstkowe w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu to: 
 
- rozpoznanie zasobów i walorów przyrodniczych gminy 
 
PoniewaŜ gmina Wilków nie posiada rozpoznanych szczegółowo zasobów przyrodniczych, by 
skutecznie zrealizować cel strategiczny, naleŜy przeprowadzić inwentaryzację i waloryzację terenu 
gminy wraz z określeniem Gminnej Sieci Obszarów Chronionych. 
 
- objęcie róŜnymi formami prawnej ochrony przyrody najcenniejsze zasoby przyrody w gminie 

 
Na terenie gminy, oprócz zabytkowych parków nie ma obszarów ani obiektów podlegających 
ochronie prawnej. Pomimo duŜego przekształcenia terenu i dominacji gruntów ornych naleŜy 
zapewnić ochronę prawną obszarom i obiektom cennym przyrodniczo, waŜnym z punktu widzenia 
zapewnienia ochrony róŜnorodności i spójności ekologicznej w gminie, ale dotychczas nie objętych 
Ŝadną formą ochrony. 
 
Wstępnie jako cenny obszar przyrodniczy wyróŜniono odcinek doliny Widawy i jego otoczenie 
między Pielgrzymowicami, a Dębnikiem, gdzie występują liczne zadrzewienia i fragmenty lasów, 
łąki, tereny wilgotne i podmokłe oraz stawy. 
 
Program ochrony środowiska dla powiatu namysłowskiego proponuje objęcie ochroną zalew w dolinie 
rzeki Widawy (Koła Łowieckiego „Łoś” w Namysłowie) w formie uŜytku ekologicznego (siedlisko 
ptactwa wodnego i wodno-błotnego). 
 
- ochrona i renaturyzacja ekosystemów wodno-błotnych o kluczowym znaczeniu dla zachowania 
bioróŜnorodności 
 
NaleŜy dąŜyć do zapewnienia ochrony lub przywrócenia stanu naturalnego w dolinach rzek, w 
szczególności rzeki Widawy – waŜnej z punktu widzenia zapewnienia spójności ekologicznej gminy 
w powiązaniu z województwem dolnośląskim, oczek wodnych, torfowisk oraz wilgotnych i 
bagiennych łąk. NaleŜy rozwaŜyć moŜliwość pozostawienia nie uregulowanej dotychczas części 
rzeki w stanie naturalnym, byłby to jeden z nielicznych w województwie odcinek naturalny doliny 
większej rzeki, a co się z tym wiąŜe atrakcja przyrodnicza i turystyczna. 
 
- ochrona przed zainwestowaniem terenów występowania chronionych i zagroŜonych siedlisk i 
gatunków 
 
NajwaŜniejszym narzędziem pomocnym w ochronie zagroŜonych siedlisk przed zainwestowaniem, 
oprócz inwentaryzacji przyrodniczej gminy, jest obecnie procedura uchwalania planów miejscowych, 
która dzięki opracowaniom ekofizjograficznym pozwala wyróŜnić obszary występowania rzadkich 
gatunków roślin i zwierząt.  
 
- utrzymanie lub przywrócenie tradycyjnego, urozmaiconego krajobrazu kulturowego 
 
Ochrona wartościowych elementów przyrody w powiązaniu z ochroną krajobrazu staje się coraz 
waŜniejsza ze względu na stale zwiększającą się presję działalności rolniczej i dysharmonijnej 
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zabudowy terenu. W szczególności ochroną naleŜy objąć (m.in. przez odpowiednie zapisy w planie 
miejscowym) proponowany park kulturowy „Krajobraz osiedleńczy Doliny Widawy” oraz: 
- wieś Pągów (strefa A obejmująca zabytkowy układ wiejski), 
- wieś Wilków (strefa B obejmująca obiekty zabytkowe i ich otoczenie) 
- punkty widokowe na drodze z Wilkowa do Jakubowic z widokiem na Pągów oraz na drodze z 

Bierutowa do Pągowa z widokiem na Bukowie (strefa ochrony ekspozycji E), 
- wieś Młokicie i Lubska (strefa ochrony krajobrazu K). 
 
- przywrócenie róŜnorodnego uŜytkowania gruntów (wprowadzanie zadrzewień i zakrzaczeń, oczek 
wodnych, pozostawianie miedz, stref buforowych przy ciekach) oraz wsparcie i rozwój rolnictwa 
ekologicznego,  
 
Przywracanie bioróŜnorodności gruntów ornych powinno być prowadzone w szczególności na 
terenach o intensywnej, wielkoobszarowej gospodarce rolnej lub/i niewielkim udziale elementów 
wzbogacających krajobraz (przede wszystkim Wojciechów, Pielgrzymowice, Jakubowice)  
 
- ochrona elementów środowiska przyrodniczo-kulturowego dotycząca w szczególności zespołów 
dworsko-parkowych (Idzikowice, Jakubowice, Pągów, Wilków i Krzyków) oraz ochrona i 
wzbogacanie zieleni wiejskiej, 
 
- promocja i rozwój sieci tras rowerowych i ścieŜek dydaktycznych itp. (według Studium 
uwarunkowań gminy – traktów dla bryczek konnych), w powiązaniu z sąsiednimi gminami oraz 
wykorzystanie walorów i obiektów przyrodniczo-kulturowych dla rozwoju gospodarczego gminy (np. 
stawy w Dębniku, zalew w dolinie rzeki Widawy Koła Łowieckiego „Łoś” z Namysłowa, kompleksy 
parkowo-dworskie itp.) 
 
2.2. Ochrona i zrównowaŜone wykorzystanie lasów 
 
2.2.1. Stan wyjściowy 
 
Obecna lesistość gminy Wilków wynosi jedynie 2,4% powierzchni (246 ha) i jest ponad 10-krotnie 
niŜsza niŜ średnia dla województwa opolskiego (26,2%) i powiatu namysłowskiego (27,8%). Stawia 
to gminę Wilków na jednym z ostatnich miejsc w województwie i ostatnim miejscu w powiecie. 
 
Rozmieszczenie lasów w gminie jest nierównomierne. Największą lesistością, charakteryzują się: 
Młokicie (15,8%) oraz Dębnik (13,0%). Najmniejszą lesistością odznaczają się: Wojciechów, 
Bukowie, Krzyków i Jakubowice. Brak lasów występuje w obrębie Pielgrzymowic. 
 
Gminę Wilków wyróŜnia znaczący udział lasów prywatnych (25%) w ogólnej powierzchni lasów. 
Większością lasów zarządzają Lasy Państwowe reprezentowane przez Nadleśnictwo Namysłów. W 
nadleśnictwie Namysłów dominują Ŝyzne siedliska leśne (lasów i łęgów). Nie zawsze Ŝyzność 
siedliska ma odzwierciedlenie w składzie gatunkowym drzewostanów, często występuje tu zawyŜony 
udział gatunków iglastych.  

 
Nadleśnictwo Namysłów charakteryzuje się niewielkimi uszkodzeniami drzewostanów przez emisje 
przemysłowe, w stosunku do lasów w województwie opolskim. Wszystkie lasy w gminie Wilków 
zaliczono do I strefy uszkodzeń (uszkodzenia słabe) przez oddziaływanie gazów i pyłów 
przemysłowych. 
 
Do najistotniejszych problemów wymagających rozwiązania na terenie gminy Wilków zalicza się 
mała lesistość gminy przy znaczącym zagroŜeniu gleb erozją wietrzną. 
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2.2.2. Uwarunkowania prawne 
 
Ochrona i racjonalne wykorzystanie lasów oraz uŜytkowanie łowieckie realizowane jest przede 
wszystkim w oparciu o następujące przepisy prawne: 
 
- ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach [Dz.U. z 2000r. nr 56, poz. 679 z późniejszymi zmianami] 

wraz z przepisami wykonawczymi, 
- ustawa z dnia 13 października 1995r. Prawo Łowieckie [Dz.U. z 2002r. nr 42, poz. 372 z 

późniejszymi zmianami] wraz z przepisami wykonawczymi, 
- ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych [Dz.U. z 2004r. nr 121, poz. 

1266 z późniejszymi zmianami]. 
 
2.2.3. Cele średniookresowe do 2011r. 
 
Polityka ekologiczna państwa duŜą wagę przywiązuje do wzrostu lesistości, a takŜe zapewnienia 
trwałości i wielofunkcyjności lasów, kompleksowej ochrony ekosystemów leśnych oraz 
wprowadzania bezpiecznych technologii prac w lesie. Krajowy Program Zwiększania lesistości 
przewiduje do roku 2020 osiągniecie 30% lesistości kraju. Wśród priorytetów Programu 
wojewódzkiego jest aktualizacja i realizacja wojewódzkiego programu zwiększania lesistości, w tym 
zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolniczej lub zdegradowanych. Podobnie Program 
ochrony środowiska dla powiatu namysłowskiego wśród celów priorytetowych wymienia 
powiększenie i ochronę obszarów leśnych. 
 
Podstawą prac zalesieniowych w Polsce jest „Krajowy Program Zwiększania Lesistości” (KPZL), 
zaakceptowany do realizacji przez Radę Ministrów w dniu 23 czerwca 1995r. W wyniku nowelizacji 
zakończonej w 2002r. zwiększono przewidywany uprzednio rozmiar zalesień oraz zweryfikowano 
preferencje zalesieniowe dla wszystkich gmin w kraju. Głównym celem KPZL jest stworzenie 
warunków zwiększenia lesistości do 30% w 2020 r. i 33% w 2050r., zapewnienie optymalnego 
przestrzenno-czasowego rozmieszczenia zalesień, a takŜe ustalenie priorytetów ekologicznych i 
gospodarczych oraz instrumentów realizacyjnych. Zalesienia prowadzone na gruntach publicznych 
zwiększają róŜnorodność biologiczną na poziomie gatunkowym, zmieniając proporcję między 
gatunkami iglastymi i liściastymi.  
 
Zwiększenie lesistości uzasadnione jest przede wszystkim potrzebą większego wykorzystania funkcji 
lasów w:  

- retencjonowaniu i łagodzeniu ekstremalnych stanów przepływu wód powierzchniowych i 
gruntowych,  

- przeciwdziałaniu degradacji i erozji gleb oraz stepowieniu krajobrazu,  
- wiązaniu  CO2  i  gazów  przemysłowych z powietrza, wody i gleby oraz neutralizacji ich 

negatywnego działania,  
- korzystnej modyfikacji warunków hydrologicznych i topoklimatycznych na terenach 

rolniczych, 
- zachowaniu zasobów genowych flory i fauny oraz przywracaniu róŜnorodności biologicznej i 

naturalności krajobrazu,  
- tworzeniu moŜliwości wypoczynku dla ludności oraz poprawy warunków Ŝycia na terenach 

zurbanizowanych.  
 
Zgodnie z Krajowym Programem Zwiększania Lesistości, powierzchnia gruntów rolnych 
przewidzianych do zalesiania w latach 2001-2020 w powiecie namysłowskim wynosi 1062 ha (w tym 
w sektorze państwowym 752 ha i niepaństwowym – 310 ha). 
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Strategiczny cel średniookresowy w zakresie ochrony lasów dla gminy Wilków: 

 
Zwiększanie powierzchni lasów 

 
Cele cząstkowe w zakresie ochrony lasów to: 
 
- zwiększenie lesistości gminy do roku 2011, co najmniej do poziomu 3,2% 
 
PoniewaŜ obecna lesistość gminy jest ponad 10-krotnie niŜsza niŜ średnia dla województwa 
opolskiego i dla powiatu namysłowskiego jednym z najwaŜniejszych kierunków działań dotyczących 
przyrody oŜywionej w gminie powinno być powiększenie terenów leśnych. PoniewaŜ jednak gmina 
Wilków charakteryzuje się wysoką jakością rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyznaczanie i 
zalesianie nowych terenów stanowi pewien problem. Według Wojewódzkiego programu zwiększania 
lesistości (przed aktualizacją) dla gminy Wilków przewidziano do roku 2020 zalesienie jedynie 6 ha. 
Biorąc pod uwagę jednakŜe konieczność aktualizacji programów wojewódzkich i podwyŜszenia 
limitów zalesień, a takŜe załoŜony do osiągnięcia limit dla powiatu oraz biorąc pod uwagę potencjalne 
moŜliwości zalesieniowe w gminie (około 600 ha gleb gorszej jakości), wyznacza się do zalesienia do 
roku 2011 ok. 80 ha. Zwiększy to wskaźnik lesistości do poziomu 3,2%. 
 
Lokalizacja zalesień i zadrzewień powinna przebiegać zgodnie z planami zagospodarowania 
przestrzennego i granicą polno-leśną, wymagającą aktualizacji. Wyłączone spod zalesienia powinny 
być obszary nieleśne – siedliska zagroŜonych gatunków roślin – głównie łąki wilgotne i bagienne. 
 
Priorytetem w ustalaniu zalesień w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego powinna 
być konieczność zapewnienia ciągłości i przestrzennej spójności obszarów leśnych oraz 
przeciwdziałanie erozji wietrznej, a takŜe priorytetowo zwiększanie lesistości w sołectwach o 
minimalnych powierzchniach zadrzewionych (Wojciechów, Bukowie, Krzyków, Jakubowice oraz 
Pielgrzymowice); 
 
- zwiększanie ilości i powierzchni zadrzewień i zakrzaczeń, w szczególności na tereniach zagroŜonych 
erozją wietrzną, w szczególności w: Wilkowie, Jakubowicach, Krzykowie, Idzikowicach, 
Wojciechowie, Pszenicznej, Bukowie i Pągowie (np. wykorzystanie do zadrzewienia liniowego 
torowiska w Idzikowicach); 
 
- róŜnicowanie struktury gatunkowej i wiekowej lasów (zalesienia i przebudowa), przebudowa 
wszędzie tam gdzie Ŝyzność siedliska nie odpowiada składowi gatunkowemu drzewostanów, w 
przypadku gminy Wilków w lasach o zawyŜonym udziale drzew iglastych; 
 
- ochrona i odtwarzanie zieleni dolin rzecznych, a w szczególności doliny Widawy pełniącej rolę 
regionalnego korytarza ekologicznego. 
2.3. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 
 
2.3.1. Stan wyjściowy 
   
Na niewielkiej części terenu gminy Wilków (ok.5% obszaru gminy w jej południowej części, fragment 
sołectwa Młokicie, Lubska i Dębnik) połoŜony jest jeden z Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 
(GZWP) 320 (Pradolina rzeki Odry) o znacznej zasobności. Wody gruntowe z otworu badawczego w 
Wojciechowie (647) na terenie GZWP odpowiadały III klasie jakości, a dla wód pitnych nie spełniały 
norm przez zbyt wysoką twardość ogólną oraz znaczne przekroczenia zawartości manganu, CHZT, 
siarczanów oraz azotynów. 
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Wody z ujęć gminnych charakteryzowały się podwyŜszoną zawartością Ŝelaza. Pod względem 
zawartości manganu i azotu amonowego wody z ujęcia w Krzykowie klasyfikowane były jako wody 
średniej jakości.  
 
Na terenia gminy Wilków program badań monitoringu wód powierzchniowych w ramach monitoringu 
podstawowego nie jest realizowany. W ramach monitoringu regionalnego wód powierzchniowych 
stwierdzono umiarkowane zanieczyszczenie wód Widawy w rejonie powyŜej i poniŜej Namysłowa, o 
czym świadczą zarówno wyniki klasyfikacji wód (II-III klasa), jak i rejestrowane tylko w zakresie 
azotu azotanowego objawy ich okresowego nadmiernego zanieczyszczenia.  
 
Tereny gminy Wilków leŜą w zlewni Widawy. Zlewnia Widawy naleŜy do obszarów priorytetowej 
ochrony wód w województwie opolskim ze względu na strefę ochronną zasobów jakościowo –
ilościowych, stanowiącą obszar zasilania w wodę pitną województwa dolnośląskiego. 
 
Istotnym źródłem zanieczyszczenia, wód powierzchniowych i podziemnych są spływy obszarowe z 
pól oraz przedostawanie się zanieczyszczeń z nieszczelnych szamb, wylewanie na pola zawartości 
szamb i gnojowicy, bądź zanieczyszczenia migrujące z dzikich wysypisk. Stopień skanalizowania 
gminy nie nadąŜa za zwodociągowaniem obszaru (gmina w 100% zwodociągowana). Na obszarze 
gminy Wilków w sieć kanalizacji sanitarnej uzbrojony jest tylko częściowo teren wsi Idzikowice. 
Długość sieci kanalizacyjnej w gminie wynosi 0,8 km. Na pozostałym obszarze gminy występuje 
całkowity brak zorganizowanego systemu odprowadzenia ścieków. Dysproporcje między długością 
sieci wodociągowej (52,5 km), a długością sieci kanalizacyjnej (0,8 km) są raŜąco duŜe. 
 
Największe przepływy i zasoby dyspozycyjne na terenie gminy posiada rzeka Widawa. Obszar gminy 
Wilków znajdował się w obrębie wezbrań powodziowych, przede wszystkim rzeki Widawy. Powódź 
w 1997 roku zainicjowała podjęcie szeregu robót inwestycyjnych i po wybudowaniu zbiornika 
Michalice w 2001r. (gm.Namysłów) zagroŜenie powodziowe zostało znacznie zminimalizowane.  
 
2.3.2. Uwarunkowania prawne 
 
Ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych realizowane jest przede wszystkim w oparciu 
o następujące przepisy prawne: 

- ustawę z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne [Dz. U. nr 115, poz 1229 z późniejszymi 
zmianami] wraz z przepisami wykonawczymi  

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

- ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków [Dz.U. nr 72, poz.747 z późniejszymi zmianami]. 

 

NajwaŜniejszym aktem prawnym z punktu widzenia ochrony wód i gospodarowania nimi jest Prawo 
Wodne z dnia 18 lipca 2001 (Dz. U. z 2001 r. nr 115, poz. 1229 z późn. zm.), które reguluje 
gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównowaŜonego rozwoju, a w szczególności zlewniowe 
kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi.  
 
W celu zabezpieczenia kraju przed powodzią w dorzeczu Odry, został opracowany wieloletni program 
gospodarczy pod nazwą „Program dla Odry 2006”, który ze względu na duŜy zakres robót jak i koszt 
został przewidziany do realizacji w okresie 15 lat. Celem Programu przyjętego ustawą z dnia 06 lipca 
2001r. ustanowienie programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006” [Dz.U. nr 98, poz. 1067] jest 
zbudowanie zintegrowanej gospodarki wodnej dorzecza Odry zgodnie z zasadami zrównowaŜonego 
rozwoju. 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY WILKÓW NA LATA 2004 – 2007  
Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2011 

 
 

     
 46-024 Dąbrówka Łubniańska, Kosowce 7 

    tel: 0 604 997 125 , 0 509 18 16 15 
  e-mail: finanse.srodowisko@wp.pl 

 
 

 

50 

 
2.3.3. Cele średniookresowe do 2011r. 
 
Jednym z waŜniejszych celów do osiągnięcia zapisanych w Polityce ekologicznej państwa jest 
poprawa stanu czystości wód, a takŜe zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód 
powierzchniowych z m.in. gospodarki komunalnej (na terenie miast i osiedli wiejskich) oraz ze 
spływu powierzchniowego. Wśród priorytetów Programu wojewódzkiego dodatkowo zapisano 
ukończenie wodociągowania, zwiększenie retencji, a w Programie powiatowym ograniczenie 
powierzchniowych zanieczyszczeń rolniczych. Według ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków [Dz.U. nr 72, poz.747] rada gminy ma obowiązek uchwalić Plan 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 
 
Strategiczny cel średniookresowy w zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych dla 
gminy Wilków: 

 
Racjonalizacje gospodarowania zasobami wód i ich ochrona, w tym zapewnienie wody dobrej 
jakości dla zaopatrzenia ludności oraz poprawa stanu czystości wód powierzchniowych 
 
Cele cząstkowe w zakresie ochrony wód podziemnych i powierzchniowych to: 
 
- racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych 
 
W celu racjonalizacji zuŜycia wody naleŜy kontynuować działania w zakresie ograniczenia i 
eliminowania wykorzystywania wód podziemnych do celów innych niŜ zaopatrzenie w wodę do picia 
oraz zastosowania technologicznego w przemyśle spoŜywczym.  
 
Racjonalizacja zuŜycia wody w gospodarstwach domowych i instytucjach powinna zmierzać przede 
wszystkim do ograniczenia jej marnotrawstwa, stosowania wodoszczelnej aparatury czerpalnej i 
sprzętu gospodarstwa domowego. Podstawowym instrumentem stymulującym racjonalizację zuŜycia 
wody jest cena usług wodociągowych oraz wyposaŜenie gospodarstw i instytucji w liczniki poboru 
wody. 
 
- kształtowanie zasobów wodnych 
 
Kształtowanie zasobów wodnych wiąŜe się z problemem naturalnej (zalesianie, ochrona gleb przed 
erozją) i sztucznej (zbiorniki retencyjne, systemy melioracyjne) retencji w dorzeczu. Istotne znaczenie 
odgrywa zagospodarowanie terenów zalewowych i podmokłych. Ochrona obszarów wodno-błotnych, 
w szczególności na glebach organicznych oraz zalesianie wododziałów sprzyja ochronie zasobów 
wodnych. Poprawa naturalnej retencji wodnej i gruntowo-glebowej w dolinach rzecznych, a w 
szczególności w dolinie Widawy, poprzez zachowanie i odtwarzanie zadrzewień i zakrzaczeń, 
podmokłości, bagien i starorzeczy oraz pozwalanie na epizodyczne zalewy jest jednym z waŜniejszych 
zadań dla poprawy naturalnej retencji wodnej i wyrównania przepływu wód.  
 
PoniewaŜ Program Budowy Zbiorników Małej Retencji w Województwie Opolskim na terenie gminy 
Wilków nie przewiduje budowy zbiorników retencyjnych, zwiększenie sztucznej retencji wodnej 
będzie opierało się głównie na utrzymaniu i budowie stawów rybnych i innych oczek wodnych oraz 
odbudowie i utrzymaniu właściwego stanu systemu melioracji szczegółowej i podstawowej (w gminie 
znajduje się 6723 ha zmeliorowanych gruntów ornych oraz 1018 łąk) [Ewidencja …, 1994]. 
 
- poprawa jakości wód podziemnych i powierzchniowych  
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Osiągnięcie standardów obowiązujących w krajach UE w zakresie jakości wody, będzie wymagać 
szeregu działań organizacyjnych i programowych w sferze zarządzania zasobami wodnymi i przede 
wszystkim realizacji wielu kosztownych inwestycji w zakresie budowy systemów kanalizacyjnych i 
oczyszczalni ścieków, retencjonowania wody, a takŜe modernizacji wodociągów celem dostarczenia 
wszystkim mieszkańcom gminy wody pitnej dobrej jakości.  
 
Zwiększenie skuteczności ochrony jakości wód podziemnych ma na celu zmniejszenie przenikania 
zanieczyszczeń z powierzchni ziemi do warstw wodonośnych. DuŜe znaczenie będzie mieć 
zapewnienie właściwej ochrony wód w strefach szczególnie wraŜliwych, a więc tam gdzie podatność 
na ich zanieczyszczenie jest największa. Do osiągnięcia tego celu konieczne jest uwzględnienie w 
planach zagospodarowania przestrzennego wszelkich informacji bieŜących oraz prognoz dotyczących 
oddziaływania na środowisko wodne projektowanej zabudowy i wszelkich obiektów, a takŜe 
obszarów funkcjonalnych na terenie gminy. Strefy ochronne ujęć oraz ich funkcjonowanie da 
moŜliwość sprawowania dostatecznej kontroli nad procesami migracji zanieczyszczeń i tym samym 
ograniczy degradację wód. Głównymi czynnikami, które powinny być brane pod uwagę są parametry 
hydrogeologiczne, takie jak, głębokość występowania zwierciadła wód podziemnych, litologia i 
zdolności filtracyjne warstwy wodonośnej, rodzaj i miąŜszość warstwy glebowej, topografia, a takŜe 
dane na temat istniejących juŜ obiektów mogących zagraŜających jakości wód oraz urządzeń lub 
miejsc związanych z pozyskiwaniem wody (ujęcia), a takŜe zbiorników i cieków powierzchniowych.  
 

PoniewaŜ na terenie gminy Wilków prowadzona jest intensywna gospodarka rolna istotnym 
problemem jest równieŜ ograniczenie spływów powierzchniowych z pól. Podstawowymi działaniami 
ograniczającymi zanieczyszczenie wód substancjami biogennymi jest zminimalizowanie rozlewania 
gnojowicy na pola, ograniczenie stosowania nawozów sztucznych, tworzenie roślinnych barier 
ochronnych wzdłuŜ cieków powierzchniowych oraz budowa nowoczesnych stanowisk do składowania 
obornika i zbiorników na gnojówkę w gospodarstwach rolnych.  
 
Ograniczanie zanieczyszczeń z tytułu spływów powierzchniowych powinno być realizowane równieŜ 
poprzez systematyczne wdraŜanie zasad prowadzenia gospodarki rolnej zgodnych z załoŜeniami 
ochrony środowiska i dobrej praktyki rolniczej. Silnym oparciem dla tego typu działań jest 
odpowiednia edukacja i promocja w zakresie ekologicznych praktyk rolniczych. 
 
Gospodarka ściekowa  
 
Na obszarze gminy Wilków, za wyjątkiem skanalizowania osiedla w Idzikowicach, występuje 
całkowity brak zorganizowanych systemów odprowadzania ścieków.  
 
Istotne z punktu widzenia niniejszego programu ochrony środowiska, obejmującego okres do 2011 
roku, są wynegocjowane okresy przejściowe w odniesieniu do dyrektywy Rady 91/271/EEC 
(oczyszczanie ścieków komunalnych) i zapisy prawa wodnego nakładające na aglomeracje o 
równowaŜnej liczbie mieszkańców (RLM) powyŜej 15 000, obowiązek wyposaŜenia się w sieci 
kanalizacyjne dla ścieków komunalnych zakończone oczyszczalniami ścieków w terminie do 31 
grudnia 2010 roku. W przypadku aglomeracji o równowaŜnej liczbie mieszkańców od 2000 do 15 000 
- do 31 grudnia 2015 r. Gmina Wilków nie została wpisana do momentu sporządzania Programu 
Ochrony Środowiska do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. MoŜna 
jednak przypuszczać, Ŝe obowiązek wyposaŜenia gminy w sieci kanalizacyjne wykracza poza ramy 
okresu programowania niniejszego Programu (do 2015r.). 
 
W swym obecnym stanie, dla zapewnienia odpowiedniej jakości uŜytkowej wód uporządkowanie 
gospodarki ściekowej dla całej gminy wymaga szeregu kosztownych inwestycji we współpracy z 
gminami w powiecie. Do tej pory zostały wykonane prace przygotowawcze, a mianowicie 
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kompletowana jest dokumentacja pozwalająca na staranie się o dofinansowanie inwestycji z Funduszu 
Spójności. 
 
Uporządkowanie gospodarki ściekowej przyczyni się nie tylko do poprawy jakości wód 
powierzchniowych, których stan decyduje o walorach krajobrazowych, rekreacyjnych, a takŜe 
warunkuje bytowanie i rozwój wielu gatunków roślin i zwierząt, ale takŜe zapobiegnie 
zanieczyszczeniu wód podziemnych, a w perspektywie długoterminowej do poprawy ich jakości. Jest 
to niezmiernie waŜne, biorąc pod uwagę korzystanie z wód podziemnych do celów zaopatrzenia w 
wodę ludności. 
 
WyróŜnione kierunki działań szczegółowych obejmują: 
- wpisanie gminy do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, co zwiększy jej 

moŜliwości współfinansowania inwestycji ze środków UE, 
- kontynuowanie współpracy ponadlokalnej dotyczącej rozwiązania problemu gospodarki 

ściekowej, 
- budowę systemu kanalizacji ściekowej, 
- likwidację oczyszczalni ścieków w Idzikowicach po wybudowaniu kolektora ściekowego do 

oczyszczalni w Namysłowie). 
- budowę oczyszczalni przydomowych wszędzie tam, gdzie nie ma moŜliwości technicznych lub 

ekonomicznych do prowadzenia kanalizacji zbiorowych, 
- kontrola szamb i wywozu nieczystości, w szczególności na obszarach dolin rzecznych i okolic 

ujęć wody, 
- ograniczanie negatywnego wpływu na jakość wód zanieczyszczeń z rolnictwa,  
- wspieranie zakładów i gospodarstw rolnych w realizowaniu programów racjonalnej gospodarki 

wodno-ściekowej, 
- budowę systemów podczyszczających wzdłuŜ modernizowanych dróg (głównie droga 

wojewódzka nr 451). 
 
Zaopatrzenie w wodę 
 
Obszar gminy Wilków jest w pełni zwodociągowany (100%). Mieszkańcy gminy Wilków 
zaopatrywani są w wodę wodociągami grupowymi bazującymi na komunalnych (2) i zakładowym 
ujęciu wody podziemnej: Jakubowice, Krzyków oraz ujęcie na terenie gminy Namysłów. Woda 
ujmowana zawiera podwyŜszone ilości Ŝelaza oraz manganu i azotu amonowego (Krzyków). 
 
Działania podejmowane w ramach ochrony jakości wód podziemnych, będą skutkowały poprawą 
jakości wody ujmowanej dla celów pitnych. Udostępnienie wody dobrej jakości mieszkańcom gminy 
zaleŜeć będzie takŜe od poprawy stanu technicznego istniejącej sieci wodociągowej oraz wydajności i 
sprawności stacji uzdatniania wody. Istotne znaczenie mają takŜe działania związane z optymalizacją 
zuŜycia wody, zarówno do celów bytowych, jak i gospodarczych.  
WyróŜnione kierunki działań szczegółowych obejmują: 
 
- modernizacje sieci wodociągowej tranzytowej Jakubowice – Krzyków oraz wodociągu 

rozdzielczego dla wsi Krzyków, Jakubowice, Idzikowice, 
- realizacja przedsięwzięć modernizacyjnych w systemach zaopatrzenia w wodę i instalacjach 

wewnętrznych ukierunkowanych na zmniejszenie strat wody i wodooszczędność. 
 
2.4. Ochrona powierzchni ziemi i gleb 
 
2.4.1. Stan wyjściowy 
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W gminie Wilków uŜytki rolne zajmuj ą 8 956,5 ha, co stanowi 88,7% powierzchni gminy, w tym 
aŜ 83,6% stanowią grunty orne, a tylko 11,3% łąki i pastwiska. Jest to skutek wysokiej Ŝyzności gleb. 
Walory rolniczej przestrzeni produkcyjnej w gminie Wilków są bardzo dobre. Gmina posiada jeden z 
wyŜszych w województwie wskaźników jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynoszący ponad 
90 punktów. Gleby najwyŜszej jakości powinny być chronione przed zainwestowaniem i 
wykorzystaniem na cele inne niŜ rolnicze czy leśne, to jest przede wszystkim gleby chronione klasy 
II i III stanowi ące aŜ ok. 60% gleb w gminie Wilków.  
 
Najlepsze gleby (II klasy bonitacyjnej) występują w Wilkowie, Jakubowicach, Krzykowie, 
Idzikowicach, Wojciechowie i Pszenicznej. Największe obszarowo kompleksy gleb bardzo dobrych i 
dobrych występują w sołectwach: Bukowie, Pągowie, Wilkowie i Wojciechowie. Sołectwem, gdzie 
występują najsłabsze gleby (tylko 47 ha w IV klasie bonitacyjnej) jest Dębnik 
 
Dla gminy Wilków wszystkie wyniki badań zawartości miedzi, niklu i cynku wskazywały na ich 
naturalną zawartość w glebach uŜytkowanych rolniczo. Nie zaobserwowano równieŜ podwyŜszonej 
aktywności 137Cs w glebach rolniczych. Wartości średnie z serii badań dla ołowiu wskazywały na jego 
niską zawartość w porównaniu do innych gmin województwa opolskiego. Aktywność 137 Cs w glebach 
nie uŜytkowanych rolniczo na terenie gminy Wilków jest porównywalna do średniej „Anomalii 
Opola”. Aktywność innych radionuklidów nie odbiegała od poziomu tła. 
 
Gleby na terenie gminy wymagają zabezpieczeń przeciwerozyjnych, gdyŜ część gleb jest naraŜona 
na erozję wietrzną. Najwięcej terenów objętych erozją znajduje się we wsiach o intensywnej, 
wielkoobszarowej gospodarce rolnej (północna i środkowa część gminy). 
 
Gmina Wilków nie posiada udokumentowanych złóŜ surowców mineralnych. Na podstawie budowy 
geologicznej moŜna przypuszczać jedynie, Ŝe istnieją tu pewne zasoby kruszywa naturalnego. Dlatego 
teŜ, degradacja powierzchni ziemi na skutek eksploatacji złóŜ praktycznie nie występuje. Natomiast 
zagadnienie degradacji powierzchni ziemi przez „dzikie” wysypiska odpadów została szczegółowo 
omówiona w Planie Gospodarki Odpadami. 
  
2.4.2. Uwarunkowania prawne 
 
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], 

- ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych [Dz.U. z 2004r. nr 
121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami], 

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

- 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. z 2004r. nr 11, poz. 94 z 
późniejszymi zmianami]. 

 
Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych [Dz.U. z 2004r. nr 121, poz. 1266 
z późniejszymi zmianami] reguluje zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz rekultywacji i 
poprawiania wartości uŜytkowej gruntów. Ochrona gruntów rolnych polega na:  
- ograniczaniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne,  
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- zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji 
rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej,  

- rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze,  
- zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych. 
 
W myśl ww. ustawy, na cele nierolnicze przeznaczać naleŜy przede wszystkim grunty oznaczone w 
ewidencji gruntów jako nieuŜytki, i inne grunty o najniŜszej przydatności produkcyjnej. Przeznaczenie 
na cele nierolnicze gruntów rolnych, stanowiących uŜytki rolne klas I - III, jeŜeli ich zwarty obszar 
projektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 ha - wymaga uzyskania zgody Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  
 
Wojewoda, po uzyskaniu opinii izby rolniczej wyraŜa zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze 
gruntów rolnych stanowiących uŜytki rolne klas V i VI, wytworzonych z gleb pochodzenia 
organicznego, oraz torfowisk i oczek wodnych, jeŜeli mają być przeznaczone na cele budowy 
zbiorników wodnych, eksploatacji złóŜ kopalin, budowy dróg publicznych lub linii kolejowych. Rada 
gminy moŜe podjąć uchwałę o objęciu na jej obszarze ochroną równieŜ gruntów rolnych zaliczonych 
do klas IV, IVa i IVb, wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego.  
 
Właściciel gruntów stanowiących uŜytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele rolne 
obowiązany jest do przeciwdziałania degradacji gleb, w tym szczególnie erozji.  
 
2.4.3. Cele średniookresowe do 2011r. 
 
Wśród priorytetów Programu wojewódzkiego znalazły się zapisy dotyczące działań rekultywacyjnych 
i rewitalizacyjnych oraz ochrony gleb: 

-  bieŜąca rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych, równieŜ „dzikich”,  
- zalesianie gruntów rolniczo nieprzydatnych do produkcji rolnej lub zdegradowanych. 

 
Dodatkowo w Programie powiatowym zapisano działania skierowane na ochronę najlepszych gleb 
przed zainwestowaniem nierolniczym oraz ochronę gleb przed erozją. 
 
Strategiczny cel średniookresowy w zakresie ochrony powierzchni ziemi, gleb dla gminy Wilków: 

 
Ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb 

 
 

Środowisko glebowe na terenie gminy jest dosyć zróŜnicowane, co wynika w duŜej mierze z 
róŜnorodności podłoŜa geologicznego. Ponad 90% ogólnej powierzchni gruntów ornych w gminie 
Wilków to ziemia o wysokiej jakości, w tym zdecydowana większość (60%) o najwyŜszych klasach 
bonitacyjnych II do IIIb. Wysoka jakość gleb jest jednym z istotnych elementów mających wpływ na 
strukturę zasiewów oraz wysokość uzyskiwanych plonów, które w większości przypadków są duŜo 
wyŜsze od średnich krajowych.  
 
Ochrona gleb na terenie gminy ściśle wiąŜe się z działalnością rolniczą, bardzo intensywnie tutaj 
rozwijaną. Utrzymanie najlepszych walorów produkcyjnych gleb polegać będzie przede wszystkim na 
rozwijaniu wła ściwej kultury rolnej ukierunkowanej na ochron ę gleb.  
 
Właściwa polityka rolna będzie równieŜ uwzględniać działania zapobiegające procesom erozji. Erozja 
wietrzna jest typowa dla otwartych przestrzeni rolnych, dlatego niezbędne będzie stosowanie 
zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych oraz podobnie jak przy zapobieganiu erozji wodnej stałe 
utrzymanie gleby pod pokrywą roślinną. Dla utrzymania optymalnego uwilgocenia gleby i 
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prawidłowego systemu odwadniania konieczne będzie utrzymanie urządzeń melioracyjnych, rowów i 
drenaŜu w dobrym stanie. Eksploatacja tych systemów powinna polegać na regulacji odpływu wód i 
moŜliwie długim utrzymaniu zasobów wody w profilu glebowym. 
 
WaŜna przy samodzielnych działaniach rolników staje się pomoc organizacyjna urzędów gmin, 
polegająca na koordynowaniu działań i wsparciu merytorycznym. Istotnym kierunkiem działań w 
rolnictwie będzie wdraŜanie i upowszechnianie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej (KDPR). W 
tym względzie waŜna będzie m.in. działalność Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który moŜe pełnić rolę 
koordynatora działań edukacyjnych w gminie, np. prowadzenie w mediach systematycznych 
wykładów na temat zasad KDPR, oraz innych działań popularyzujących dobrą praktykę rolniczą. 
Ponadto naleŜy pokreślić potrzebę szerszego wprowadzenia problematyki ochrony gleb, dobrych 
praktyk rolniczych i rolnictwa ekologicznego do programów szkoleniowych dla rolników, z 
uwzględnieniem zarówno aspektów technologicznych jak i prawnych, moŜliwości uzyskania przez 
rolników wsparcia finansowego i pomocy doradczej, certyfikacji produktów rolnych, organizacji grup 
producenckich, itp. Są to działania ciągłe, nadzorowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
przy współpracy z Krajowym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, 
wyŜszymi uczelniami i szkołami rolniczymi, regionalnymi centrami edukacji ekologicznej i 
ośrodkami doradztwa rolniczego. Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie oraz jego 
oddziały planują w najbliŜszych latach szereg szkoleń dla rolników upowszechniających dobre 
praktyki rolnicze i rolnictwo ekologiczne. 
 
W nadchodzących latach wiele gospodarstw moŜe zmienić metodę swej produkcji w kierunku 
rolnictwa ekologicznego, które ma większą szansę zbytu swoich produktów w krajach UE, niŜ 
gospodarstwa stosujące znaczne ilości nawozów i środków ochrony roślin. Szczególnie dobre warunki 
rozwoju rolnictwa ekologicznego to rozdrobnienie gospodarstw, wysoka jakość gleb i dobre tradycje 
rolnicze. W początkowym okresie przekwalifikowanie gospodarstwa na ekologiczne wiąŜe się ze 
spadkiem produkcji, ale w następnych latach obserwuje się wzrost plonów, a produkty rolne z atestem 
mają wyŜsze ceny. Rolnicy zajmujący się produktami ekologicznymi powinni tworzyć grupy 
producenckie, gdzie będzie się produkować Ŝywność o jednakowych parametrach. Aby wspomóc 
rozwój tej, wciąŜ niezbyt popularnej formy rolnictwa, musi być zorganizowana sieć dystrybucji 
zdrowej Ŝywności, a takŜe rozwój przemysłu rolno-spoŜywczego w oparciu o lokalną bazę 
surowcową.  
 
WyróŜnione kierunki działań szczegółowych obejmują: 
 
- ochrona gleb o wysokiej przydatności rolniczej przed przeznaczeniem na cele nierolnicze 

(procedura planowania przestrzennego), 
- zachowanie i wprowadzanie śródpolnych zadrzewień, zakrzaczeń, zalesień, oczek wodnych, łąk 

wilgotnych i bagiennych jako waŜnych elementów funkcjonalnych struktury ekologicznej i 
obiektów warunkujących utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych na obszarach 
rolniczych oraz przeciwdziałania erozji wietrznej, w pierwszej kolejności na terenie sołectw: 
Pielgrzymowice, Pszeniczna, Wojciechów i Wilków; 

- właściwa polityka zalesiania gruntów nieprzydatnych rolniczo, ochrona przed zalesianiem siedlisk 
roślin chronionych i rzadkich (cennych łąk podmokłych i bagiennych), 

- utrzymanie i odbudowa urządzeń melioracyjnych, zapewniających odpowiedni poziom wód 
gruntowych i zabezpieczających uŜytki rolne przed okresowymi przesuszeniami lub zalaniami, w 
miarę moŜliwości nie odtwarzanie melioracji lub jej części na terenach łąk wtórnie zabagnionych, 
zwłaszcza siedlisk roślin chronionych i rzadkich; 

- wdraŜanie i upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej (KDPR), 
- wspieranie i promowanie rolnictwa ekologicznego, 

- rekultywacja „dzikich” wysypisk i wyrobisk. 
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2.5. Ochrona powietrza atmosferycznego, w tym wzrost wykorzystania energii odnawialnej 
 

2.5.1. Stan wyjściowy 
 
W gminie Wilków nie prowadzono pomiarów stanu zanieczyszczenia powietrza. Na podstawie 
otrzymanych danych zakwalifikowano powiat namysłowski z punktu widzenia ochrony zdrowia do 
klasy B, co w praktyce oznacza konieczność określenia obszarów przekroczeń wartości 
dopuszczalnych dla tej strefy. Dla kryterium ochrony roślin klasę strefy ustalono jako A, a więc nie są 
wymagane Ŝadne działania związane z poprawą stanu zanieczyszczenia powietrza. 
 
Gmina połoŜona jest z dala od duŜych, przemysłowych aglomeracji miejskich. Na terenie gminy 
Wilków brak jest duŜych zakładów przemysłowych. Poziom emisji wyznacza emisja niska i emisja 
komunikacyjna oraz napływ zanieczyszczeń z województwa dolnośląskiego. Niska emisja 
zanieczyszczeń znajduje odzwierciedlenie we wzrostach stęŜeń dwutlenku siarki i pyłu zawieszonego 
w sezonie grzewczym. Na terenie gminy Wilków problem emisji ze źródeł komunikacyjnych dotyczy 
głównie obszarów w otoczeniu drogi wojewódzkiej nr 451 relacji Oleśnica - Namysłów. 
 

 
2.5.2. Uwarunkowania prawne 
 
Zagadnienie ochrony powietrza atmosferycznego regulowane jest przez następujące przepisy prawne: 

 
- ustawę z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska [Dz.U. nr 62, poz. 627 z 

późniejszymi zmianami] wraz z przepisami wykonawczymi, 
- ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw [Dz.U. nr 100, poz.1085 z 
późniejszymi zmianami], 

- ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1504 z 
późniejszymi zmianami], 

- ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych 
[Dz.U. nr 162, poz. 1121 z późniejszymi zmianami]. 

 
Istotne znaczenie posiadają jednak równieŜ podpisane i ratyfikowane przez Polskę umowy 
międzynarodowe, w szczególności: 

 

- Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości z 
13.11.1979 r. (konwencja genewska) z protokołami wykonawczymi (m. inn. I i II protokół 
siarkowy, protokoły z Aarhus w sprawie TZO i metali cięŜkich) 

 
- Konwencja o ochronie warstwy ozonowej z 22.03.1985 r. (Konwencja wiedeńska) i 

Protokół Montrealski w sprawie substancji zuboŜającej warstwę ozonową z 1987 r. wraz z 
poprawkami londyńskimi i kopenhaskimi) 

- Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 9.05.1991 r. 
(konwencja klimatyczna w Rio) wraz z protokołem dodatkowym z Kioto (reguluje kwestie 
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych). 

 
W prawie wspólnotowym, kompleksową regulację w dziedzinie ochrony powietrza stanowi tzw. 
dyrektywa ramowa w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza w otoczeniu - 96/62/EC. 
Wymagania dotyczące jakości urządzeń ochronnych powiązane są ściśle z problematyką zastosowania 
najlepszej dostępnej techniki (BAT / Best Available Techniques). Najnowszy sposób rozumienia tej 
koncepcji jest zawarty w dyrektywie Rady nr 96/61/EWG z dnia 24 września 1996 r. w sprawie 
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zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń (IPPC). Ustawa Prawo Ochrony Środowiska 
uwzględnia praktycznie wymagania wszystkich dyrektyw UE dotyczących ochrony powietrza. 
 
Zagadnienia związane z energią odnawialną regulowane są przez następujące przepisy prawne: 

- ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1504 z 
późniejszymi zmianami], 

- ustawę z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych [Dz. U. 
nr 162 poz.1121 z późniejszymi zmianami]. 

 
Ustawy te poprzez odpowiednie rozporządzenia transponują Dyrektywy Unii Europejskiej, wśród 
których do najistotniejszych naleŜą: 

- Dyrektywa Rady 96/92/WE z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie wspólnych zasad  
wewnętrznego rynku elektroenergetycznego, 

- Dyrektywa Rady 2001/77/WE z dnia 27 września 2001 r. w sprawie promocji wykorzystania 
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na wewnętrznym rynku energii elektrycznej. 

 
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych znajduje zapisy równieŜ w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
obowiązku zakupu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz energii 
elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła [Dz.U. nr 104, poz. 971]. 
 
2.5.3. Cele średniookresowe do 2011r. 
 
Strategiczny cel średniookresowy w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego dla gminy Wilków: 

 
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego, w szczególności ograniczenie niskiej emisji oraz 
wzrost udziału energii odnawialnej 
 
Z problematyką ochrony powietrza atmosferycznego związana jest głównie emisja ze źródeł 
komunikacyjnych, zjawisko niskiej emisji obejmującej emisję ze źródeł niezorganizowanych 
(paleniska domowe, małe kotłownie, warsztaty rzemieślnicze i rolnicze) oraz zagadnienie 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Według ustawy Prawo energetyczne gmina powinna 
obligatoryjnie uchwalić Plan zaopatrzenia w energię cieplną. 
 
Emisja ze źródeł komunikacyjnych 
 
Emisja ze źródeł komunikacyjnych dotyczy głównie terenów zabudowanych znajdujących się w 
bezpośrednim sąsiedztwie waŜniejszych szlaków komunikacyjnych, w tym szczególnie drogi 
wojewódzkiej nr 451 Oleśnica - Namysłów. ZagroŜone są przede wszystkim tereny we wsi Wilków 
oraz w mniejszym stopniu Pielgrzymowice i Wojciechów. Zmniejszenie emisji powinno następować 
przede wszystkim poprzez modernizacje drogi oraz nasadzenia zielenią izolacyjną. 
 
Do zmniejszenia ruchu samochodów prywatnych moŜe się takŜe przyczynić ciągłe usprawnianie i 
uatrakcyjnianie transportu zbiorowego, zwłaszcza dla osób dojeŜdŜających do pracy do Namysłowa, 
Bierutowa i Oleśnicy, w tym komunikacji kolejowej (linia znaczenia krajowego nr 143 relacji Kalety 
– Wrocław). Istotne znaczenie dla zmniejszenia negatywnego wpływu indywidualnego transportu 
samochodowego na środowisko ma, oprócz poprawy stanu technicznego pojazdów, stosowanie 
benzyny bezołowiowej (do 2005 roku zostanie wycofana z uŜytkowania benzyna ołowiowa oraz 
dostosowane wymagania dotyczące benzyn i oleju napędowego do norm europejskich) oraz biopaliw. 
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Pewnym rozwiązaniem potencjalnie ograniczającym ruch samochodowy jest takŜe budowa tras 
rowerowych, w szczególności przy drogach o duŜym natęŜeniu ruchu (droga wojewódzka) oraz w 
miejscach atrakcyjnych turystycznie tj. w dolinie Widawy – okolice Młokici, Lubska i Dębnik 
 
Na terenie gminy Wilków „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego” 
przewiduje szereg działań modernizacyjnych szlaków komunikacyjnych, które niewątpliwie 
przyczynią się do usprawnienia ruchu samochodowego, a co za tym idzie ograniczenia niekorzystnych 
oddziaływań – zanieczyszczenia powietrza i emisji hałasu. „Plan zagospodarowania przestrzennego 
województwa opolskiego” przewiduje: 
 

• modernizację drogi wojewódzkiej nr 451 do pełnych parametrów klasy G (szer. jezdni 7,0m.; 
szer. poboczy utwardzonych 2x2,0m.; szer. korony 12,5m, przy minimalnej szerokości drogi 
w liniach rozgraniczających 25,0 m). Dodatkowo proponuje się podniesienie kategorii 
drogi nr 451 do rangi dróg krajowych. 

 
• modernizację drogi powiatowej nr 1103 (Namysłów – Syców) do pełnych parametrów klasy 

Z (szer. jezdni 7,0m.; szer. korony 11.0m, przy minimalnej szerokości drogi w liniach 
rozgraniczających 20,0 m) i przekwalifikowanie jej na drogę rangi wojewódzkiej 

 
• modernizację linii znaczenia krajowego nr 143 relacji Kalety – Wrocław do parametrów 

technicznych pozwalających na osiągnięcie prędkości przejazdu 100-120 km/h dla pociągów 
pasaŜerskich i 80-100 km/h dla towarowych. 

 
Program ochrony środowiska dla powiatu namysłowskiego równieŜ przewiduje do roku 2011 
modernizację drogi powiatowej nr 1103. Odcinek Namysłów – Jakubowice został juŜ przebudowany, 
a w 2005 roku modernizacja będzie kontynuowana na odcinku Jakubowice – granica województwa. 
Jak widać z powyŜszego zestawienia planowane są najwaŜniejsze dla gminy działania techniczno – 
modernizacyjne najwaŜniejszych ciągów komunikacyjnych. W związku z tym, do najwaŜniejszych 
zadań gminy naleŜy zaliczyć przede wszystkim: 

- ujęcie wszystkich powyŜszych zadań w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego i podjęcie działań dyplomatycznych, inicjujących i przyśpieszających 
rozpoczęcie inwestycji. 

 
Dodatkowo wyróŜniono jeszcze następujące kierunki działań dla gminy Wilków: 
-    poprawę stanu technicznego dróg gminnych o złym stanie technicznym, 
- propagowanie systemu przewozów kombinowanych: kolej, rower itp., 
- wsparcie i budowa infrastruktury rowerowej: budowa tras rowerowych, w tym wyłączenie tras 

rowerowych poza pasy dróg samochodowych, budowa parkingów dla rowerów, itp., 
- promowanie i tworzenie warunków dla zwiększania się udziału podróŜy transportem zbiorowym, 

rowerowym i pieszym pomiędzy miejscami zamieszkania, pracy oraz wypoczynku i zakupów, 
- wprowadzanie pasów zieleni izolacyjnej przy drogach, w szczególności w sąsiedztwie zabudowy 

wsi Wilków, Pielgrzymów, Wojciechów, Jakubowice, Idzikowice. 
 
Niska emisja 
 
Istotny wpływ na jakość powietrza mają lokalne kotłownie, małe i średnie podmioty gospodarcze 
spalające węgiel w celach grzewczych i technologicznych oraz piece węglowe stosowane w 
indywidualnych gospodarstwach domowych. Ograniczenie niskiej emisji prowadzone jest w gminie 
od kilku lat poprzez stopniową likwidację kotłowni wyposaŜonych w stare wyeksploatowane kotły 
opalane węglem i wymiana ich na kotłownie olejowe (szkoły). 
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W przypadku pieców domowych działania powinny być prowadzone głównie poprzez instalowanie 
kotłów wykorzystujących bardziej ekologiczne nośniki ciepła (w tym niekonwencjonalne) bądź, 
wymianę starych wyeksploatowanych kotłów węglowych na nowoczesne, wysoko sprawne, 
posiadające atest przyjaznych dla środowiska. Chcąc zachęcić mieszkańców do takich działań 
WFOŚiGW w Opolu udziela poŜyczek i dotacji dla gmin, małych firm i osób prywatnych na 
inwestycje ograniczające niską emisję. 
 
Istotnym czynnikiem wpływającym na obniŜenie emisji z indywidualnych palenisk domowych jest 
poprawa stanu świadomości ekologicznej mieszkańców: wiedza nt. szkodliwości spalania butelek 
plastikowych, gumy, opakowań z powłoką aluminiową oraz sposobów oszczędzania energii 
(termomodernizacja, stosowanie materiałów energooszczędnych w budownictwie). 
 

Na terenie gminy nie funkcjonuje sieć gazowa i w najbliŜszych latach nie przewiduje się jej budowy. 
Na terenach wiejskich, gdzie względy ekonomiczne ograniczają rozwój sieci ciepłowniczej i gazowej 
w znaczącym stopniu powinny być wykorzystywane lokalne zasoby energii odnawialnej i 
wprowadzane takie źródła energii jak gaz i olej lub ekologiczne rodzaje paliwa węglowego (brykiety, 
ekogroszek). Poza emisją zanieczyszczeń typowych przy spalaniu tradycyjnych paliw, duŜy problem 
stanowi spalanie w paleniskach domowych i lokalnych kotłowniach materiałów takich jak, butelki 
PET, powodujących emisję substancji specyficznych do powietrza. 
 
WyróŜnione kierunki działań szczegółowych obejmują: 

- modernizacja lokalnych kotłowni, wprowadzanie niskoemisyjnych nośników energetycznych w 
gospodarce komunalnej (Urząd Gminy) 

- wspieranie przedsięwzięć dotyczących korzystania z ekologicznych źródeł energii w 
indywidualnych gospodarstwach, w szczególności zgodnie ze specyfiką gminy promowanie 
energii odnawialnej - piecy na słomę, 

-  termorenowacja budynków zwłaszcza uŜyteczności publicznej oraz stosowanie materiałów 
energooszczędnych w budownictwie (m.in. wymiana okien w Gimnazjum w Wilkowie oraz 
świetlicach wiejskich – Pszeniczna, Wojciechów), 

- prowadzenie odpowiedniej polityki i działań na rzecz gazyfikacji gminy. 
 
Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
 
"Strategia rozwoju energetyki odnawialnej" przyjęta przez Radę Ministrów uchwałą z dnia 5 września 
2000 roku, zakłada zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-
energetycznym kraju do 7,5% w 2010 roku i do 14% w roku 2020. Cel ten wymaga podjęcia szeregu 
działań, zarówno w skali krajowej, wojewódzkiej jak i lokalnej.  
 
 
W przypadku gminy Wilków, działania te powinny dotyczyć przede wszystkim wprowadzenia 
tzw. energii zielonej, z wykorzystaniem funduszy UE dla rozwoju rynku upraw oraz 
energetycznego uŜytkowania biomasy. Rozwój energetyki odnawialnej pozwoli na zaktywizowanie 
społeczności lokalnej do działalności gospodarczej, co w konsekwencji prowadzić będzie do rozwoju 
terenów wiejskich, upraw roślin energetycznych i wykorzystania odpadów rolniczych (słomy). 
 
Na obszarze gminy Wilków produkuje się rocznie znaczne ilości słomy oraz siana. NadwyŜki słomy 
mogą być wykorzystane dla celów energetycznych, przynosząc dodatkowe dochody lub oszczędności 
gospodarstwom rolnym. Gmina ma takŜe odpowiednie gleby oraz wysoki stopień upraw rzepaku, z 
którego uzyskać moŜna estry metylowe będące dodatkiem do uzyskania oleju napędowego. 
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Podsumowując, potencjalne moŜliwości wykorzystania energii biopaliw na terenie gminy mają 
szczególnie nośniki najbardziej popularne tj. słoma, która jednocześnie moŜe mieć znaczący udział w 
ogólnym bilansie paliwowym oraz rzepak. W ostatnim czasie notuję się takŜe wyraźny wzrost 
zainteresowania uprawą polową gatunków roślin szybko rosnących (np. wierzba krzewiasta, ślazowiec 
pensylwański). Zaletą upraw energetycznych jest jednorodność dostarczanego materiału, a ostatecznie 
uzyskanego w ten sposób biopaliwa. 
 
Dodatkowym aspektem przemawiającym za wzrostem powierzchni upraw energetycznych w gminie 
jest planowana (2007-2010r.) budowa biorafinerii w Namysłowie na bazie Gminnego Centrum 
Dostaw i Bioelektrociepłowni o przewidywanej mocy elektrycznej ok. 20 MW i wytworzonego ciepła 
o mocy 17 MW. 
 
WyróŜnione kierunki działań szczegółowych obejmują: 
 

- przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji i oceny moŜliwości wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii, w tym opracowanie i wdroŜenie bazy danych o odnawialnych źródłach energii, 

- wsparcie projektów w zakresie budowy urządzeń i instalacji do produkcji i transportu energii 
odnawialnej, 

- budowa urządzeń i instalacji do produkcji i transportu energii wytwarzanej z wykorzystaniem 
źródeł odnawialnych: biopaliw, energii wodnej, wiatrowej, energii słonecznej, energii 
geotermalnej, pomp ciepła, 

- promowanie i popularyzacja modelowych rozwiązań w zakresie wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych, w tym rozwiązań technologicznych, administracyjnych i finansowych, 

- włączenie problematyki energii odnawialnej do wytycznych dotyczących sporządzania 
regionalnych i lokalnych planów energetycznych oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego z analizą przyrodniczo-krajobrazową lokalizacji obiektów i urządzeń do produkcji 
energii odnawialnej. 

 
2.6. Ochrona przed hałasem 
 
2.5.1. Stan wyjściowy 
 
Jednym z głównych problemów środowiskowych na obszarze województwa opolskiego, a więc takŜe 
gminy Wilków jest zanieczyszczenie hałasem, w szczególności komunikacyjnym. Hałas jest 
elementem tzw. stresu terenów zurbanizowanych, wpływającym na jakość Ŝycia ludności. Do 
najbardziej uciąŜliwych źródeł hałasu w środowisku naleŜy komunikacja drogowa, która emituje 
około 80 % wszystkich hałasów rozprzestrzeniających się na terenach osadniczych. Na poziom hałasu 
drogowego mają przede wszystkim wpływ: natęŜenia ruchu komunikacyjnego, udział transportu 
cięŜkiego w strumieniu ruchu, prędkość ruchu pojazdów, stan techniczny pojazdów, odległość 
zabudowy mieszkaniowej, stan i rodzaj nawierzchni, płynność ruchu i sposób eksploatacji pojazdów. 
 
Głównym elementem układu komunikacyjnego o znaczeniu regionalnym w gminie Wilków jest droga 
wojewódzka nr 451 relacji Oleśnica - Namysłów o największym natęŜeniu ruchu. Przebiega ona przez 
teren gminy na długości 8,7 km. Znaczące natęŜenie ruchu występuje równieŜ w ciągu drogi 
powiatowej nr 1103 Namysłów – Syców. 
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu nie przeprowadzał pomiarów oceniających 
hałas komunikacyjny w otoczeniu dróg na terenie gminy. Z szacunkowych obliczeń wynika, Ŝe hałas 
komunikacji drogowej nie przekracza progowych poziomów hałasu w środowisku i w otoczeniu drogi 
wojewódzkiej nie ma terenów zaliczanych do zagroŜonych hałasem, natomiast przy najbliŜszej 
zabudowie mieszkaniowej mogą być przekroczone poziomy normatywne w porze dnia i nocy. 
Natomiast na drogach powiatowych i gminnych, ze względu na niewielkie natęŜenie ruchu, poziom 
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hałasu nie będzie przekraczał ustawowych norm, a pogorszenie klimatu akustycznego ma charakter 
jedynie lokalny. 
 
Głównym elementem układu kolejowego mogącym negatywnie wpływać na zanieczyszczenie 
hałasem w gminie Wilków jest pierwszorzędna linia znaczenia krajowego nr 143 relacji Kalety – 
Wrocław, przebiega przez teren gminy na długości ok. 8,4 km. 
 
Dla zakładów rzemieślniczych i usługowych na terenie gminy Wilków nie były ustalane dopuszczalne 
poziomy hałasu, co świadczy o tym, Ŝe praca tych zakładów nie była przyczyną skarg mieszkańców i 
nie powodowała emisji ponadnormatywnego hałasu.  
 
2.5.2. Uwarunkowania prawne 
 
Ochrona przed hałasem realizowana jest przede wszystkim w oparciu o następujące przepisy prawne: 

 
- Directive 2002/49/EC on the European Parliament and the Council of 25 June 2002 relating to the 

assessment and management of environmental noise, 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska [Dz.U. nr 62. poz. 627 z 

późniejszymi zmianami] wraz z aktami wykonawczymi: 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 stycznia 2002r. w sprawie wartości progowych 

poziomów hałasu [Dz.U. nr 8, poz. 81] 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002r. w sprawie szczegółowych 

wymagań jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem [Dz.U. nr  
179, poz. 1498] 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003r. w sprawie rodzajów wyników 
pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, 
lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, 
oraz terminów i sposobów ich prezentacji [Dz.U. nr 18, poz. 164] 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego 
drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem [Dz.U. nr 35, poz. 308] 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie rodzajów wyników 
pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia, przekazywanych 
właściwym organom ochrony środowiska oraz terminu i sposobu ich prezentacji [Dz.U. nr 59, 
poz. 529] 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów wielkości emisji [Dz.U. nr 110, poz. 1057] 

 
 
 
2.5.3. Cele średniookresowe do 2011r. 
 
Zgodnie z zasadami nowej polityki ekologicznej kraju, poprawa jakości środowiska musi obejmować 
zmniejszenie skali naraŜenia mieszkańców na ponadnormatywny hałas. Obowiązujące w Polsce 
procedury lokalizacyjne nowych obiektów przemysłowych umoŜliwiają skuteczne egzekwowanie 
wymogów ochrony środowiska przed hałasem. 
 
Strategiczny cel średniookresowy w zakresie ochrony przed hałasem dla gminy Wilków: 
 
Zapobieganie oraz zmniejszenie skali naraŜenia mieszkańców gminy na nadmierny, 
ponadnormatywny poziom hałasu  
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Podstawą dla planowania działań związanych z ograniczeniem emisji hałasu jest wykonanie w 
najbliŜszych latach badań klimatu akustycznego w najbardziej newralgicznych punktach. Obowiązek 
prowadzenia monitoringu hałasu na terenie gminy spoczywa na zarządzających drogami i liniami 
kolejowymi, które w Rozporządzeniu Ministra Środowiska zostaną zaliczone do obiektów, których 
eksploatacja moŜe powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach i dla 
których wymagane jest sporządzanie map akustycznych. 
 
Zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska Starosta prowadzi bazy danych, dostępne za 
pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych, obejmujące m.in. mapy akustyczne, 
informacje dotyczące terenów zagroŜonych hałasem i terenów przekroczeń dopuszczalnego poziomu 
hałasu. 
 
Najskuteczniejsze przeciwdziałanie nadmiernej emisji hałasu (będące w kompetencji gminy) 
moŜna przeprowadzić na etapie planowania przestrzennego, które powinno bezwzględnie 
przestrzegać zasady strefowania i oddzielenia funkcji: chronionej, uciąŜliwej i izolacyjnej terenu. W 
tym celu konieczne jest przestrzeganie zasady nie lokalizowania w budynkach lub w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie zakładów usługowych, restauracji i lokali rozrywkowych uciąŜliwych pod względem 
akustycznym, ewentualnie druga wersja zwrócenia szczególnej uwagi na oddziaływanie akustyczne 
obiektów (zakładów rzemieślniczych i usługowych, restauracji) przy ustalaniu ich lokalizacji w 
rejonach, na których dominuje funkcja mieszkaniowa. 
 
Działaniami zmniejszającymi zagroŜenie hałasem jest przede wszystkim usprawnienie ruchu i 
wyprowadzanie go poza tereny mieszkalne (zagadnienie omówione szczegółowo w rozdziale 
dotyczącym ochrony powietrza atmosferycznego) oraz budowa ekranów akustycznych czy 
wprowadzanie zieleni izolacyjnej, a takŜe wymiana okien na dźwiękoszczelne w najbardziej 
newralgicznych punktach.  
 
Potrzeba zapewnienia ochrony ludziom i środowisku przed zagroŜeniami akustycznymi wywołuje 
potrzebę stworzenia sprawnego systemu rozpoznania, monitorowania i ograniczania uciąŜliwości 
akustycznej, realizowanego we współpracy organów administracji publicznej z zarządcami obiektów, 
których funkcjonowanie jest źródłem nadmiernej uciąŜliwości akustyczne. 
 
Problem zagroŜenia emisją hałasu naleŜy integrować z aspektami planowania przestrzennego  
w opracowywaniu lub wprowadzaniu zmian do miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
 
 
 
WyróŜnione kierunki działań szczegółowych obejmują: 
 
- stworzenie podstaw merytorycznych do określenia wielkości populacji zagroŜonej hałasem 

komunikacyjnym – objętych nadmierną uciąŜliwością akustyczną, 
- podjęcie i systematyczne wykonywanie podstawowych badań pomiarowych przez zarządców dróg 

i linii kolejowej, 
- dokonanie oceny akustycznej wybranych miejsc w gminie, 
- wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów poświęconych 

ochronie przed hałasem z wyznaczeniem stref ograniczonego uŜytkowania wokół głównych dróg i 
linii kolejowej tam, gdzie przekroczony jest równowaŜny poziom hałasu w porze nocnej 55 dB, 

- kontynuacja kontroli emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej, 
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- doskonalenie istniejących i kształtowanie nowych mechanizmów i procedur administracyjnych,  
- monitorowanie zmian przestrzennych stanu zagroŜenia hałasem i realizacji programów ochrony 

przed hałasem 
- prowadzenie bazy danych obejmującej zagadnienia dotyczące emisji ponadnormatywnego hałasu. 
 
 
2.7. Promieniowanie elektromagnetyczne 
 
2.7.1. Stan wyjściowy 
 
Do sztucznych źródeł pól elektromagnetycznych mających wpływ na środowisko w gminie Wilków 
naleŜą przede wszystkim: 
 
- linie elektroenergetyczne wysokich napięć 400 kV relacji Dobrzeń – Pasikurowice i Dobrzeń – 
Trębaczew (będące w eksploatacji ,,Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Południe’’). 
 
Obecnie w gminie Wilków nie prowadzi się badań poziomu natęŜenia pól elektromagnetycznych. 
 
2.7.2. Uwarunkowania prawne 
 
W dziedzinie ochrony przed polami elektromagnetycznymi za najistotniejsze naleŜy uznać zapisy w 
Dziale VI ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Ochrona przed polami 
elektromagnetycznymi).  
 
Ustawa obejmuje szereg unijnych uregulowań prawnych zawartych w dyrektywach, a najistotniejsze z 
nich to: Dyrektywa Rady 96/62/WE z 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością 
powietrza w otoczeniu. 
 
Ponadto, zagadnienia ochrony ludzi i środowiska przed niejonizującym promieniowaniem 
elektromagnetycznym są uregulowane w Polsce przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa 
budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i przepisami sanitarnymi, które pozwalają na 
kontrolowanie doboru lokalizacji źródeł pól elektromagnetycznych i ograniczenie ich oddziaływania 
na ludzi i środowisko do poziomów dopuszczalnych. 
 
 
 
 
 
 
 
2.7.3. Cele średniookresowe do 2011r. 
 
Strategiczny cel średniookresowy w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym: 
 

Monitoring pól elektromagnetycznych oraz poprawa bezpieczeństwa ekologicznego 
 
W UE brak jest jednolitych przepisów ochrony środowiska i zdrowia ludzi przed oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych (jest jedynie rekomendacja z 1999 roku). Polskę czeka szereg prac w zakresie 
wprowadzenie unormowań w dziedzinie ochrony przed polami elektromagnetycznymi, 
zorganizowanie jednostki referencyjnej (wraz z laboratorium pomiarów pól elektromagnetycznych w 
środowisku), która będzie zapleczem naukowym i merytorycznym dla organów administracji, w tym 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY WILKÓW NA LATA 2004 – 2007  
Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2011 

 
 

     
 46-024 Dąbrówka Łubniańska, Kosowce 7 

    tel: 0 604 997 125 , 0 509 18 16 15 
  e-mail: finanse.srodowisko@wp.pl 

 
 

 

64 

inspekcji ochrony środowiska, które to organy mają realizować zadania zgodnie z zapisami ustawy 
POŚ. 
 
W najbliŜszych latach podstawowym działaniem będzie prowadzenie badań, które pozwolą na ocenę 
skali zagroŜenia polami elektromagnetycznymi. Ponadto, jednym z waŜnych zadań słuŜących 
realizacji celu będzie wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
zapisów poświęconych ochronie przed polami (II Polityka Ekologiczna Państwa) z wyznaczeniem 
stref ograniczonego uŜytkowania m.in. wokół urządzeń elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych 
i radiolokacyjnych, gdzie jest rejestrowane przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych.  
 
WyróŜnione kierunki działań szczegółowych obejmują: 
- rozwój systemu badań pól elektromagnetycznych, 
- uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego zagadnienia pól 

elektromagnetycznych, w szczególności linii elektroenergetycznej wysokich napięć 400 kV relacji 
Dobrzeń – Pasikurowice i Dobrzeń – Trębaczew. 

 
2.8. PowaŜne awarie przemysłowe oraz bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne 
 
Zapobieganie powaŜnym awariom regulowane są przez: 

- ustawę z 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z 
późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi 

- ustawę o ochronie przeciwpoŜarowej (Dz.U. nr 147, poz. 1229 z 2002 r.) 
- ustawę o Państwowej StraŜy PoŜarnej (Dz.U. nr 147, poz. 1230 z 2002 r.) 

 
Obowiązujące przepisy prawne zharmonizowane są z dyrektywą Seveso II (dyrektywa 96/82/WE) – 
kontrola zagroŜeń wypadkami z udziałem niebezpiecznych substancji. Obowiązki związane z 
awariami przemysłowymi spoczywają głownie na prowadzącym zakład o zwiększonym ryzyku lub o 
duŜym ryzyku wystąpienia awarii oraz na organach Państwowej StraŜy PoŜarnej, a takŜe wojewodzie. 
Na terenie województwa opolskiego słuŜby ochrony przeciwpoŜarowej i inspekcji ochrony 
środowiska dokonały kwalifikacji zakładów produkcyjnych za względu na stopień zagroŜeń awariami 
przemysłowymi. Na ogólna liczbę 18 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia powaŜnej awarii 
wyróŜniono 10 zakładów o zwiększonym ryzyku awarii i 8 zakładów o podwyŜszonym ryzyku awarii. 
Wśród nich ani jeden zakład produkcyjny nie leŜy na terenie gminy Wilków.  
 
WyróŜnione kierunki działań szczegółowych w zakresie zapobiegania powaŜnym awariom obejmują: 

 

- ograniczenie zagroŜeń związanych z transportem towarów niebezpiecznych, 
- wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagroŜeń środowiska 

z tytułu awarii przemysłowych i transportu materiałów niebezpiecznych, 
- edukacja społeczna o zagroŜeniach i zachowaniu na wypadek powaŜnych awarii przemysłowych i 

transportowych. 
 
Kwestie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego regulowane są przez następujące przepisy 
prawne: 

 
- ustawę z 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z 

późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi 
- ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz.U. nr 

76 z dnia 25.07.2002 r., poz. 811) wraz z przepisami wykonawczymi 
- ustawę z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz.U. nr 11, 

poz. 84 z 2001 r.) wraz z przepisami wykonawczymi 
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Obowiązujące przepisy prawne zharmonizowane są z obowiązującymi na terenach państw 
członkowskich dyrektywami o organizmach zmodyfikowanych genetycznie oraz o niebezpiecznych 
substancjach i preparatach chemicznych.  
 
Generalnie zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego i chemicznego sprowadza się do pełnej 
kontroli zagroŜeń środowiskowych związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, dystrybucją, 
składowaniem oraz stosowaniem substancji i preparatów chemicznych oraz genetycznie 
modyfikowanych organizmów (GMO).  
 
Kontrola ta, zgodnie z polityką ekologiczną państwa polegać będzie na stosowaniu następujących 
mechanizmów: 

 

- zakazu produkcji i uŜytkowania określonych substancji i preparatów o duŜym stopniu ryzyka 
dla zdrowia i środowiska, których stosowanie moŜe wywoływać większe straty niŜ korzyści, 

- rezygnację z pewnych technologii w przypadku stwierdzenia ewidentnych i niemoŜliwych do 
wyeliminowania powaŜnych zagroŜeń dla zdrowia i środowiska, 

- ograniczenia co do czasu i zakresu stosowania, w sytuacji braku bezpiecznych zamienników, 
- licencjonowania produkcji, obrotu i uŜytkowania GMO, a takŜe substancji i preparatów 

chemicznych zaliczonych do kategorii niebezpiecznych dla zdrowia i środowiska, 
- wprowadzania procedur zarządzania ryzykiem na szczeblu wytwórcy i regionu. 

 
Szybki rozwój technologiczny, w szczególności w zakresie biotechnologii i inŜynierii genetycznej 
oraz wykorzystania substancji i preparatów chemicznych powoduje konieczność podejmowania 
działań zapewniających bezpieczeństwo ludzi i środowiska przed ich negatywnymi oddziaływaniami, 
stworzenie sprawnego systemu nadzoru i kontroli w zakresie produkcji, wykorzystania oraz 
unieszkodliwiania pozostałości (w tym odpadów i środków przeterminowanych) przy wykorzystaniu 
specjalistycznych laboratoriów, dysponujących wysokokwalifikowaną kadrą i stosujących dobre 
praktyki laboratoryjne. Kluczowe znaczenie posiadać będzie biuro Inspektora ds. Substancji i 
Preparatów Chemicznych jak równieŜ Urząd ds. Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych. Komisja ds. GMO, współpracująca z istniejącymi strukturami 
administracji: Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Ochrony Środowiska, Państwową Inspekcją Pracy, 
Inspekcją Handlową, Państwową StraŜą PoŜarną, StraŜą Graniczną, Urzędem Celnym. 

 
Niezwykle istotne znaczenia posiadać będzie podnoszenie świadomości społecznej w zakresie 
wykorzystania bezpiecznego korzystania z biotechnologii, substancji i preparatów chemicznych, 
dostęp do informacji o środowisku oraz do rejestrów uwalniania i transferu zanieczyszczeń (PRTR). 
Większość z przewidywanych do realizacji zadań naleŜy do zadań własnych Wojewody i jego słuŜb 
 
zespolonych oraz organów centralnych, w niewielkim zakresie do zadań koordynowanych i ma 
charakter pozainwestycyjny. Przewidywane koszty realizacji przedsięwzięć obciąŜać będą budŜet 
Wojewody, w niewielkim stopniu podmioty gospodarcze. śadne z zadań priorytetowych nie wymaga 
angaŜowania budŜetu samorządów.  
 
2.9. Edukacja ekologiczna i dostęp do informacji 
 
„Strategia ZrównowaŜonego Rozwoju Polski do roku 2025” podkreśla, Ŝe podstawowym warunkiem 
powodzenia realizacji zrównowaŜonego kierunku rozwoju kraju jest aktywny udział świadomego i 
dobrze wyedukowanego społeczeństwa.  
 
Główny dokument sektorowy, w którym zostały sformułowane cele edukacji ekologicznej to 
„Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej”. WyróŜnia ona następujące cele strategiczne: 
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- kształtowanie pełnej świadomości i budzenie zainteresowania społeczeństwa wzajemnie 
powiązanymi kwestiami ekonomicznymi, społecznymi, politycznymi i ekologicznymi, 

- umoŜliwienie kaŜdemu człowiekowi zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla 
poprawy stanu środowiska, 

- tworzenie nowych wzorców zachowań, kształtowanie postaw, wartości i przekonań 
jednostek, grup i społeczeństw, uwzględniających troskę o jakość środowiska. 

 
Według powyŜszej strategii gmina powinna obligatoryjnie uchwalić Program edukacji 
ekologicznej. Skuteczna realizacja polityki ekologicznej województwa, powiatu i gminy wymaga 
udziału w tym procesie wszystkich zainteresowanych podmiotów wywierających bezpośredni lub 
pośredni wpływ na sposób i intensywność korzystania ze środowiska, w tym równieŜ udział 
obywateli. Podstawowe znaczenie dla społecznego udziału w realizowaniu celów ekologicznych ma 
przede wszystkim odpowiednia edukacja ekologiczna oraz powszechny dostęp do informacji o 
środowisku. Koniecznym uzupełnieniem powinno być takŜe nawiązywanie współpracy między 
instytucjami publicznymi, a organizacjami ekologicznymi (konsultowanie strategii i programów, 
przedsięwzięć i decyzji, rozwijania edukacji ekologicznej itp.). 
 
Podstawowym aktem prawnym określającym uwarunkowania i ramy powszechnego dostępu do 
informacji o środowisku jest ustawa Prawo Ochrony Środowiska [Dz.U. nr 62, poz. 627 z 
późniejszymi zmianami wraz z przepisami wykonawczymi]. 
 
NajwaŜniejszymi celami w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa i udostępniania informacji o 
środowisku, wyszczególnionymi w wojewódzkim programie ochrony środowiska, które dotyczą 
gminy Wilków są: 
- realizacja szkoleń, kursów, konkursów, wydawnictw, akcji popularyzatorskich podnoszących 

świadomość ekologiczną społeczeństwa, w szczególności rolników, nauczycieli oraz dzieci i 
młodzieŜy,  

- gromadzenie pomocy dydaktycznej i rozpowszechnianie informacji dotyczących ochrony 
środowiska i edukacji ekologicznej, w szczególności przez biblioteki i szkoły, 

- realizacja modelowych przedsięwzięć chroniących obiekty i obszary cenne przyrodniczo (dolina 
Widawy, zespoły parkowo-dworskie) wraz z ich wykorzystaniem dla promocji i rozwoju wsi, 
gminy i powiatu oraz wsparcie modelowych projektów realizowanych przez organizacje 
pozarządowe, 

- rozwój infrastruktury turystyczno-dydaktycznej, w szczególności na terenie zabytkowych układów 
parkowo-dworskich oraz w dolinie Widawy, 

- realizacja cyklicznych prezentacji o treściach przyrodniczych w ramach publicznych środków 
przekazu oraz instytucji kultury i wypoczynku, 

- utworzenie w Urzędzie Gminy Wilków systemu udostępniania informacji o środowisku w oparciu 
o rejestry oraz interaktywne bazy danych o środowisku dostępne za pośrednictwem Internetu. 

 
Edukacja społeczeństwa powinna być prowadzona w sposób ciągły, rozpoczynając od wychowania w 
rodzinie, poprzez systemy edukacji formalnej i nieformalnej. Powinny jej zostać poddane zarówno 
dzieci, młodzieŜ, rodzice, nauczyciele, działacze, rolnicy, pracownicy administracji i inni. Edukacja 
musi być prowadzona na podstawach naukowych. 
 
Podstawowymi narzędziami dla edukacji dzieci i młodzieŜy powinny być: 
- prelekcje wygłaszane w szkołach podczas lekcji przez specjalistów róŜnych dziedzin, 
- wydawnictwa opisujące w przystępny sposób walory przyrodnicze i krajobrazowo-kulturowe 

gminy, 
- wycieczki terenowe, 
- obserwacje i badania środowiska na zajęciach terenowych, 
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- a takŜe przeróŜne konkursy i akcje informacyjne prowadzone głównie przez jednostki oświatowe 
na terenie gminy, w szczególności Gimnazjum i Przedszkole w Wilkowie np. „Sprzątanie Świata”, 
„Dzień Ziemi”, „Moja Widawa”, programy edukacyjne np. Bocian, ekologiczne konkursy 
literackie, sportowe, plastyczne i recytatorskie, zbiórki odpadów, festyny ekologiczne, turnieje 
rodzinne ekologiczne. 

 
Bardzo waŜnym i skutecznym narzędziem edukacyjnym jest tworzenie ścieŜek turystyczno-
edukacyjnych, które łączą w sobie tematykę z wielu dziedzin, a słuŜą nie tylko mieszkańcom gminy, 
ale takŜe powiatu i województwa. Najlepszy skutek odnosi, bowiem edukacja aktywna, 
ukierunkowana na bezpośredni kontakt z przyrodą i środowiskiem.  
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IV. PROGRAM WYKONAWCZY 
 
Cele ekologiczne do 2011 roku i strategia ich realizacji przedstawione w rozdziałach poprzednich, są 
bazą dla programu wykonawczego, którego główną część stanowi plan operacyjny na lata 2004 - 
2007, tj. plan konkretnych przedsięwzięć (inwestycyjnych i pozainwestycyjnych), które stanowią 
przedsięwzięcia priorytetowe i przewidziano je do realizacji na terenie gminy.  
 
Podstawą sformułowania przedsięwzięć planowanych do realizacji w okresie 2004 – 2007 były 
priorytety ekologiczne gminy wyróŜnione w części dotyczącej polityki ekologicznej gminy. 
Poszczególne przedsięwzięcia zostały przedstawione w tabelach, z podziałem na dziedziny 
środowiska, dla poszczególnych przedsięwzięć podano instytucje realizujące i współpracujące, koszty, 
terminy realizacji, źródła finansowania i rodzaj zadania.  
 
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe wiele przedsięwzięć proponowanych w ramach jednego zagadnienia wpisuje się 
takŜe w inne zagadnienia. Wynika to z faktu, Ŝe poszczególne elementy środowiska i uciąŜliwości 
środowiskowe są ze sobą powiązane i poprawa jakości lub ochrona jednego z nich często skutkuje 
poprawą lub ochroną pozostałych.  
 
1. Plan operacyjny na lata 2004 – 2007 
 
W formułowaniu planu operacyjnego, a więc listy przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 
latach 2004 –2007, uwzględniono kryteria wyboru przedstawione poniŜej. Zgodnie z wytycznymi 
wojewódzkimi dla powiatów i gmin na liście zadań znalazły się przede wszystkim przedsięwzięcia 
znaczące dla ochrony środowiska szczebla gminnego. Zadania zebrano w formie harmonogramu 
rzeczowo-finansowego na podstawie poniŜszych kryteriów: 
- zadania wynikające z obowiązku ustawowego, 
- zadania wskazane w "Programie ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2003 -

2010" dla gmin,  
- zadania wskazane w "Programie ochrony środowiska dla powiatu namysłowskiego na lata 2004 -

2011",  
- zadania ujęte w „Wieloletnim Planie Inwestycyjnym gminy Wilków na lata 2001-2008” (uchwała 

nr XXIV/147/01 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 26 luty 2001), 
- działania ujęte w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Wilków (1999), 
- zadania przewidziane do realizacji w najbliŜszych czterech latach dla jednostek organizacyjnych 

gminy oraz innych podmiotów/organizacji dofinansowywanych przez gminę,  
- zadania uzgodnione podczas konsultacji z przedstawicielami gminy włączonymi w prace nad 

programem ochrony środowiska.  
 
W niniejszym planie operacyjnym zamieszczono zadania własne gminy tj. zadania związane z 
ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane w 
całości lub w części ze środków budŜetowych i pozabudŜetowych będących w dyspozycji gminy. 
Zostały one wymienione w takim stopniu szczegółowości, jaki był dostępny na dzień konstrukcji 
harmonogramu. 
 
NaleŜy podkreślić, Ŝe zaproponowana lista przedsięwzięć nie zamyka moŜliwości realizowania innych 
zadań, charakteryzujących się mniejszą skalą, o mniejszym ekologicznym efekcie. Oznacza to 
moŜliwość uzyskania dofinansowania przedsięwzięć nie wymienionych imiennie w planie 
operacyjnym, o ile dane przedsięwzięcie będzie się mieściło w załoŜonych do realizacji celach 
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średniookresowych dla gminy Wilków. JednakŜe dodatkowe zadania powinny zostać wpisane do 
niniejszego harmonogramu finansowo-rzeczowego w momencie aktualizacji Programu (I kw. 2006r.). 

 
Proponowane przedsięwzięcia ujęto w tabeli dzieląc ją na działy: 
 

Ochrona przyrody i krajobrazu 
Ochrona i zrównowaŜone wykorzystanie lasu 
Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 
Ochrona powierzchni ziemi i gleb  
Ochrona powietrza atmosferycznego, w tym wzrost wykorzystania energii odnawialnej 
Ochrona przed hałasem 
Edukacja ekologiczna i udostępnianie informacji o środowisku 
Planowanie przestrzenne i strategiczne jako podstawowe narzędzia zrównowaŜonego rozwoju  
Zarządzanie programem ochrony środowiska 
 
Przedsięwzięcia w zakresie gospodarowania odpadami zostały przedstawione w Gminnym Planie 
Gospodarki Odpadami.  
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ZADANIA PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI DLA GMINY WILKÓW  I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
 
 
Tabela 29. Harmonogram finansowo-rzeczowy zadań własnych gminy przewidzianych do realizacji na lata 2004 –2007 z perspektywą do roku 2011. 

Szacunkowy koszt zadania w PLN Zadania przewidziane do 
realizacji 

Jednostki 
realizujące i 

współpracujące 

Termin 
realizacji Całkowity 

koszt 
2004 2005 2006 2007 

Źródła 
finansowania 

Uwagi 

Ochrona przyrody i krajobrazu 
Objęcie ochroną prawną, co 
najmniej jednego obszaru 
(siedliska) cennego przyrodniczo, 
ze wskazaniem jako priorytetowe 
obszary wodno-błotne  

Gmina 
Wojewoda 
Nadleśnictwo 
Namysłów 
 

2006-2007 500   250 250 Srodki własne  

Przeprowadzenie studiów 
krajobrazowo-kulturowych ze 
sporządzeniem wytycznych do 
planów miejscowych dotyczących 
rewaloryzacji zabudowy i układów 
urbanistycznych, co najmniej 1 
miejscowości w gminie, ze 
wskazaniem jako priorytetowe wsi 
Pągów i Wilków jako 
wyznaczonych do ochrony w 
ramach stref konserwatorskich A i 
B 

Gmina 
Marszałek 
Pełnomocnik 
ds. Odnowy 
Wsi UM 
Akademia 
Rolnicza we 
Wrocławiu 

2007 20 000 
4 000 

   20 000 
4 000 

20% Środki 
własne 
80% Fundusze 
strukturalne UE 
(SOP 
Restrukturyzacja          
i modernizacja 
sektora 
Ŝywnościowego 
oraz rozwój 
obszarów 
wiejskich)   

Zadanie wpisuje się 
w kierunki 
rewaloryzacji 
krajobrazu ujęte w 
Studium 
uwarunkowań i 
zagospodarowania 
przestrzennego 
gminy 
 

W kaŜdym roku dokonanie 
nasadzeń, co najmniej 100 szt. 
zieleni trwałej w miejscowościach 
gminnych i wzdłuŜ dróg, w tym, 
co najmniej 80 szt. drzew 
szlachetnych (lipa, dąb, klon itp.) 

Gmina 
Nadleśnictwo 
Namysłów 
Mieszkańcy 
Zarządcy dróg 

2004-2007 2 000 500 500 500 500 GFOŚiGW  

Utrzymanie zieleni na terenie 
gminy 

Gmina 2004-2007 29 400 8 400 7 000 7 000 7 000 GFOŚiGW  

Razem na działanie ochrona przyrody i krajobrazu 51 900 
35 900 

8 400 7 500 7 750 27 750 
11 750 
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Koszty całkowite na działanie ochrona przyrody i krajobrazu w latach 2004 – 2007 wynoszą  

51 900 PLN, w tym ze środków własnych 35 900 PLN 
Ochrona i zrównowaŜone wykorzystanie lasów 
Aktualizacja granicy polno-leśnej 
w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego 

Gmina 
Wojewoda 
 

2005-2007 Zadanie (wykonanie planów miejscowych) przewidziane 
w dziale planowanie przestrzenne jako podstawowe 
narzędzie zrównowaŜonego rozwoju 

środki własne Zadanie 
przewidziane w 
Polityce 
Ekologicznej 
Państwa i w 
Programach ochrony 
środowiska 
wyŜszych szczebli 

Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych 
Sporządzenie wniosku o wpis 
gminy Wilków do Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych 

Gmina 2004 w ramach pracy urzędu środki własne  

Modernizacja sieci wodociągowej 
tranzytowej Jakubowice – 
Krzyków oraz wodociągu 
rozdzielczego dla wsi Krzyków, 
Jakubowice i Idzikowice 

Gmina 2004 293 000 
87 900 

293 000 
87 900 

   30% środki 
własne 
70% dotacja  
Agencji 
Nieruchomości 
Rolnych w 
Opolu  

 

Budowa kanalizacji sanitarnej dla 
całej gminy 
 
 
 
 
 

Gmina 
Zakład 
Wodociągów i 
Usług 
Komunalnych 
„Ekowod” 
 

2006-2008 26,86 mln, 
832 660 

   13,43 
mln 
416 330 

3,1% Środki 
własne 
85% dotacja 
Funduszu 
Spójności 
5% dotacja 
WFOŚiGW 
2,5% dotacja, 
4,4% poŜyczka 
NFOŚiGW 

Inwestycja we 
współpracy z 
gminami powiatu 
namysłowskiego 
oprócz gminy Pokój 
Zadanie ujęte w 
Wieloletnim Planie 
Inwestycyjnym 

Razem na działanie ochrona wód podziemnych i 27,15 mln 293 000   13,43  
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powierzchniowych 920 560 87 900 mln 
416 330 

 
Koszty całkowite na działanie ochrona wód podziemnych i powierzchniowych w latach 2004 – 2007 wynoszą 

13,7 mln PLN, w tym środki własne 504 230 PLN 
 

Ochrona powierzchni ziemi i gleb 
Opracowanie programu nasadzeń 
roślinności śródpolnej 
 

Gmina 
Właściciele 
gruntów 
Nadleśnictwo 
Namysłów 

2006-2007 W ramach pracy urzędu Środki własne  

Utworzenie, co najmniej 2 pasów 
lub kęp zieleni śródpolnej 
 

Gmina 
Właściciele 
gruntów 
Nadleśnictwo 
Namysłów 

2006-2007 1 000 
   

  500 500 Środki własne 
Fundusz 
ochrony 
gruntów rolnych 

 

Upowszechnienie wśród 25% 
rolników korzyści wynikających z 
nasadzeń śródpolnych, ze 
wskazaniem w pierwszej 
kolejności terenów intensywnie 
uŜytkowanych rolniczo, w 
szczególności Pielgrzymowice, 
Pszeniczna, Wojciechów i 
Wilków 

Gmina 
ODR 
Namysłów 

2005-2007 Zadanie przewidziane w dziale edukacja ekologiczna i 
dostęp do informacji o środowisku 

Środki własne 
WFOŚiGW 

 

Rozpoczęcie działań mających na 
celu propagowanie wśród 
rolników Kodeksu Dobrej Praktyki 
Rolniczej 

Gmina 
ODR 
Namysłów 

2005-2007 Zadanie przewidziane w dziale edukacja ekologiczna i 
dostęp do informacji o środowisku 

Środki własne 
WFOŚiGW 

 

Działania związane z racjonalnym zagospodarowaniem odpadów i utrzymaniem czystości i porządku opisano w Planie Gospodarki Odpadami dla gminy Wilków 
Razem na działanie ochrona powierzchni ziemi i gleb 1 000    500 500  

 
Koszty całkowite na działanie ochrona powierzchni ziemi i gleb w latach 2004 – 2007 wynoszą 1 000 PLN, w tym środki własne 1 000 PLN 
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Ochrona powietrza, w tym wzrost wykorzystania energii odnawialnej 
Opracowanie i wdroŜenie systemu 
działań edukacyjno-
informacyjnych dla mieszkańców 
wsi na rzecz zmiany nośnika 
energii, w szczególności 
wykorzystania energii odnawialnej 

Gmina 
WFOŚiGW 
BOŚ 

2006 - 2007 1 000   500 500 Środki własne  

Wymiana pieca w Domu Kultury 
w Wilkowie 

Gmina 
 

2004 12 000 12 000    Środki własne  

Zmniejszenie zuŜycia energii: 
 – wymiana stolarki okiennej i 
drzwiowej (Gimnazjum w 
Wilkowie) 
 
 
 
 
 – remont z wymianą stolarki 
okiennej (świetlica wiejska w 
Pszenicznej) 
- remont z wymianą stolarki 
okiennej (świetlica wiejska w 
Wojciechowie) 

Gmina 
 
 
 
 
 
 
 
Gmina 
 
 
Gmina 
 

2005 
 
 
 
 
 
 
 
2004 
 
 
2004  

80 000 
40 000 
 
 
 
 
 
 
12 000  
 
 
13 000 

 
 
 
 
 
 
 
 
12 000 
 
 
13 000 

80 000 
40 000 
 

  50% Środki 
własne 
50% Środki 
Ministerstwa 
Edukacji 
Narodowej i 
Sportu 
 
Gminny 
program 
profilaktyki 
antyalkoholowej 
 

 

Razem na działanie ochrona powietrza, w tym wzrost 
wykorzystania energii odnawialnej 

118 000 
  78 000 

37 000 80 000 
40 000 

500 500  

 
Koszty całkowite na działanie ochrona powietrza, w tym wzrost wykorzystania energii odnawialnej w latach 2004 – 2007 wynoszą 

118 000 PLN, w tym środki własne 78 000 PLN 
 

Ochrona przed hałasem 
Nasadzenia drzew wzdłuŜ dróg Gmina  

Zarządcy Dróg 
2004-2007 Zadanie przewidziane w dziale ochrona przyrody i 

krajobrazu 
środki własne  

Wprowadzanie zapisów 
dotyczących ochrony przed 
hałasem w planach miejscowych 

Gmina  
 

2005-2007 Zadanie przewidziane w dziale o planowaniu 
przestrzennym 

środki własne  
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Zbieranie danych o zagroŜeniu 
hałasem w gminie 

Gmina  
Zarządcy dróg i 
linii kolejowej 

2005-2007 Zadanie przewidziane w edukacja ekologiczna i 
udostępnianie informacji o środowisku 

środki własne  

Edukacja ekologiczna i udostępnianie informacji o środowisku 
Sporządzenie publicznie 
dostępnego wykazu danych o 
dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego 
ochronie  
 
 
 

Gmina 2005 
 

W ramach pracy urzędu Środki własne Zadanie 
obligatoryjne 
(ustawa Prawo 
Ochrony 
Środowiska) 

Upowszechnienie wśród 25% 
rolników korzyści wynikających z 
nasadzeń śródpolnych, ze 
wskazaniem w pierwszej 
kolejności terenów intensywnie 
uŜytkowanych rolniczo 
(Pielgrzymowice, Pszeniczna, 
Wojciechów i Wilków) 

Gmina 
ODR 
Namysłów 

2005-2007 1 500  500 500 500 Środki własne 
WFOŚiGW 

 

Rozpoczęcie działań mających na 
celu propagowanie wśród 
rolników Kodeksu Dobrej Praktyki 
Rolniczej 

Gmina 
ODR 
Namysłów 

2005-2007 1 500  500 500 500 Środki własne 
WFOŚiGW 

 

Sporządzenie programu edukacji 
ekologicznej gminy 

Gmina 
szkoły i 
przedszkola 
sołtysi 

2005 500  500   Środki własne Zadanie wyznaczone 
przez Narodową 
Strategię Edukacji 
Ekologicznej  

Akcja „Sprzątanie Świata” Placówki 
oświatowe 

2004-2007 2000 500 500 500 500 Środki własne Zadania zgłoszone 
przez placówki 
oświatowe 

Dni Ziemi (konkursy, inscenizacje, 
turnieje) 

Placówki 
oświatowe 

2004-2007 1 000 250 250 250 250 Środki własne 
Sponsorzy 
Wkład 
uczestników 

Zadania zgłoszone 
przez placówki 
oświatowe 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY WILKÓW NA LATA 2004 – 2007  
Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2011 

 
 

      46-024 Dąbrówka Łubniańska, Kosowce 7 
    tel: 0 604 997 125 , 0 509 18 16 15 

  e-mail: finanse.srodowisko@wp.pl 
 

 
 

75 

a) Turniej rodzinny o tematyce 
ekologicznej 

b) Konkurs plastyczny z okazji 
„Światowego Dnia Zwierząt” 

c) Aukcja prac dzieci z konkursu 
plastycznego „Zwierzaki” na 
festynie z okazji Dnia Dziecka 

Przedszkole 
Publiczne w 
Wilkowie 

2004-2007 
 
 

1000 
 
 

250 250 
 
 

250 250 Środki Rady 
Rodziców 
Sponsorzy 

Zadania zgłoszone 
przez placówki 
oświatowe. 
Pieniądze pozyskane 
z aukcji będą 
przekazane dla 
Schroniska dla 
Bezdomnych 
Zwierząt 

a) Wycieczki o tematyce 
przyrodniczej 

b) Ekologiczne koło 
zainteresowań dla uczniów 

 

Gimnazjum w 
Wilkowie 
 
 
 
 

2004-2007 W ramach zajęć szkoły Środki własne Zadania zgłoszone 
przez placówki 
oświatowe 

Razem na działanie edukacja ekologiczna i udostępnianie 
informacji o środowisku 

7 500 1 000 2 500 2 500 1 500   

 
Koszty całkowite na działanie edukacja ekologiczna i udostępnianie informacji o środowisku w latach 2004 – 2007 wynoszą  

7 500 PLN, w tym środki własne 7 500 PLN 
 
Planowanie przestrzenne i strategiczne jako podstawowe narzędzia zrównowaŜonego rozwoju 
Sporządzenie analizy zmian w 
zagospodarowaniu przestrzennym 
gminy 

Gmina  2004-2005 2 000 1 000 1 000   Środki własne Zadanie 
obligatoryjne 
(ustawa o 
planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym) 

Opracowanie ekofizjografii gminy 
dla potrzeb sporządzenia studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 

Gmina  2004 20 000 20 000    Środki własne  

Opracowanie Studium (zmian 
Studium) uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania 

Gmina  2005 15 000  15 000   Środki własne Zadanie 
obligatoryjne 
(ustawa o 
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przestrzennego gminy wraz z 
wieloletnim programem 
sporządzania planów miejscowych  

planowaniu i 
zagospodarowaniu 
przestrzennym) 

Sporządzenie planów miejscowych 
wszystkich miejscowości w 
gminie, ze szczególnym 
uwzględnieniem ochrony i 
rewaloryzacji krajobrazu 
kulturowego 

Gmina  2005 – 2007 80 000  20 000 30 000 30 000 Środki własne  

Opracowanie Planu Rozwoju 
Lokalnego 

Gmina  2005 W ramach pracy urzędu Środki własne  

Razem na działanie planowanie przestrzenne i strategiczne jako 
podstawowe narzędzia zrównowaŜonego rozwoju 

117 000 21 000 36 000 30 000 30 000  

 
Koszty całkowite na działanie planowanie przestrzenne i strategiczne jako podstawowe narzędzia zrównowaŜonego rozwoju w latach 2004 – 2007 wynoszą 

117 000 PLN, w tym środki własne 117 000 PLN 
 
 

Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska 
Sporządzenie gminnego programu 
ochrony środowiska wraz z 
planem gospodarki odpadami na 
lata 2004-2007 

Gmina  2004 12 200 12 200    Środki własne Zadanie 
obligatoryjne 
(ustawa Prawo 
Ochrony 
Środowiska) 

Sporządzenie raportu z wykonania 
celów krótkookresowych 
Programu na lata 2004-2005, a 
następnie 2006-2007 i 
przedstawienie go Radzie Gminy 

Gmina 2005 
2007 

w ramach pracy urzędu Środki własne Zadanie 
obligatoryjne 
(ustawa Prawo 
Ochrony 
Środowiska) 

Sporządzenie gminnego programu 
ochrony środowiska na lata 2008-
2011 

Gmina 2008 15 000     Środki własne Zadanie 
obligatoryjne 
(ustawa Prawo 
Ochrony 
Środowiska) 

Razem na działanie Zarządzanie Programem Ochrony 27 200 12 200      
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Środowiska 
 

Koszty całkowite na działanie Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska w latach 2004 – 2007 wynoszą 12 200 PLN, w tym środki własne 12 200 PLN 
 

Ogółem w latach 2004 – 2007 koszty na realizację zadań związanych z ochroną środowiska wyniosą: 
14. 107 400 PLN, w tym środki własne 855 630 PLN 

4 000 – w tym środki własne 
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2. Koszty realizacji programu 
 

2.1. Szacunek kosztów na lata 2004-2007  
 
Kalkulacja kosztów realizacji Programu dotyczy okresu najbliŜszych 4 lat t.j. sporządzono ją na lata 
2004-2007 na podstawie danych ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym przedsięwzięć 
przewidzianych lub planowanych do realizacji. Kalkulacja kosztów jest w duŜej mierze szacunkowa, 
poniewaŜ koszty niektórych działań zostały przyjęte według ogólnych załoŜeń. PoniewaŜ jednak 
Program ma formułę otwartą moŜna aktualizować i uzupełniać dane dotyczące finansowania 
poszczególnych przedsięwzięć.  
 
Nie oszacowano kosztów na lata 2007-2011 poniewaŜ lista przedsięwzięć i ich koszty są obarczone 
zbyt duŜym błędem i stają się mało przydatne dla określenia tak odległych potrzeb finansowych. 
 

Tabela 30. Szacunkowe, sumaryczne koszty realizacji Programu na lata 2004-2007 
L.p. Dziedzina Koszty ogółem  

[PLN] 
Koszty własne 

 [PLN] 
1. Ochrona przyrody i krajobrazu 51 900 35 900 
2. Ochrona i zrównowaŜone wykorzystanie lasu w ramach innych działań 
3.  Ochrona wód podziemnych i powierzchniowych 13,7 mln  504 230 
4. Ochrona powierzchni ziemi i gleb 1 000 1 000 
7.  Ochrona powietrza, w tym w energia odnawialna 118 000 78 000 
8.  Ochrona przed hałasem w ramach innych działań 
9.  Gospodarka odpadami Koszty ujęte w Planie gospodarki odpadami 
11.  Edukacja ekologiczna i dostęp do informacji o 

środowisku 
7 500 7 500 

12. Planowanie przestrzenne i strategiczne 117 000 117 000 
13. Zarządzanie środowiskiem 12 200 12 200 

SUMA 14. 107 400 855 630 
 
Największe koszty generują działania dotyczące ochrony wód, co jest związane głównie z planowaną 
kanalizacją gminy. JednakŜe przy tym działaniu spodziewane jest takŜe najwyŜsze dofinansowanie 
(ok. 96,9%) z Funduszu Spójności oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Znaczące obciąŜenie finansowe będzie takŜe wynikiem realizacji 
planów miejscowych (ok. 117 tys.zł) będące w całości kosztem własnym gminy. Ogółem na lata 2004 
– 2007 planuje się zadania na łączny koszt 14,1 mln zł., w tym środki własne stanowić będą ok.6,1%., 
co nie przekracza przeciętnego kosztu rocznych działań z zakresu ochrony środowiska w ostatnich 
latach. 
 

2.2. MoŜliwości finansowania programu 
 
Dla gminy dostępnymi sposobami finansowania inwestycji są: 

• środki własne, 
• kredyty i poŜyczki udzielane w bankach komercyjnych, 
• kredyty i poŜyczki o oprocentowaniu preferencyjnym udzielane przez instytucje wspierające 

rozwój gmin i powiatów, 
• dotacje państwowe z funduszy krajowych i zagranicznych. 
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Osiągane przez Polskę coraz lepsze wyniki w ochronie środowiska są w duŜej mierze efektem 
funkcjonującego systemu finansowania przedsięwzięć proekologicznych. Podstawę tego systemu 
stanowią przede wszystkim instytucjonalne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.  
 
W perspektywie naszego członkostwa w Unii Europejskiej podstawowe znaczenie nabierają programy 
i fundusze pomocowe przygotowujące Polskę do wykorzystania funduszy strukturalnych (moŜliwość 
większego niŜ dotychczas wykorzystania środków strukturalnych i funduszu spójności w 
szczególności w inwestycjach związanych z infrastrukturą techniczną, rozwojem obszarów wiejskich, 
rekultywacją terenów oraz turystyką i edukacją ekologiczną). Fundacje i programy pomocowe 
udzielają bezzwrotnej pomocy finansowej w róŜnych formach. Są to między innymi: pomoc 
finansowa na zadania inwestycyjne lub projekty, pomoc konsultingowa oraz pomoc szkoleniowa.  
 
Dostępne na rynku formy finansowania inwestycji ekologicznych dzieli się na: 

� kredyty, poŜyczki, obligacje, leasing, 
� udziały kapitałowe – akcje i udziały w spółkach, 
� dotacje. 

 
W polityce finansowej wielu gmin i powiatów zauwaŜa się duŜą ostroŜność budŜetową, wyraŜającą się 
niewykorzystaniem moŜliwości realizacji zadań ze źródeł zewnętrznych. Rachunek ekonomiczny 
wykazuje jednak, iŜ w naszych warunkach efektywność prowadzenia inwestycji wymaga nie tylko 
angaŜowania wysokich środków własnych, ale takŜe aktywnej polityki pozyskiwania alternatywnych 
źródeł finansowania.  
 
Z poniŜszych zestawień wynika, Ŝe realizacja kosztownych inwestycji w gminie jest moŜliwa jedynie 
przy pozyskaniu pomocy finansowej z zewnątrz. Przy załoŜonym koszcie budowy kanalizacji na 
poziomie ok. 26 mln, gmina wykorzystując jedynie własne dochody przy załoŜeniu moŜliwości 
wyasygnowania 2 mln rocznie, realizowałaby inwestycję przez około 13 lat. 
 
W poniŜszej tabeli przedstawiono zestawienie źródeł dochodów i wydatków gminy Wilków w latach 
2003 – 2004. 
 
 Tabela 31. Źródła dochodów i wydatków gminy Wilków w latach 2003 – 2004. 

Wyszczególnienie 2003 Plan 2004 
DOCHODY 7.231.085 7.397.207 
Własne 3.271.267 2.637.112 

Udział w podatkach stanowiących dochód państwa 378.883 401.500 

Subwencje 2.787.092 3.425.470 
Dotacje 793.843 933.120 
PRZYCHODY 69.307 200.000 
     w tym kredyt/poŜyczka - 200.000
     w tym wolne środki 69.307 -
     Inne rozliczenia krajowe - -
WYDATKI 7.024.561 7.597.207
Wydatki bieŜące 6.110.428 7.013.207
     w tym na obsługę długu 152.252 156.800
Wydatki majątkowe 914.133 584.000
WYNIK 275.831 0

  Źródło: dane z Urządu Gminy w Wilkowie 
  
Głównym źródłem finansowania wydatków na ochronę środowiska, oprócz środków z budŜetu gminy 
jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
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Tabela 32. Wykonanie GFOŚiGW w latach 2002-2003 i plan na rok 2004 

Wyszczególnienie  2002  2003 Plan 2004 
DOCHODY 4590 7332 8500 
Stan funduszu na początek okresu 1369 1138 938 

Przychody GFOŚiGW 5959 8470 9438
WYDATKI 4821 5591 8400
Stan funduszu na koniec okresu 1138 2879 1038
Źródło: dane z Urządu Gminy w Wilkowie 
 
Wydatki poniesione na ochronę środowiska w gminie w roku 2003 oraz ich zakres rzeczowy 
przedstawia poniŜsza tabela. 
 
Tabela 33. Wydatki poniesione na ochronę środowiska w gminie w roku 2003 oraz ich zakres rzeczowy 
Źródło 
finansowania 

Nazwa zadania Kwota 

Rok 2003 
BudŜet gminy 1.Koncepcja Kanalizacji Gminy 

2.Modernizacja dróg transportu rolnego 
3.Wymiana ogrzewania (piec C.O.) 
4. Pozostałe jak wywóz odpadów komunalnych stałych i ciekłych 

31.163 
837.811 

8.700 
60.000 

GFOŚiGW 1.Utrzymanie zieleni na terenie gminy Wilków 5.591 
Łącznie 943 265 

Źródło: dane z Urządu Gminy w Wilkowie 
 
Na rok 2004 załoŜono, Ŝe wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wyniosą 2,92% 
budŜetu gminy, a na rolnictwo i łowiectwo 4,12%. Łącznie 7,04% budŜetu gminy. 
 
3. Zarządzanie programem ochrony środowiska 
 
Istotne w procesie wdraŜania programu jest właściwe wykorzystanie rozwiązań o charakterze 
organizacyjnym, uwzględniających zasady zrównowaŜonego rozwoju. Stąd wynika potrzeba 
sformułowania w niniejszym "Programie..." zasad zarządzania programem i środowiskiem. 
Zarządzanie środowiskiem - równieŜ w kontekście integracji z Unią Europejską - nie jest wyłączną 
domeną słuŜb ochrony środowiska. W procesie wdraŜania programu ochrony środowiska powinni 
uczestniczyć przedstawiciele róŜnych branŜ i gałęzi gospodarki oraz sfery Ŝycia społecznego, a ich 
działania powinny być zgodne z zasadą zrównowaŜonego rozwoju. 
 
Do instrumentów wspomagających realizację programu ochrony środowiska, naleŜą tzw. instrumenty 
polityki ekologicznej, zasady zarządzania środowiskiem, wynikające z zakresu kompetencyjnego 
administracji samorządowej szczebla gminnego.  
 
W zarządzaniu środowiskiem szczególną rolę pełni „Program ochrony środowiska”, który, z punktu 
widzenia władz gminy, moŜe być postrzegany jako instrument koordynacji działań na rzecz ochrony 
środowiska oraz intensyfikacji współpracy róŜnych instytucji/organizacji, opartej o dobrowolne 
porozumienia na rzecz efektywnego wdraŜania niniejszego Programu. Dlatego celowe jest 
przedstawienie procedury wdraŜania „Programu...”, aby właściwe słuŜby samorządu gminnego miały 
czytelny obraz terminów i zakresów weryfikacji poszczególnych elementów programu oraz jasne 
określenie zasad współpracy poszczególnych grup zadaniowych w realizacji programu. 
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3.1. Narzędzia i instrumenty realizacji programu 
 
Instrumentarium słuŜące realizacji polityki ochrony środowiska wynika z szeregu ustaw, wśród 
których najwaŜniejsze to: prawo ochrony środowiska, prawo wodne, o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody, o odpadach, prawo geologiczne i górnicze, 
prawo budowlane.  
 
Wśród instrumentów zarządzania ochroną środowiska moŜna wyróŜnić instrumenty o charakterze 
politycznym (np. Polityka Ekologiczna Państwa, wojewódzkie/powiatowe i gminne programy ochrony 
środowiska), instrumenty prawno - administracyjne oraz instrumenty o charakterze horyzontalnym 
(systemy zintegrowanego zarządzania środowiskiem, monitoring środowiska, system statystyki, 
społeczna partycypacja, działania edukacyjne, narzędzia polityki technicznej i naukowej, konwencje, 
umowy i porozumienia międzynarodowe). Tradycyjny podział instrumentów zarządzania 
środowiskiem wyróŜnia instrumenty o charakterze prawnym, finansowym, społecznym i 
organizacyjnym. 
 
3.1.1. Instrumenty prawne 
 

Polskie prawo uwzględnia konieczność zrównowaŜonego rozwoju łączącego rozwój gospodarczy 
z ochroną i racjonalnym wykorzystaniem zasobów przyrody. Najistotniejsze przepisy prawne w tym 
względzie to: 

- ustawa z 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska [Dz.U. nr 62, poz. 627 z 
późniejszymi zmianami] wraz z przepisami wykonawczymi, 

- ustawa z dnia 16 kwietnia 1991r. o ochronie przyrody [Dz.U. 2004r. nr 92, poz. 880] wraz 
z przepisami wykonawczymi, 

- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz.U. nr 
80, poz. 717 z późniejszymi zmianami] wraz z przepisami wykonawczymi, 

- ustawę z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne [Dz. U. nr 115, poz 1229 z późniejszymi 
zmianami] wraz z przepisami wykonawczymi, 

- ustawa z dnia 04 lutego 1994r. Prawo Geologiczne i Górnicze [Dz.U. nr 27, poz. 96 z 
późniejszymi zmianami] wraz z przepisami wykonawczymi. 

 
Do instrumentów prawnych naleŜą przede wszystkim: 

- pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji i energii, w tym pozwolenia 
zintegrowane, 

- decyzje dotyczące korzystania ze środowiska przewidziane ustawowo, 
- koncesje geologiczne, 
- procedury planowania przestrzennego, 
- procedury ocen oddziaływania na środowisko, 
- obligatoryjne badania monitoringowe wprowadzone przez regulacje prawne. 

 
3.1.2. Instrumenty ekonomiczno-finansowe 
 
Do instrumentów finansowych naleŜą przede wszystkim: opłata za gospodarcze korzystanie ze 
środowiska, administracyjna kara pienięŜna i fundusze celowe. 
 
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 
 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY WILKÓW NA LATA 2004 – 2007  
Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2011 

 
 

     
 46-024 Dąbrówka Łubniańska, Kosowce 7 

    tel: 0 604 997 125 , 0 509 18 16 15 
  e-mail: finanse.srodowisko@wp.pl 

 
 

 

82 

Opłaty te pełnią funkcje prewencyjne i redystrybucyjne. Funkcja prewencyjna realizowana jest 
poprzez zachęcanie podmiotów (dotyczy to podmiotów gospodarczych) do wyboru technologii, 
lokalizacji produkcji, instalowania urządzeń ochronnych oraz oszczędnego korzystania z zasobów 
naturalnych w sposób najodpowiedniejszy z punktu widzenia ochrony środowiska. Funkcja 
redystrybucyjna polega na gromadzeniu i przemieszczaniu środków finansowych przeznaczonych na 
cele ochrony środowiska. 
 
Opłaty pobierane są za: 
- wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 
- pobór wód i wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 
- składowanie odpadów, 
- wyłączanie gruntów rolnych i leśnych z produkcji,  
- usuwanie drzew i krzewów. 

 
Opłaty trafiają do funduszy celowych (fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz 
fundusz ochrony gruntów). Pobierają je organy administracji (np. Urząd Marszałkowski, organ gminy) 
lub, jak w przypadku gruntów rolnych i leśnych, wnoszone są bezpośrednio do funduszu celowego. 
Podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość naleŜnej opłaty (według 
stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce) i wnosi ją na 
rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami ponoszą 
opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie, w jakim to korzystanie wymaga pozwolenia na 
wprowadzanie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód w 
rozumieniu przepisów ustawy Prawo wodne. NaleŜy takŜe wspomnieć, Ŝe podobne opłaty pobiera się 
na podstawie przepisów prawa górniczego i geologicznego za działalność koncesjonowaną. 
 
Administracyjne kary pienięŜne 
 
Kary pienięŜne nie są sensu stricte środkiem ekonomicznym, są raczej związane z instytucją 
odpowiedzialności prawnej. Spełniają jednak funkcje podobne do opłat. Kary pobiera się w tych 
samych sytuacjach, co opłaty, lecz za działania niezgodne z prawem. W odniesieniu do wód, 
powietrza, odpadów i hałasu, karę wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska, a w 
odniesieniu do drzew i krzewów - organ gminy. Stawki kar zwykle są kilkakrotnie wyŜsze niŜ opłaty i 
trafiają do funduszy celowych. Ustawa POŚ przewiduje moŜliwość odraczania, zmniejszania lub 
umarzania administracyjnych kar pienięŜnych.  
 
Fundusze celowe 
 
Jak powiedziano wyŜej, opłaty i kary zasilają fundusze celowe. Dla gminy Wilków istotne znaczenie 
mają fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej: NFOŚiGW w Warszawie i WFOŚiGW w 
Opolu, PFOŚiGW w Namysłowie (w mniejszym stopniu) oraz Fundusz Gminny. Dochody funduszy 
mają charakter funduszy celowych i gromadzone są na wyodrębnionych rachunkach bankowych, a 
zasilane są przez: 

- wpływy z opłat za składowanie odpadów i kar związanych z niewłaściwym ich 
składowaniem, 

- wpływy z pozostałych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w 
nim zmian oraz za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych, ponadto wpływy z kar 
za naruszenie warunków korzystania ze środowiska, 

- wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
- dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny osób fizycznych i prawnych, zakładów pracy, a takŜe 
świadczenia rzeczowe i środki pochodzące z fundacji. 
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3.1.3. Instrumenty społeczne 
 
Instrumenty społeczne wspomagają realizację programu ochrony środowiska. Zagadnienie to wiąŜe 
się z realizacją zasady współdziałania, której słuŜą uzgodnienia i usprawnienia instytucjonalne. 
Instrumenty społeczne są to narzędzia dla usprawniania współpracy i budowania partnerstwa, tzw. 
„uczenie się poprzez działanie”. Wśród nich istnieje podział na dwie kategorie wewnętrzne: pierwsza 
dotyczy działań samorządów a narzędziami są przede wszystkim działania edukacyjne, druga polega 
na budowaniu powiązań między władzami samorządowymi a społeczeństwem, gdzie podstawą jest 
komunikacja społeczna: systemy konsultacji i debat publicznych oraz wprowadzanie mechanizmów 
tzw. budowania świadomości (kampanie edukacyjne). 
 
Działania edukacyjne realizowane są w róŜnych formach i na róŜnych poziomach, począwszy od szkół 
wszystkich stopni a skończywszy na tematycznych szkoleniach adresowanych do poszczególnych 
grup zawodowych i organizacji. Działalność ta prowadzona jest od wielu lat, lecz ciągle wymaga 
dalszego poszerzania sposobów aktywizacji społeczeństwa oraz szkolenia coraz to innych grup 
zawodowych i społecznych. Edukacja ekologiczna została szerzej omówiona w poprzednich 
rozdziałach. 
  
Czynnikami decydującymi o sukcesie realizowanej edukacji ekologicznej są rzetelna informacja o 
stanie środowiska i działaniach na rzecz jego ochrony oraz umiejętność komunikowania się ze 
społeczeństwem. Komunikacja społeczna coraz częściej nabiera form zinstytucjonalizowanych. Z 
jednej strony jest to tworzenie biur komunikacji społecznej w urzędach, z drugiej strony - 
podpisywanie formalnych deklaracji współpracy z organizacjami społecznymi i wspieranie ich działań 
poprzez np. wprowadzanie przedstawicieli organizacji do róŜnego rodzaju ciał opiniodawczo-
doradczych, organizowanie regularnych spotkań z organizacjami, itp.  
 
W nowym podziale kompetencji ustawodawca nakłada na instytucje rządowe i samorządowe 
obowiązek wzajemnego informowania się i uzgadniania. Obowiązek ten dotyczy w pierwszej 
kolejności wymiany informacji między przedstawicielami róŜnych szczebli samorządu i rządowych 
organizacji ochrony środowiska. Ustawa - Prawo ochrony środowiska, podobnie jak i poprzednio 
ustawa o dostępie do informacji z 9 listopada 2000 roku, nie przewiduje Ŝadnych ograniczeń w 
korzystaniu z prawa dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, a dostęp do informacji nie 
jest uzaleŜniony od uczestnictwa w Ŝadnym konkretnym postępowaniu i posiadania jakiegokolwiek 
interesu w sprawie. 
 
NajwaŜniejszym zadaniem, dla administracji rządowej i samorządów, który pozwoli na pełną 
realizację ustaleń powyŜszej ustawy, jest rozwój sprawnego systemu udostępniania i upowszechniania 
informacji. Konieczne będzie stworzenie komputerowych baz danych o środowisku takŜe na szczeblu 
gminnym.  

Szeroko pojęta komunikacja moŜe słuŜyć: 
- wymianie informacji roboczej z innymi osobami pracującymi nad tym samym tematem, 
- wspieraniu procesu, np. przekazywaniu określonych informacji politykom, sponsorom czy 

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

podanej informacji, wymiana zdań z osobami o postawie (początkowo) krytycznej, 
wyjaśnianie stanowisk,  
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- zapobieganiu zakłóceniom procesu (np. blokowaniu realizacji) poprzez wciągnięcie 
wszystkich zainteresowanych stron "otwartego planowania" w proces opracowywania 
strategii/programu, 

- promocji strategii/programu (m.in. promocja sukcesu). 
 

Wciągnięcie potencjalnych oponentów w szukanie rozwiązań we wczesnym stadium procesu 
planowania znacznie zmniejsza ryzyko odwołań i protestów w fazie realizacji, gdy kaŜdy dzień zwłoki 
jest znacznie droŜszy, a odwołania na drodze sądowej powodują zwłokę trudną do oszacowania. 
Profesjonalna wymiana informacji to okazja do zaprezentowania pozytywnej postawy grupy 
zarządzającej procesem, a otwartość w komunikacji wskazuje na mocną pozycję tego, kto ją prowadzi. 
Wymiana informacji działa jak system "wczesnego ostrzegania" i zmniejsza ryzyko wystąpienia 
nieoczekiwanych zakłóceń, o których nie dowiemy się na czas, gdy poszczególne strony będą milczeć. 
Intensywna wymiana informacji, wciąganie do dyskusji sprzymierzeńców i oponentów, 
organizowanie akcji informacyjnych, itp. opóźnia wprawdzie działania w początkach procesu, ale w 
ostatecznym rozrachunku chroni przed opóźnieniami i nieoczekiwanymi problemami w fazie realizacji 
projektu. 
 
Współdziałanie jest niezbędnym instrumentem w przypadku konieczności uczestniczenia kilku 
podmiotów w finansowaniu przedsięwzięcia objętego programem ochrony środowiska. Jest to 
jednocześnie najlepszy przykład partnerstwa, takŜe publiczno-prywatnego w celu np. wykonania tzw. 
montaŜu finansowego. Uczestnictwo prywatnych właścicieli działek (np. w przypadku budowy 
systemu kanalizacji) wymaga zastosowania rozwiązań prawnych umoŜliwiających uczestnictwo grupy 
prywatnych podmiotów fizycznych jako partnera dla innych podmiotów prawnych. Takie rozwiązania 
w postaci np. utworzenia komitetu budowy, mogą takŜe umoŜliwi ć formalne przekazywanie 
dofinansowania grupie prywatnych właścicieli ze strony podmiotu dysponującego środkami na 
realizację przedsięwzięcia np. w rodzaju przydomowych oczyszczalni ścieków. Podobne rozwiązanie 
moŜe być przyjęte w przypadku wspomagania przedsięwzięć związanych ze zmianą nośnika energii w 
systemach ogrzewania w domach mieszkalnych.  
 
Współdziałanie w ramach gospodarki wodno-ściekowej czy gospodarki odpadami będzie polegało na 
uzgodnieniach dotyczących finansowania i organizacji działań w tym zakresie. Szczególnie istotne 
będzie działanie w porozumieniu w przypadku współfinansowania przedsięwzięć oraz korzystania z 
funduszy UE. Stosowne porozumienia (być moŜe o charakterze stowarzyszenia) naleŜy poczynić 
wcześniej z uwagi na wymagania proceduralne w przypadku aplikacji o fundusze w UE. Korzystne 
uzupełnienie stanu obecnego w zakresie efektywnego zarządzania środowiskiem powinno stanowić 
komplementarne podejście bazujące na współpracy, z zaangaŜowaniem "grup 
zadaniowych/docelowych". Kooperatywne kształtowanie polityki ochrony środowiska jest 
efektywniejsze dla np. zrównowaŜonego rozwoju przemysłu, niŜ tradycyjne regulacje nakazowo-
kontrolne. Wynika to z lepszego wykorzystania potencjału zaangaŜowanej tu strony przemysłowej. 
 
3.1.4. Instrumenty organizacyjno-planistyczne 
 
Na poziomie gminnym instrumentami organizacyjno-planistycznymi są przede wszystkim: 

- wieloletni plan inwestycyjny i strategia rozwoju gminy, 
- gminny program ochrony środowiska, 
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

 
Dotychczasowy rozwój teorii i praktyki zarządzania ekologicznego wskazuje, Ŝe system zarządzania 
realizujący cele ekologiczne powinien opierać działania na następujących zasadach: zanieczyszczający 
płaci, uŜytkownik płaci, przezorności, współodpowiedzialności, pomocniczości. Są to zasady 
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powszechnie juŜ akceptowane i stosowane w wielu krajach. Jednocześnie z istoty koncepcji 
zrównowaŜonego rozwoju wynikają tzw. złote reguły zarządzania ekologicznego: 

- nieodnawialne zasoby środowiska powinny być wykorzystywane w takim zakresie, w jakim 
istnieje moŜliwość ich substytucyjnego kompensowania zasobami odnawialnymi, 

- odnawialne zasoby środowiska powinny być wykorzystywane tylko w zakresie nie 
przekraczającym stopnia ich odnawialności, 

- chłonność środowiska nie powinna być w Ŝadnym zakresie przekroczona, 
- róŜnorodność biologiczna środowiska nie powinna maleć. 
 

Instytucje działające w ramach administracji odpowiedzialnych za wykonywanie i egzekwowanie 
prawa mają głównie na celu zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska przez: 

- racjonalne planowanie przestrzenne, 
- kontrolowanie gospodarczego korzystania ze środowiska, 
- porządkowanie działalności związanej z gospodarczym korzystaniem ze środowiska. 

 
Przepisy przewidują tworzenie na wszystkich szczeblach administracji rozbudowanego systemu 
dokumentów planistycznych wytyczających generalne kierunki polityki rozwoju w kontekście 
ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego. Zarządy województw, powiatów i Wójtowie 
gmin sporządzają programy ochrony środowiska w celu realizacji polityki ekologicznej państwa. 
Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego sporządza się na wszystkich szczeblach, ale 
nie wszystkie mają jednakową moc prawną i rolę w całym systemie. Z punktu widzenia prawnego 
najmocniejszą pozycję w omawianej strukturze ma gmina, gdyŜ tylko miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, uchwalane przez radę gminy, mają rangę obowiązującego 
powszechnie przepisu prawa. Oznacza to w uproszczeniu, Ŝe wszelkie programy, plany i strategie 
formułowane na róŜnych szczeblach mają tylko wtedy szansę realizacji, jeśli znajdą odzwierciedlenie 
w konkretnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.  
 
3.2. Główne działania wdraŜania Programu w gminie Wilków 
 
Główne działania wdraŜania Programu w gminie Wilków przedstawiono w formie tabelarycznej: 
 
Tabela 33. Główne działania wdraŜania Programu 

 
L.p. 

 
Działania 

Jednostka 
odpowiedzialna i 
współpracująca 

WdraŜanie Programu 
1. Wyznaczenie koordynatora 

2. Ocena wykonania Programu i przygotowanie raportu dla Rady Gminy (na 
koniec 2005r. i 2007r.) 

3. Weryfikacja i aktualizacja Programu: 
- aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego (2006r.) 
- aktualizacja celów i kierunków działań (2008r.) (Opracowanie nowego 

Programu na lata 2008-2011) 

Wójt gminy 
Jednostki wdraŜające 
Program 

4. Wspieranie finansowe instytucji, organizacji, prywatnych właścicieli 
wdraŜających Program 

Gmina poprzez: 
GFOŚiGW 
Fundusze celowe 
Fundusze UE 
WFOŚiGW 

Monitoring środowiska i wdraŜania programu 
5. Prowadzenie bazy danych stanu środowiska na terenie gminy Gmina 
6. Stały monitoring realizacji Programu Gmina 
Edukacja ekologiczna 
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7. Rozwój róŜnych form edukacji ekologicznej propagujących program 
oraz jego działania i cele, w szczególności zrealizowane 

Gmina 
Jednostki organizacyjne 
Organizacje pozarządowe 

 
Harmonogram wdraŜania Programu przedstawia poniŜa tabela: 
 
Tabela 34. Harmonogram wdraŜania Programu ochrony środowiska dla gminy Wilków 
Zadania/ rok 2004 2005 2006 2007  2008 
Monitoring wdra Ŝania Programu 
Monitoring stanu środowiska      
Monitoring polityki środowiskowej w gminie 
- Mierniki efektywności Programu    IV kw.  
- Ocena realizacji listy przedsięwzięć  IV kw.  IV kw.  
- Raporty z realizacji Programu  IV kw.  IV kw.  
- Aktualizacja Programu Ochrony 
Środowiska 

  I kw.  I kw. 
Nowy 
Program 

 
 
3.3. Struktura zarządzania programem 
 
Podstawową zasadą realizacji programu ochrony środowiska powinna być zasada wykonywania zadań 
przez poszczególne jednostki włączone w zagadnienia ochrony środowiska, świadome istnienia 
programu i swojego uczestnictwa w nim. Szansę na skuteczne wdroŜenie Programu daje dobra 
organizacja zarządzania nim. Z punktu widzenia pełnionej roli w realizacji Programu moŜna 
wyodrębnić cztery grupy podmiotów uczestniczących w nim. Są to: 

- podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem, 
- podmioty realizujące zadania programu, w tym instytucje finansujące, 
- podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu, 
- społeczność gminy jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu. 
 

Rys. 3. Schemat zarządzania programem ochrony środowiska 
 
 

 
 

WÓJT GMINY 
 

Pełnomocnik ds. Programu 

RADA GMINY  

Zespoły 
Konsultacyjne 

Samorząd powiatowy 
 

Wojewoda 
 

Samorząd wojewódzki 

Instytucje 
kontroluj ące 

Odbiór społeczny 

Instytucje 
finansujące 

Jednostki realizujące 
przedsięwzięcia 
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Główna odpowiedzialność za realizację Programu spoczywa na Wójcie Gminy, który składa Radzie 
Gminy raporty z wykonania Programu. Wójt współdziała z organami administracji rządowej i 
samorządowej szczebla wojewódzkiego oraz samorządem powiatowym, które dysponują 
instrumentarium wynikającym z ich kompetencji. Wojewoda (oraz podległe mu słuŜby zespolone) 
dysponuje instrumentarium prawnym umoŜliwiającym reglamentowanie korzystania ze środowiska. 
Natomiast w dyspozycji Zarządu Województwa znajdują się instrumenty finansowe na realizację 
zadań programu (poprzez WFOŚiGW w Opolu). Ponadto Zarząd Województwa współdziała z 
instytucjami administracji specjalnej, w dyspozycji, których znajdują się instrumenty kontroli i 
monitoringu. Instytucje te kontrolują respektowanie prawa, prowadzą monitoring stanu środowiska 
(WIOŚ), prowadzą monitoring wód (RZGW). 
 
Wypracowane procedury i strategie powinny po ustaleniu i weryfikacji stać się rutyną i podstawą 
zinstytucjonalizowanej współpracy pomiędzy partnerami róŜnych szczebli decyzyjnych i środowisk 
odpowiedzialnych za ostateczny wizerunek obszaru. Następuje uporządkowanie i uczytelnienie 
samego procesu planowania i zarządzania, pewne działania stając się rutyną, powodują samoistne 
powtarzanie się dobrych rozwiązań wytwarzając mechanizmy samoregulacji.  
 
Jak juŜ wspomniano wcześniej, odbiorcą Programu są mieszkańcy gminy, którzy subiektywnie 
oceniają efekty wdroŜonych przedsięwzięć. Ocenę taką moŜna uzyskać poprzez wprowadzenie 
odpowiednich mierników świadomości społecznej, co opisano w dalszej części dokumentu. 
 
3.4. Sprawozdawczość z realizacji programu 
 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska [Dz.U. nr 62, 
poz.627] z wykonania programu Wójt gminy sporządza, co 2 lata raporty, które przedstawia radzie 
gminy. Dla niniejszego Programu raport powinien być sporządzony na koniec 2005r. i na koniec 
2007r. 
 
3.5. Monitorowanie i ocena realizacji programu 
 
Wymagane ustawą raporty, sporządzane, co 2 lata przez Wójta gminy mają na celu kontrolę i ocenę 
stopnia realizacji zadań i załoŜonych celów. Będą się one opierać na określonym w niniejszym 
rozdziale zakresie i wskaźnikach powszechnie dostępnych w systemie monitoringu środowiska i 
danych urzędu statystycznego. 
 
Monitoring środowiska 
 
Jest podstawą do oceny polityki ekologicznej gminy, poniewaŜ dysponuje danymi liczbowymi 
umoŜliwiającymi niezbędne porównania między stanem obecnym, a przyszłym. Mierniki efektów 
ekologicznych są w znacznym stopniu dostępne jako wielkości mierzone w ramach istniejących 
systemów kontroli i monitoringu. Pomiary w województwie opolskim wykonywane są przede 
wszystkim w ramach działalności WSSE i WIOŚ. Dane te oraz inne dane statystyczne dotyczące 
ochrony środowiska publikowane są w dwóch podstawowych opracowaniach: 

- „Stan środowiska w województwie opolskim w roku ...” IOŚ WIOŚ, Opole 
- „Rocznik statystyczny województwa opolskiego” WUS, Opole. 

 

Ponadto pewne dane znajdują się w posiadaniu gminy Wilków i powiatu namysłowskiego oraz 
Urzędu Marszałkowiskiego (Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska).  

 
Zakres monitoringu i wskaźniki wdraŜania Programu 
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W celu spełnienia wymagań zapisanych w ustawie Prawo ochrony środowiska dotyczących 
raportowania naleŜy zdefiniować zakres i sposób oceny realizacji Programu.  
 
 
NajwaŜniejsze zadania w toku realizacji Programu to: 
 

- wyznaczenie przez Wójta Gminy koordynatora wdraŜania Programu, który będzie na 
bieŜąco śledził postęp w zakresie wdraŜania poszczególnych zadań i realizacji celów, a na 
tej podstawie, co dwa lata będzie przygotowywał raport z wykonania programu (na koniec 
roku 2005 i 2007), 

- weryfikacja i aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego zadań (na początek 
2006 roku) – zadanie koordynatora Programu, 

- sporządzenie nowego Programu na podstawie zaktualizowanych celów i kierunków 
działań (początek 2008 roku). 

 
Zakres monitoringu wdraŜania Programu powinien obejmować: 

- ocenę i zakres wykonania zadań ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, 
- ocenę i stopień wykonania działań realizujących główne cele na lata 2004-2007, 
- stopień realizacji przyjętych celów średniookresowych (do roku 2011), 
- rozbieŜności między przyjętymi celami, działaniami i zadaniami, a stopniem ich 

wykonania, 
- przyczyny nie wykonania załoŜonych zadań, działań i celów. 
 

Monitoring i ocena realizacji Programu będzie zadaniem wyznaczonego koordynatora. Podstawą 
właściwego systemu oceny realizacji Programu jest dobry system sprawozdawczości oparty na 
odpowiednio dobranych wskaźnikach stanu środowiska. Przy określaniu wskaźników przyjęto, z 
pewnymi wyjątkami, jako wyjściowy 2003 rok – dane statystyczne dostępne przy opracowywaniu 
programu pochodzą z tego roku. Przy ocenie Programu na koniec 2005 roku i 2007 będą dostępne 
dane statystyczne z roku 2004 i 2006, więc lata te przyjęto dla kontroli wskaźników.  
 
PoniŜsza tabela zawiera przykładowe wskaźniki mówiące o stopniu realizacji Programu. Lista ta 
nie jest ostateczna, moŜe być weryfikowana w trakcie realizacji Programu, a takŜe powinna być 
zweryfikowana przy aktualizacji i sporządzaniu nowego Programu za 4 lata. 
 

Tabela 35. Wskaźniki realizacji Programu (zrównowaŜonego rozwoju gminy) 
Wskaźniki zrównowaŜonego rozwoju gminy 2003 2004 2006 

ZuŜycie wody do celów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca 
[m3/m/rok] 

130   

Ilość ścieków komunalnych wytwarzanych w gminie na 1 
mieszkańca [m3/m/rok] 

130   

Długość sieci kanalizacyjnej [km] -   
Liczba przyłączy kanalizacyjnych [szt.] -   
Instalacje wykorzystujące energię odnawialną [szt.] -   
Liczba ujęć wody [szt] 2   
Długość sieci wodociągowej [km] 52,5   
Liczba szamb [szt.] 810   
Liczba przyzagrodowych oczyszczalni ścieków [szt.] 5   
Liczba przyłączy wodociągowych [szt.] 712   
% zwodociągowania gminy 100   
Powierzchnia zrekultywowanych terenów [ha] b.d   
Obszary i obiekty cenne przyrodniczo prawnie chronione 0,0   
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[ha] 
Liczba posadzonych drzew [szt.] -   
Liczba wyciętych drzew [szt.] 60   
Zalesienia [ha] -   
Lesistość [%] 2,4   
Udział wydatków w budŜecie na gospodarkę komunalną, 
ochronę środowiska oraz rolnictwo i łowiectwo [%] 

7,04%   

Długość dróg wojewódzkich i powiatowych, o 
stwierdzonym przekroczeniu dopuszczalnych poziomów 
natęŜenia hałasu [km] 

b.d.   

Długość linii kolejowych, o stwierdzonym przekroczeniu 
dopuszczalnych poziomów natęŜenia hałasu [km] 

b.d.   

Ekologiczne gospodarstwa rolne posiadające certyfikat b.d.   
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Wybrane informacje o funkcjonowaniu społeczno-gospodarczym gminy Wilków 
 
Ludność wg płci i wieku 
Wyszczególnienie 
w liczbach  
bezwzględnych 
   o – ogółem 
   m– w tym męŜczyźni 

 
 
     województwo 

 
 
    powiat  
    namysłowski 

 
 
   gmina Wilków 

Ogółem                    o 
                                m 

       1 065 043 
          517 043 

          44 481 
          21 759 

          4 665 
          2 313 

w tym w wieku:    
      0 – 2 lata            o 
                                m 

            28 087 
            14 569 

            1 343 
               696 

             187 
             101 

      3 – 6                  o 
                                m 

            49 319 
            22 102 

            1 952 
               962 

             226 
             118 

      7 – 14                o 
                                m 

          115 465 
            59 139 

            5 084 
            2 552 

             579 
             274 

    15 – 17                o 
                                m 

            54 944 
            28 287 

            2 366 
            1 218 

             248 
             131 

    18 – 19                o 
                                m 

            38 247 
            19 307 

            1 622 
               834 

             175 
               95 

    20 – 29                o 
                                m 

          164 443 
            82 138 

            6 960 
            3 565 

             719 
             346 

    30 – 39                o 
                                m 

          149 390 
            75 714 

            5 748 
            2 970 

             621 
             331 

    40 – 49                o 
                                m 

          168 601 
            85 138 

            6 991 
            3 562 

             744 
             412 

    50 – 59                o 
                                m 

          119 525 
            57 841 

            5 171 
            2 604 

             432 
             227 

    60 – 64                o 
                                m       

            52 076 
            23 715 

            1 815 
               811 

             172 
               79 

    65 i więcej           o 
                                m 

          130 946 
            49 093 

            5 429 
            1 980 

             562 
             199 

(źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2003) 
 
Ruch naturalny ludności 

       Zgony Mał- 
Ŝeń- 
stwa 

Uro- 
dzenia 
Ŝywe 

 
Ogó-
łem 

w tym 
nie- 
mow- 
ląt 

Przy- 
rost 
natu- 
ralny 

Mał- 
Ŝeń- 
stwa 

Uro- 
dzenia 
Ŝywe 

 
 
Zgony 

Przy- 
rost 
natu- 
ralny 

 
 
Wyszczególnienie 

         w liczbach bezwzględnych         na 1000 ludności 
województwo  4 756  8 452  9 288      45  -836    4,5     7,9    8,7  - 0,8 
powiat  
namysłowski 

 
    230 

 
    400 

 
    425 

 
       1 

 
   -25 

 
   5,1 

 
    8,9 

 
   9,5 

 
 - 0,6 

gmina Wilków       24       57       37      -      20    5,1   12,2    7,9    4,3 
(źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2003) 
 
 



 
Migracje ludności 

                   Napływ                       Odpływ  
Wyszczególnienie ogółem z 

miast 
ze 
wsi 

z zagra- 
nicy 

ogółem do 
miast 

na 
wieś 

za 
granicę 

Saldo 
migra- 
cji 

województwo  10 561 5 305 4 527     729  15 179 5 517 4 997  4 665 - 4 618 
powiat  
namysłowski 

 
      461 

 
   185 

 
   268 

 
        8 

 
      546 

 
   271 

 
   233 

 
      42 

 
      -85 

gmina Wilków         46      27      19       -         48      23      23         2         -2 
(źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2003) 
 
UŜytkowanie gruntów według granic administracyjnych 

                                          w   tym 
                                      uŜytki  rolne 

    
Powierz- 
chnia    razem grunty 

orne 
  sady     łąki pastwiska 

     
    lasy 

 
 
Wyszczególnie- 
nie 

                                                   w  ha 
województwo   941 247  564 039     497 331   1 727   53 309     11 672  253 586 
powiat  
namysłowski 

 
    74 767 

 
   46 539 

 
     40 110 

 
      66 

 
    5 376 

 
        987 

 
   20 818 

gmina Wilków     10 057      9 086        8 412       13        471         190         246 
(źródło: Rocznik statystyczny Województwa Opolskiego 2003). 
 
Gospodarstwa rolne według grup obszarowych powierzchni uŜytków rolnych 

Grupy obszarowe uŜytków rolnych 
                                       powyŜej 1 ha 

 
Ogółem do 1 ha 

razem 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10 10 i więcej 

 
 

Wyszczególnienie 

w  ha 
województwo 74 511 32 411 42 100 12 091 5 664 5 916 3 766 4 335 10 328 
powiat  
namysłowski 

 
   4 443 

 
    1 473 

 
    2 970 

 
      724 

 
      315 

 
      419 

 
      273 

 
    377 

 
         862 

gmina Wilków       632        241        391         92         24         59         30       54      132 
(źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2003) 
 
Powierzchnia zasiewów 

                                            w  tym 
           zboŜa podstawowe 

 
Ogółem  razem 

pszenica   Ŝyto jęczmień 
Ziemniaki buraki 

cukrowe 
Rzepak 
i rzepik 

 
 
Wyszczególnienie 

                                                           w  ha 
województwo  452 233  270 663  158 144 18 316   64 301   15 604 23 180  39 845 
powiat  
namysłowski 

 
   34 346 

 
   17 756 

 
   10 390 

 
  2 437 

 
    2 835 

 
    1 298 

 
  1 912 

 
   3 785 

Gmina Wilków      7 625      4 479      3 363      244        664        195      815    1 033 
(źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2003) 
 
 
 
 
 
 
 



Zwierzęta gospodarskie 
            Bydło     Trzoda chlewna 
  ogółem  w tym  

 krowy 
  ogółem   w tym  

  lochy 

 
 Owce 

 
 Konie 

 
  Drób 
  ogółem 

 
Wyszczególnienie 

                                                  w szt 
województwo  137 178  59 543  739 862  73 039  3 427  3 457 6 223 056 
powiat  
namysłowski 

 
     8 068 

 
   3 454 

 
   56 010 

 
   7 233 

 
    197 

 
    195 

 
   689 935 

gmina Wilków      1 776       739      2 335       228       17       23      55 280 
(źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2003) 
 
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON 

                          Sektor prywatny 
                             w tym 
  spółki handlowe 

 
 
 
 
wyszczególnienie 

 
 
 
 
 ogółem 

 
 
 
Sektor 
publi- 
czny 

 
 
 
  razem 

 
 
  razem 

w tym 
z udzia- 
łem 
kapitału 
zagrani- 
cznego 

 
spółki 
cywil- 
ne 

  
spół- 
dziel- 
nie 

 
zakłady 
osób  
fizycz- 
nych 

województwo  84 966  4 829  80 137   3 742   1 061  6 299  543 64 401 
powiat  
namysłowski 

 
   3 447 

 
    223 

 
   3 224 

 
     105 

 
       25 

 
    209 

 
   30 

 
  2 655 

gmina Wilków       226       10       216          8        -       13      4      179 
(źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2003) 
 
Pracujący 
Wyszczególnienie    województwo   powiat  

  namysłowski 
gmina Wilków 

Ogółem 
     w tym kobiety 

         186 786 
           90 559 

         5 671 
         2 861 

         254 
         124 

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo              7 788             647          104 
Przemysł 
     w tym przetwórstwo przemysłowe 

           62 755 
           54 417 

         1 782 
         1 575 

             1 
             1 

Budownictwo            11 069               92             - 
Handel i naprawy            15 184             330             - 
Transport, gospodarka magazynowa 
i łączność 

 
           12 507 

 
            247 

 
             6 

Pośrednictwo finansowe              4 664             202              9 
Obsługa nieruchomości i firm, nauka            10 620             281            14 
Administracja publiczna i obrona 
narodowa obowiązkowe ubezpiecze- 
nia społeczne i zdrowotne 

 
 
           13 903 

 
 
            398 

 
 
           34 

Edukacja            21 754             865            66 
Ochrona zdrowia i opieka społeczna            20 608             747            20 
Pozostała działalność usługowa, 
komunalna, społeczna  
i indywidualna 

 
 
             4 112 

 
 
              54 

 
 
           - 

(źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2003 


