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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 póź. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 z póź. zm.), które obligują Radę 

Gminy do sporządzenia gminnego programu ochrony środowiska, którego część stanowi 

gminny plan gospodarki odpadami. 

1. Program ochrony środowiska jest sporządzany, co 4 lata i uchwalany przez Radę 

Gminy. Z wykonania programu, co 2 lata sporządza się raporty, które następnie 

będą przedstawiane Radzie Gminy.  

 

2. Zakres i zawartość opracowania 

 Zakres niniejszego opracowania został określony o następujące przepisy i dokumenty: 

• Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z póź.zm.), które w art. 14, 

ust.1 określa wymagania, co do zwartości programów ochrony środowiska. Zgodnie 

z zapisami ustawy program ochrony 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 2003-3006 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2007-2010. Gminny program ochrony środowiska powinien 

zawierać w szczególności: 

−−−−  cele średniookresowe do roku 2010, 

−−−− zadania na lata 2003-2006, 

−−−− 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 
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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, 

−−−− współpraca przygraniczna, 

−−−− harmonogram realizacji i nakłady na realizację programu, 

−−−− kontrola realizacji programu 

 

Zgodnie z powyŜszymi dokumentami gminny program ochrony środowiska powinien 

składać się z następujących części: 

−−−− zadań własnych gminy (przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub w 

części ze środków budŜetowych i pozabudŜetowych będących w dyspozycji 

gminy), 

−−−− zadań koordynowanych (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, powiatowego i wojewódzkiego. 

Program obejmuje następujące działy: 

•••• Wstęp – stanowi wprowadzenie do Programu, zawiera opisy podstawy prawnej 

opracowania, zakres i zawartość opracowania, metodykę i główne załoŜenia oraz 

spójność Programu z innymi dokumentami rangi krajowej i regionalnej. 

•••• Uwarunkowania realizacji programu – zawiera ona ogólną charakterystykę gminy, 

ocenę dotychczasowej polityki ochrony środowiska, główne zagroŜenia i problemy 

z tej dziedziny, spójność programu z dokumentami strategicznymi rangi regionalnej 

oraz gminne priorytety ochrony środowiska. 

•••• Cele i zadnia o charakterze systemowym – stanowi powiązanie rozwoju 

gospodarczo-społecznego gminy z) ochroną środowiska (ekologizacja strategii, 

polityk sektorowych i przestrzennych gminy) oraz wzmocnienie udziału 

społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska, zarówno przez dostęp 

do informacji, jak i edukację ekologiczną. 
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•••• Cele i zadania z rozróŜnieniem na ochronę dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne 

uŜytkowanie zasobów naturalnych oraz poprawę jakości środowiska i 

bezpieczeństwa ekologicznego – zawiera ona dla poszczególnych zagadnień 

wyróŜnione cele średniookresowe do 2010 r. sformułowane na podstawie stanu 

wyjściowego uwarunkowań prawnych i wymagań polityki ekologicznej państwa, 

regionalnej polityki ochrony środowiska 

•••• 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 z rozróŜnieniem zasad własnych, koordynowanych. Zadania te to lista 

waŜnych przedsięwzięć w skali gminy, przewidzianych do realizacji w latach 2003-

2006 z podaniem terminu realizacji, kosztów i źródeł finansowania, a takŜe 

instytucji odpowiedzialnych za realizację danego przedsięwzięcia. 

•••• Koszty realizacji programu w gminie Rudniki na lata 2003-2006 – szacunkowe 

koszty wdroŜenia przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym z podziałem na zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne 

według poszczególnych obszarów ochrony środowiska zawartych w Programie oraz 

źródła finansowania. 

 

3. Metodyka opracowania. 

 Opracowanie Programu przebiegało w dwóch etapach: 

−−−− I etap – diagnoza stanu środowiska, ocena stanu zasobów i walorów środowiska, 

tendencje zmian oraz główne źródła zanieczyszczeń i degradacji. 

−−−− II etap – sformułowanie celów krótko i średniookresowej polityki ekologicznej 

gminy, określenie harmonogramu rzeczowo-finansowego zadań przewidzianych do 

realizacji. 

 

4.      Podstawowe załoŜenia. 

 Podstawowe załoŜenia Programu wynikają przede wszystkim z głównych zasad 

polityki ekologicznej państwa. Mają one swoje odzwierciedlenie w celach strategicznych 

i średniookresowych polityki ekologicznej województwa opolskiego. 



Program ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2003-2006 
z perspektywą na lata 2007-2010 

  
 

 7 

WaŜniejsze limity krajowe związane z poprawą środowiska i racjonalnym 

wykorzystaniem zasobów – do osiągnięcia najpóźniej w 2010 roku, są następujące: 

• zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50 % w stosunku do stanu z 1990 roku  

(w przeliczeniu na PKB i wartość sprzedaną w przemyśle), 

• ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50 % w stosunku do 1990 r., 

• ograniczenie zuŜycia energii o 50 % w stosunku do 1990 r. i 25 % w stosunku do 

2000 r., 

• dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych  

w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 

1990 r., 

• odzyskanie i powtórne wykorzystanie co najmniej 50 % papieru i szkła z odpadów 

komunalnych, 

• pełna (100 %) likwidacja zrzutów ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów 

przemysłowych, 

• zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych,  

w stosunku do stanu z 1990 r.: 

- z przemysłu o 50 % 

- z gospodarki komunalnej (w miastach i osiedlach wiejskich) o 30 % 

- ze spływu powierzchniowego o 30 % 

• ograniczenie emisji w stosunku do stanu z 1990 r.: 

- pyłów o 75 % 

- dwutlenku siarki o 56 % 

- tlenków azotu o 31 % 

- niemetanowych lotnych związków organicznych o 4 % 

- amoniaku o 8 % 

• do końca 2005 roku wycofać z uŜytkowania etylinę i przejść wyłącznie na stosowanie 

benzyny bezołowiowej. 

 

 Wiodącą zasadą polityki ekologicznej, przyjętą w Konstytucji RP jest zasada 

zrównowaŜonego rozwoju, której podstawowym załoŜeniem jest integracja polityk i 

działań w poszczególnych sektorach gospodarki i Ŝycia społecznego, aby zachować 

zasoby i walory środowiska w stanie zapewniającym trwałe, niedoznające uszczerbku, 
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moŜliwości korzystania z nich zarówno przez obecne jak i przyszłe pokolenie, przy 

jednoczesnym zachowaniu trwałości funkcjonowania procesów przyrodniczych, oraz 

naturalnej róŜnorodności biologicznej na poziomie krajobrazowym, ekosystemowym, 

gatunkowym i genowym. 

 Oprócz generalnej zasady zrównowaŜonego rozwoju II polityka ekologiczna 

państwa określa równieŜ szereg zasad szczegółowych, tj.: 

− zasadę prewencji i przezorności oznaczającą, Ŝe odpowiednie działania powinny 

być podejmowane wcześniej niŜ pojawienie się realnego problemu, zasada ta 

wykorzystuje przede wszystkim: planowanie przestrzenne jako zapobieganie 

potencjalnym konfliktom na styku kilku płaszczyzn, w szczególności działalności 

gospodarczej, Ŝycia społeczności lokalnej i przyrody.  

− zasadę integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi oznaczającą 

uwzględnienie w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami 

gospodarczymi i społecznymi; 

− zasadę regionalizmu oznaczającą rozszerzenie uprawnień dla samorządów  

i wojewodów, regionalizowanie ogólnokrajowych narzędzi polityki ekologicznej, 

skoordynowanie polityki regionalnej z regionalnymi ekosystemami w Europie 

(m.in. doliny rzeczne i obszary wodno-błotne, szczególnie w strefach 

przygranicznych); 

−  zasadę uspołecznienia oznaczającą stworzenie warunków do udziału obywateli w 

procesie kształtowania modelu zrównowaŜonego rozwoju wynikających przede 

wszystkim z „Konwencji w sprawie dostępu do informacji, udziału społeczeństwa w 

podejmowaniu decyzji i dostępu do procedur sądowych w sprawach dotyczących 

środowiska”; 

− zasadę „zanieczyszczający płaci” oznaczająca pełną odpowiedzialność sprawcy, w 

tym materialną za skutki zanieczyszczenia i stwarzania innych zagroŜeń dla 

środowiska, odpowiedzialność tą ponosić wszyscy uŜytkujący środowisko, takŜe 

konsumenci; 

− zasadę subsydiarności oznaczającą stopniowe przekazywanie części kompetencji  

i uprawnień decyzyjnych dotyczących ochrony środowiska na właściwy szczebel 

regionalny lub lokalny (wojewódzki, powiatowy, gminny), tak, aby był on 

rozwiązywany na najniŜszym szczeblu, na którym moŜe zostać skutecznie i 

efektywnie rozwiązany; 
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− zasadę skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej oznaczająca 

minimalizację nakładów na jednostkę uzyskanego efektu. 

 

5. Ustawodawstwo i integracja z Unią Europejską 

Zakres prowadzonych prac dla opracowania Programu Ochrony Środowiska 

wynika z uwarunkowań formalnoprawnych, tj.: 

•  Ustawy z 27 lipca 2001r o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy 

o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (tzw. ustawa wprowadzająca) (Dz.U. z 

2001 r. Nr 100, poz. 1085, z 2002 r. Nr 143, poz. 1196, z 2003 r. Nr 7, poz. 78), 

•  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, 

poz. 627, Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr l53, poz. 

1271, Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392) wraz z rozporządzeniami 

wykonawczymi do ww ustawy, 

•  Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1.229), (Zmiany: 

Dz. U. Nr 154, poz. 1803; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) wraz z 

rozporządzeniami wykonawczymi do ww ustawy, 

•  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz (628, z 2002 

r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78) wraz 

z rozporządzeniami wykonawczymi do ww ustawy, 

•  Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

(Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770, z 2000 

r. Nr 22, poz.272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 113, 

poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78). 

Wymienione akty prawne, wraz z wydanymi na ich podstawie rozporządzeniami 

wykonawczymi tworzą system prawny w zakresie ochrony środowiska. System ten jest 

zgodny z wymaganiami zawartymi w odpowiednich dyrektywach Unii Europejskiej. 

 

Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. określa zasady 

ochrony środowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów, z uwzględnieniem 

wymagań zrównowaŜonego rozwoju, a w szczególności: 

1) zasady ustalania: 

� warunków ochrony środowiska, 
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� warunków wprowadzania substancji lub energii do środowiska, 

� kosztów korzystania ze środowiska, 

2) udostępnianie informacji o środowiska i jego ochronie, 

3) udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska, 

4) obowiązki organów administracji, 

5) odpowiedzialność i sankcje. 

 

Polityka ekologiczna państwa w art. 13 POŚ ma na celu stworzenie warunków 

niezbędnych do realizacji ochrony środowiska, a w szczególności w art. 14, ust 1 określa: 

•••• cele ekologiczne, 

•••• priorytety ekologiczne, 

•••• rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, 

•••• środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-

ekonomiczne i środki finansowe. 

Zarząd województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, 

sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony 

środowiska, uwzględniając wymienione wyŜej wymagania. Projekty programów ochrony 

środowiska są opiniowane odpowiednio przez zarząd jednostki wyŜszego szczebla lub 

ministra właściwego do spraw środowiska. Z wykonania programów zarząd 

województwa, powiatu i gminy sporządza co dwa lata raporty , które przedstawia się 

odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy. 

 

 Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. reguluje gospodarowanie wodami 

zgodnie z zasadą zrównowaŜonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę 

zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi. 

 Zarządzanie zasobami wodnymi słuŜy na podstawie art. 2 Ustawy Prawo wodne 

zaspokajaniu potrzeb ludności, gospodarki, ochronie wód środowiska związanego z tymi 

zasobami. Opracowywany Program ochrony środowiska obejmuje zagadnienia związane 

z jakością wody pitnej przeznaczonej dla mieszkańców. Kluczowe znaczenie ma tutaj 

dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi. Dyrektywa ta określa bardziej rygorystyczne 

wymagania minimalne dla pewnych wskaźników mikrobiologicznych i chemicznych oraz 
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wprowadza wymagania dla pewnych nowych substancji. Celem tej dyrektywy jest 

ochrona zdrowia ludzkiego poprzez zagwarantowanie czystej i zdrowej wody pitnej.  

 Postanowienia dyrektywy Rady 98/83/WE zostały przeniesione do prawa 

krajowego poprzez ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, ustawę z dnia 7 

czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 

oraz szereg aktów wykonawczych do tych ustaw. Ustawa ostatecznie wprowadza i 

reguluje zasady zarządzania gospodarką wodną poprzez utworzenie obszaru dorzeczy i 

powołania dla nich kompetentnych organów władzy. 

 Zgodnie z ustawą dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej określi, w 

drodze rozporządzenia, wody powierzchniowe i podziemne wraŜliwe na zanieczyszczenie 

związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszary szczególnie naraŜone, z których 

odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód naleŜy ograniczyć, uwzględniając: 

1) zawartość związków azotu w wodach powierzchniowych i podziemnych, ze 

szczególnym uwzględnieniem wód pobieranych do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spoŜycia, 

2) stopień eutrofizacji śródlądowych wód powierzchniowych, morskich wód 

wewnętrznych i wód przybrzeŜnych, dla których czynnikiem eutrofizacji jest azot, 

3) charakterystykę terenu, ze szczególnym uwzględnieniem: rodzaju działalności 

rolniczej, struktury uŜytków rolnych, koncentracji produkcji zwierzęcej, rodzaju 

gleb 

 i klimatu. 

Oceny jakości wód powierzchniowych i podziemnych dokonuje się w ramach 

państwowego monitoringu środowiska. Ustaw mówi, iŜ minister właściwy do spraw 

środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej określi, 

w drodze rozporządzenia: 

1) klasyfikację dla prezentowania stanu: 

−−−− wód powierzchniowych, biorąc w szczególności za podstawę elementy: 

biologiczne, hydrologiczne, morfologiczne, chemiczne, fizyczno-chemiczne, 

−−−− wód podziemnych, biorąc za podstawę elementy ilościowe i chemiczne. 

2) sposób prowadzenia monitoringu stanu wód powierzchniowych i podziemnych 

uwzględniający: 

−−−− kryteria wyznaczania punktów poboru próbek do badań, 

−−−− zakres i częstotliwość badań, 
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−−−− wybór elementów jakości, 

−−−− dodatkowe wymogi monitoringu dla obszarów chronionych, 

−−−− metodyki referencyjne badań oraz warunki zapewnienia jakości danych, 

−−−− sposób oceny wyników badań, 

−−−− zakres badań. 

3) sposób interpretacji wyników i prezentacji stanu wód powierzchniowych  

 i podziemnych. 

 Kluczowym aktem unijnych standardów ochrony wód jest dyrektywa Rady 

91/271/EWG z 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych. Jej celem 

jest ochrona środowiska przed negatywnymi skutkami zrzutu ścieków komunalnych 

aglomeracji miejskich poprzez zobowiązanie państw członkowskich do zapewnienia 

systemów odbioru i oczyszczania tych ścieków. Postanowienia dyrektywy Rady 91/271 

/EWG zostały przeniesione do prawa krajowego poprzez ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – 

Prawo wodne, ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz szereg aktów wykonawczych do tych ustaw. 

Zgodnie z ustawą aglomeracje o równowaŜnej liczbie mieszkańców powyŜej 2000 

powinny być wyposaŜone w sieci kanalizacyjne dla ścieków komunalnych zakończone 

oczyszczalniami ścieków, zgodnie z ustaleniami krajowego programu oczyszczania 

ścieków komunalnych. W związku z tym, Polska uzyskała akceptację Unii Europejskiej 

na okres przejściowy, w zakresie zapewnienia systemów kanalizacji zbiorczej dla 

ścieków komunalnych i wynosi on: 

• dla aglomeracji powyŜej 10.000 równowaŜnej liczby mieszkańców – do 

dnia 31 grudnia 2008 r., 

• dla aglomeracji o równowaŜnej liczbie mieszkańców wynoszącej od 2.000 

do 10.000 – do dnia 31 grudnia 2015 r. 

Okres przejściowy dla oczyszczania ścieków komunalnych przed zrzutem wynosi: 

• dla aglomeracji o równowaŜnej liczbie mieszkańców od 2.000 do 10.000 – 

do 31 grudnia 2015 r., 

• dla aglomeracji o równowaŜnej liczby mieszkańców wynoszącej od 10.000 

do 15.000 – do dnia 31 grudnia 2015 r., 

• dla aglomeracji o równowaŜnej liczby mieszkańców wynoszącej od 15.000 

do 100.000 – do dnia 31 grudnia 2015 r., 
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• dla aglomeracji o równowaŜnej liczby mieszkańców powyŜej 100.000 – do 

dnia 31 grudnia 2010 r. 

Zgodnie z ustawą ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi w ramach zwykłego albo 

szczególnego korzystania z wód, oczyszczone w stopniu wymaganym przepisami ustawy 

nie mogą: 

1) zawierać: 

a) odpadów oraz zanieczyszczeń pływających, 

b) dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetanu (DDT), wielopierścieniowych 

chlorowanych dwufenyli (PCB) oraz wielopierścieniowych chlorowanych 

trójfenyli (PCT), 

c) chorobotwórczych drobnoustrojów pochodzących z obiektów, w których 

leczeni są chorzy na choroby zakaźne, 

2) powodować w tych wodach: 

a) zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nich biocenozie, 

b) zmian naturalnej mętności, barwy, zapachu, 

c) formowania się osadów i piany. 

 

 Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. określa zasady postępowania z 

odpadami w sposób zapewniający ochronę środowiska zgodnie z zasadą 

zrównowaŜonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstaniu odpadów 

lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a takŜe 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów  

Plan gospodarki odpadami stanowi część programu ochrony środowiska i powinien 

zostać sporządzony w odniesieniu do standardów unijnych. Kluczowe znaczenie ma tutaj 

Dyrektywa Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów, której postanowienia zostały 

przeniesione do ustawy o odpadach z dnia 21 kwietnia 2001 r. oraz odpowiednich 

rozporządzeń wykonawczych. Zgodnie z ustawą (art.5), kto podejmuje działania 

powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania 

planować, projektować i prowadzić, tak aby: 

−−−−  zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne 

      oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po 

zakończeniu 

      ich uŜytkowania, 
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−−−− zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeŜeli nie udało się 

zapobiec powstawaniu odpadów, 

−−−− zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, 

których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać 

odzyskowi. 

Dyrektywa Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów została uzupełniona postanowieniami 

Dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych. Nakłada ona na 

państwa członkowskie m.in. obowiązek identyfikacji wszystkich odpadów 

niebezpiecznych powstających i przywoŜonych na ich terytorium. Zakazuje takŜe 

mieszania róŜnych rodzajów odpadów niebezpiecznych oraz odpadów niebezpiecznych 

innymi odpadami, z wyjątkiem przypadków uzyskania w ten sposób poprawy 

bezpieczeństwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po 

zmieszaniu, przy jednoczesnym zachowaniu warunków bezpieczeństwa dla Ŝycia i 

zdrowia ludzi oraz środowiska. 

 Oceniając aktualną gospodarkę odpadową gminy w kontekście wymagań unijnych, 

nie sposób pominąć Dyrektywy Rady 99/31 WE w sprawie składowania odpadów. 

Dyrektywa ta wprowadza obowiązkowy podział składowisk na: 

•••• składowiska odpadów niebezpiecznych, 

•••• składowiska odpadów obojętnych, 

•••• składowiska odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętne. 

 

Dyrektywa nakłada obowiązek redukcji odpadów biodegradowalnych składowanych na 

składowiskach, obowiązek poprawy standardów technologicznych istniejących 

składowisk oraz wymóg takiego ustalenia opłaty za przyjęcie odpadów, aby wpływ 

pokryły nakłady inwestycyjne, koszty eksploatacji oraz przyszłe koszty zamknięcia i 

nadzoru nad zamkniętym składowiskiem przez 30 lat. Dyrektywa ta ma ogromne 

znaczenie dla gmin, gdyŜ do ich zadań właśnie naleŜy zapewnienie budowy, utrzymania i 

eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami instalacji i urządzeń do odzysku 

lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Wszystkie wymogi tej dyrektywy są 

przeniesione do ustawy o odpadach i odpowiednich rozporządzeń wykonawczych. 
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Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 

r. określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania 

czystości i porządku, a takŜe warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym 

usługi w zakresie objętym regulacją ustawy. Zgodnie z ustawą gmina, zapewnia czystość 

i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania. W zakresie 

gospodarowania odpadami organizuje: selektywną zbiórkę, segregację oraz 

magazynowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych 

do odzysku oraz współdziałają z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie 

gospodarowania tego rodzaju odpadami. 
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II.   CHARAKTERYSTYKA GMINY RUDNIKI 

 

1. Dane ogólne 

Gmina wiejska Rudniki połoŜona jest w północno - wschodniej części województwa 

opolskiego, w powiecie oleskim. Sąsiaduje od zachodu z gminą Praszka, na południu z 

gminą Radłów, od południowego - wschodu z gminami województwa śląskiego: Krzepice 

i Lipie oraz od północy z gminą Pątnów naleŜącą do województwa łódzkiego.  

 

 Mapa Gminy Rudniki 

 

 Ogólna powierzchnia geodezyjna gminy wynosi 10052 ha. W gminie jest 38 

miejscowości – wsi i szereg przysiółków; geodezyjnie podzielona jest na 22 obręby, a 

administracyjnie na 21 sołectw. W trzech przypadkach granice obrębów i sołectw nie 

pokrywają się ze sobą, gdyŜ obręb śytniów obejmuje 2 sołectwa: śytniów i Chwiły, 

natomiast obręby Mostki i Jaworzno Polesie tworzą jedno sołectwo, podobnie jak obręby 

Jaworzno Wieś i Jaworzno Bankowe. 
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 Siedzibą gminy jest wieś Rudniki. połoŜona w centralnej jej części. 

 Przez obszar gminy przebiegają dwie waŜne drogi krajowe: nr 42 – (Namysłów) 

Kluczbork – Działoszyn (Starachowice) i nr 43 – Wieluń – Rudniki – Kłobuck – 

Częstochowa, a takŜe linia kolejowa łącząca Śląsk z Wielkopolską. Dzięki niej gmina 

posiada  

dogodne połączenie kolejowe ze Śląskiem i Poznaniem poprzez dwie stacje: w Janinowie 

– stacja osobowo-towarowa i w Jaworznie – stacja osobowa. 

Tab.1. Podział administracyjny gminy Rudniki 
(dane własne gminy). 

Lp. Miejscowość Powierzchnia   [km2] Ludność 
1 Bobrowa 5,0 277 
2 Banasiówka 0,21 5 
3 Bliźniaki 1,0 18 
4 Borek 0,81 18 
5 Brzeziny Cieciułowskie 0,97 67 
6 Chwiły 1,08 130 
7 Cieciułów 7,89 520 
8 Dalachów 7,5 1295 
9 Faustianka 3,0 167 
10 Hajdamaki 0,2 52 
11 Ignachy 0,4 50 
12 Janinów 1,65 152 
13 Jaworek 4,3 188 
14 Jaworzno Wieś 4,2 525 
15 Jaworzno Bankowe 3,1 347 
16 Jelonki 3,7 194 
17 Julianpol 5,4 508 
18 Kuźnica 2,2 85 
19 Łazy 2,5 142 
20 Mirowszczyzna 2,8 201 
21 Młyny 2,5 331 
22 Mostki 2,4 126 
23 Nowy Bugaj 8,4 286 
24 Odcinek 4,6 214 
25 Pieńki 0,6 45 
26 Polesie 1,8 62 
27 Porąbki 1,1 86 
28 Rudniki 5,4 897 
29 Słowików 5,4 154 
30 Stanki 0,9 53 
31 Stary Bugaj 2,7 238 
32 Stawki Cieciułowskie 1,0 67 
33 Stawki śytniowskie 0,7 27 
34 Teodorówka 0,2 53 
35 Wytoka 0,3 8 
36 śurawie 0,7 81 
37 śytniów 19,0 963 
38 Kuźnica śytniowska 0,4 0 
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2. Sytuacja demograficzna  
 

 W roku 1980 gminę Rudniki zamieszkiwało 9580 osób. Od tego czasu liczba jej 

mieszkańców systematycznie zmniejsza się. Na koniec 2003 roku gminę Rudniki 

zamieszkiwało 8631 osób. w 2568 gospodarstwach domowych Gęstość zaludnienia 

(88osób/km2) jest tu nieco wyŜsza od średniej dla powiatu oleskiego (74 osób/km2). 

  Największym zaludnieniem charakteryzuje się północna część gminy, a 

najsilniejszymi ośrodkami osadniczymi pod względem liczby mieszkańców są Rudniki, 

śytniów, Dalachów, Julianpol. Z kolei najmniej zaludnionymi sołectwami w gminie są 

Mostki, Łazy, Chwiły. W skali całej gminy obserwuje się systematyczny spadek liczby 

ludności (rys. 1.) Jak wynika z danych demograficznych w 2003 roku odnotowano 105 

zgonów i tylko 76 urodzeń.  

 
 
 
 

Wykres.1. Ludność gminy Rudniki w latach 1980-2003 
(dane własne gminy 
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3. Usługi 

 Gmina Rudniki ma charakter typowo rolniczy, z zapleczem do rozwoju przemysłu  

rolno – spoŜywczego i rolno – przetwórczego, brak jest duŜych obiektów przemysłowych.  

Do największych zakładów pracy naleŜą:  

−−−− Cegielnia „CEGIEŁKA” – Faustianka,  

− P.P.U.H. K. Markisz, K. Orzełek – Mostki, 

− Zakład Produkcyjno – Usługowy „ART.- RAM” – Mirowszczyzna,  

− Z.P.H. – Hurtownia „RUDMAAR” – Rudniki,  

− P.P.H.U. „WACŁAW” – W. Sieja – śytniów, 

− P.P.H.U. „FEKS” – Zakład Przetwórstwa Drobiowego – Mirowszczyzna, 

− P.P.H.U. „DAKO” – J. Bajak – Cieciułów, 

− P.P.H.U. „DASTA” – D. Stasiak – Janinów, 

− P.P.H.U. „JAR – POL” J.Ptasiński – Młyny, 

− Młyn Handlowo-Usługowy G. i S. Kurczakowscy – Dalachów,  

− Młyn Handlowo – Usługowy A. Majda – Rudniki,  

− Zakład Usług Komunalno – Transportowych „KOM-TRANS” G. Kluska – 

Mostki, 

− Firma Ekologiczna „EKO-BYT” J. Rusek – Rudniki, 

− Urząd Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi, 

− Bank Spółdzielczy – Oddział Rudniki, 

− placówki handlowe, 

− ośrodki zdrowia, 

− szkoły i przedszkola. 

Obecnie w gminie zarejestrowanych jest 354 podmiotów gospodarczych (wykres 2) z 

czego większość przypada na Rudniki oraz sołectwa Jaworzno, śytniów i Dalachów. 

Przedstawiono równieŜ ich strukturę. Dominuje handel, drobne usługi przemysłowe oraz 

budownictwo. 
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Wykres 2.Struktura podmiotów gospodarczych w gminie Rudniki  

 

2000 r. 2003 r.
1. produkcja wyrobów 8 11
2. usługi przemysłowe 46 49
3. produkcyjno-usługowe 4 16
4. budownictwo 45 53
5. transport 20 37
6. handel 118 132
7. gastronomia 6 8
8. pozostałe usługi materialne   4 12
9. usługi niematerialne 30 36
RAZEM 281 354

 

 Wszystkie czynniki ekonomiczne wywołujące stagnację procesu aktywizacji 

gospodarczej, brak sprzyjających warunków rozwoju istniejących zakładów oraz 

powstawania nowych, regres w rolnictwie, rosnące bezrobocie i w konsekwencji 

zuboŜenie społeczeństwa, rzutują na stan finansowy gminy. 

BudŜet gminy 

Wykonanie budŜetu po stronie wydatków (tabela 2) za rok 2003 wyniosło 11.890.281 zł, 

co oznacza, iŜ na jednego mieszkańca gminy przypadło 1.459 zł. 

Wydatki inwestycyjne w roku 2003 wynosiły łącznie 3.181.657 zł ( 368 zł na 

mieszkańca), dzięki którym wykonano kilka bardzo waŜnych przedsięwzięć z zakresu 

infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem pozytywnego wpływu inwestycji na 

środowisko. 

 

Tabela 2. BudŜet Gminy Rudniki 

Rok 2001 2002 2003 2004 

Dochody 10372,907 11969,176 11890,658 14180,000 

Wydatki 9205,551 11514,572 12601,405 17975,000 

NadwyŜki/deficyt 1167,356 454,604 -710,747 -3795,000 
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4. Infrastruktura   
 

Infrastruktura społeczna 

 Na infrastrukturę społeczną składają się obiekty i urządzenia słuŜące obsłudze 

ludności. Ich ilość, jakość i rozmieszczenie decydują w zasadniczym stopniu o jakości 

Ŝycia mieszkańców. Usługi publiczne dzielą się na usługi pozostające w sferze 

kompetencji samorządu i władz rządowych oraz usługi publiczne i komercyjne 

świadczone przez inne jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne. 

Na terenie gminy jest: 

− 5 szkół podstawowych, 

− 5 przedszkoli. 

 

W zakresie podstawowej ochrony zdrowia mieszkańcy gminy obsługiwani są przez 2 

ośrodki zdrowia, 2 apteki i jeden punkt apteczny. W gminie funkcjonuje przychodnia 

weterynaryjna, oddział banku oraz Urząd pocztowy. 

 

Infrastruktura techniczna 

 
�  Zaopatrzenie w gaz 

Gmina nie jest zgazyfikowana, ale posiada koncepcje gazyfikacji, która przewiduje 

zaopatrzenie w gaz wszystkich zwartych terenów. Planowany gazociąg ma być włączony 

do magistrali przesyłowej relacji Bąków – Krzepice. Projektowane odejście ma takŜe 

powiązanie do magistrali gazowej – Odolanów – Kluczbork – Tworzeń. 

 

�  Zaopatrzenie w energię elektryczną 

Gmina w całości jest zelektryfikowana. Energia elektryczna rozprowadzana jest w 

gminie siecią średniego napięcia (15 kV)do stacji transformatorowych, 

transformatorowych dalej liniami napowietrznymi oraz kablami podziemnymi 

bezpośrednio do budynków. W roku 2003 zmodernizowana została sieć energetyczna w 

miejscowości Jaworek Dolny i śurawie. Planuje się kontynuację modernizacji w 

miejscowości Jaworek Górny. 
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�  Telefonizacja 

Wg oficjalnych danych statystycznych (Gminy w Polsce w 1996 r. GUS Warszawa 

1998r.)w gminie przypadało 90 telefonów na 1000 mieszkańców. Liczba telefonów 

odpowiednio wzrosła z podwyŜszeniem stopy Ŝyciowej mieszkańców. Na terenie gminy 

Rudniki znajdują się trzy stacje bazowe telefonii komórkowej. 

 

�  Układ komunikacyjny 

 Szkielet układu komunikacyjnego gminy stanowią krzyŜujące się drogi krajowe: nr 

42 – (Namysłów) Kluczbork – Działoszyn (Starachowice) i nr 43 – Wieluń – Rudniki – 

Kłobuck – Częstochowa, ze wspólnym przebiegiem na odcinku Rudniki – Jaworzno. Są 

to drogi jednojezdniowe, na duŜych odcinkach przebiegające pośród zabudowy. W 

obecnym stanie stanowią duŜą uciąŜliwość, ze względu na zagroŜenie dla bezpieczeństwa 

a takŜe powodując przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu zarówno w dzień i w nocy 

o 10-12 dB. 

 Częściowo zmodernizowany został przebieg przez Rudniki, szczególnie 

skrzyŜowanie dróg nr 42 i 43; optymalnym rozwiązaniem będzie jednak dopiero 

realizacja obejścia miejscowości. Modernizacji i przebudowie poddano skrzyŜowanie 

drogi nr 43 z lokalnymi ulicami w Dalachowie, ale w dalszym ciągu przebudowy 

wymaga cały przebieg drogi przez Julianpol i Jaworzno, takŜe linia kolejowa łącząca 

Śląsk z Wielkopolską. Dzięki niej gmina posiada dogodne połączenie kolejowe ze 

Śląskiem i Poznaniem poprzez dwie stacje: w Janinowie – stacja osobowo-towarowa i w 

Jaworznie – stacja osobowa. 

 Uzupełnieniem układu komunikacyjnego są drogi powiatowe oraz drogi gminne. 

 

Tabela 3. Rodzaje i długość dróg na terenie Gminy Rudniki 

Rodzaj dróg Długość [km] Zarządca 

Gminne 61,300 Gmina Rudniki 

Powiatowe 67,330 Powiatowy Zarząd Dróg 

Krajowe 24,880 
Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad 
Oddział w Opolu 

                                       Ogółem 153,510 
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5. Gospodarka rolna 

Na obszarze gminy w ogromnej przewadze występują gleby bielicowe i brunatne. Pod 

względem bonitacji gleby te naleŜą w przewaŜającej większości do klas IV i V , a 

najlepsze gleby, jakie występują na obszarze gminy zaliczone zostały do klasy III . 

Gospodarka rolna, której rozwój zdeterminował charakter i główną funkcję gminy 

Rudniki odzwierciedla się wyraźnie w uŜytkowaniu gruntów  (rysunek 2) w gminie: 89 

%  zajmują uŜytki rolne  w tym 77,6 % grunty orne. Największa powierzchnia gruntów 

ornych 1414 ha występuje w sołectwie śytniów, a najmniejsza 81 ha w sołectwie 

Porąbki. Łąki i pastwiska stanowiące jednocześnie najcenniejsze siedliska pod 

względem przyrodniczym, zajmują 20,9 % powierzchni gminy. Lasy zajmują bardzo 

mały procent powierzchni gminy 

(ok. 4,3 %). Są to niewielkie kompleksy (największy ma ok. 80 ha), w północnej i 

wschodniej części gminy oraz w dolinie Prosny, na granicy południowo-zachodniej. Lasy 

państwowe to ok. 50 ha, pozostałe to lasy prywatne o bardzo rozdrobnionej własności. W 

ostatnich latach obserwuje się zainteresowanie rolników zalesianiem gruntów o najniŜszej 

przydatność rolniczej, co stymuluje systematycznym powiększaniem się powierzchni 

zalesionej. Uzyskiwane plony kształtują się na poziomie poniŜej średniej krajowej.  

 

Rys.1. Struktura uŜytkowania gruntów w gminie Rudniki  
(dane własne gminy) 

grunty orne

sady

łąki

pastw iska
lasy

wody
grunty 

zabudowane i 
drogi
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 W produkcji zwierzęcej dominującą pozycję zajmuje trzoda chlewna, w drugiej 

kolejności jest bydło mleczne. W porównaniu do 1996 roku nastąpił znaczny spadek 

hodowli, co spowodowane było niekorzystną koniunkturą w rolnictwie oraz niskimi 

cenami skupu. 

 Na obszarze gminy występuje duŜe rozdrobienie gospodarstw rolnych – ogółem 

2107. Dominują gospodarstwa małe (od 1 do 5 ha), stanowiące 40% ogólnej liczby 

gospodarstw. Gospodarstwa o powierzchni 15 ha i powyŜej stanowią zaledwie 2,1%.  

 

Rys.2. Struktura gospodarstw rolnych oszacowana na podstawie zajmowanej  
 powierzchni. W nawiasach podano liczbę gospodarstw w 2003 roku   

 (dane własne gminy) 
 

15 ha i powy Ŝej;
 (44) 0 - do 1 ha; 

(896)

powy Ŝej 1-2 ha; 
(724)

10 - 15 ha; 
(93)7 - 10 ha; 

(173)

5 - 7 ha;
(238)

1 - 5 ha; 
(835)

 

 Gospodarstwa nie są ukierunkowane na intensywną, jednostronną produkcję 

roślinną, a jedynym wynikającym z tego dobrodziejstwem, jest nieznaczna presja na 

środowisko przyrodnicze – proporcjonalna do poziomu intensyfikacji produkcji rolniczej. 

 

Na koniunktur ę gospodarczą gminy wpływają następujące czynniki: 

• połoŜenie gminy w strefie bezpośredniego oddziaływania Częstochowy i 

Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, które są odbiorcą większości płodów 

rolnych w stanie nieprzetworzonym, 
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• w ostatnim czasie rozwój przetwórstwa rolno – spoŜywczego, mięsnego, 

młynarstwa i piekarnictwa, 

• słabe powiązanie z obszarami sąsiednich gmin i województw w zakresie 

zagospodarowania wytwarzanej produkcji rolnej,  

• brak przetwórstwa warzywno – owocowego. 

 

6.  Gospodarka wodno-ściekowa 

Sieć wodociągowa 

 Obszar gminy Rudniki jest zwodociągowany w 95%. W latach kolejnych 

planowana jest modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w celu poprawy jakości wody. 

 Do 1990 roku na terenie gminy funkcjonował jedyny wodociąg w miejscowości 

śytniów pokrywający zapotrzebowanie w wodę w 15%, wybudowany w latach 60-tych. 

Od 1980 roku rozpoczęły się intensywne prace hydrogeologiczne i projektowe nad 

wybudowaniem nowego ujęcia wody w miejscowości Rudniki i sieci wodociągowych dla 

pozostałych miejscowości gminy. 

 Ujęcie wody w Rudnikach składa się z dwóch studni głębinowych. Na zasoby 

eksploatacyjne składają się wody z utworów czwartorzędowych sklasyfikowane w 

kategorii B, o wydajności 180 m3/h.  

 W roku 1999 dokonano spięcia wodociągu Ŝytniowskiego i rudnickiego i w chwili 

obecnej wszystkie miejscowości gminy zaopatrywane są w wodę z ujęcia w Rudnikach. 

Długość sieci wodociągowej    115, 60 km 

Długość przyłączy wodociągowych     61, 30 km 

Liczba przyłączy wodociągowych   2095 szt. 

 

 Sieć kanalizacyjna 

Stopień skanalizowania gminy szacuje się na około 30%. Kanalizacja sanitarna  

została w pierwszej kolejności wybudowana w Rudnikch, ze względu na ochronę ujęcia 

wód podziemnych, a w drugim etapie w miejscowości śytniów. 

 W miejscowościach Cieciułów, Bugaj Nowy i Bugaj Stary ( ilość osób 

korzystających około 1000) wybudowano kanalizację sanitarną wysokociśnieniową z 

zastosowaniem pomp firmy PRESSKAN. Ścieki z tych miejscowości trafiają do 

oczyszczalni ścieków w śytniowie. Na terenach o rozproszonej budowie tj. Mostki, 
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Mirowszczyzna, Młyny, Słowików, Kuźnica, gdzie wybudowanie kanalizacji sanitarnej 

nie miałoby uzasadnienia ekonomicznego wybudowano 145 przyzagrodowych 

oczyszczalni ścieków typu „EPURBLOC” o przepustowości 1,5 m3/d (aktualna ich liczba 

–165). Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków zostały przekazane do eksploatacji 

uŜytkownikom i oni ponoszą w pełni koszty utrzymania. Miesięczny koszt eksploatacji 

przyzagrodowej oczyszczalni ścieków wynosi około – 20,00 zł. 

 Gmina Rudniki jako właściciel i eksploatator posiada pozwolenie wodnoprawne na 

odprowadzanie ścieków oczyszczonych oraz do wód opadowych do rowów: RG, R-40 i 

RA.. 

Długość sieci kanalizacyjnej     23,6 km 

Długość przyłączy kanalizacyjnych  10,2 km 

Liczba przyłączy kanalizacyjnych   640 szt. 

 Ścieki ze skanalizowanych miejscowości odprowadzane są do mechaniczno-

biologicznych oczyszczalni ścieków w Rudnikach przepustowość 150 m3/d i śytniowie 

przepustowość 200 m3/d.  

 Na lata następne (2004 rok) przewidziane jest skanalizowanie następnych 

miejscowości w gminie: Julianpol, Jaworzno i Mirowszczyzna, z których ścieki będą 

odprowadzane do oczyszczalni w Krzepicach (woj. Śląskie).  

Na terenie gminy Rudniki funkcjonuje jedna przyzakładowa oczyszczalnia ścieków, 

której eksploatatorem jest PPHU „WACŁAW” w śytniowie 

Koszty dostarczenia i oczyszczania ścieków 

 Przyjęta odpłatność za 1 m3 ścieków dla oczyszczalni w śytniowie i w Rudnikach –  

3.27 zł (NETTO). Ilość ścieków do obciąŜenia ustalana jest na podstawie odczytów 

wodomierzy odnośnie ilości pobranej wody. Gmina nie dofinansowuje oczyszczania 

ścieków. 

 

Sposób postępowania z osadami 

Osady ściekowe z oczyszczalni ścieków dezynfekowane są wapnem chlorowanym, 

odwadniane odwadniarką 3-workową typu DRAiMAD, następnie składowane na 

poletkach osadowych, gdzie leŜakują ok. 3-4 miesięcy. Materiał hydrofobowy, z którego 

wykonane są worki umoŜliwia dalsze odparowywanie wody. KaŜda partia odpadów 

poddawana jest badaniom mikrobiologicznym i helmintologicznym oraz na zawartość 
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metali toksycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych  

i Leśnictwa z dnia 11.08.1999 roku w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione przy 

wykorzystywaniu osadów ściekowych na cele nieprzemysłowe. Wyniki badań i opinia 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego potwierdziły moŜliwość rolniczego 

wykorzystania osadów. 

 

7. Turystyka i wypoczynek 
 

Na terenie gminy Rudniki, w miejscowości Młyny, znajduje się zbiornik wodny o 

powierzchni lustra wody ok. 5 ha. Jest to zbiornik częściowo zagospodarowany. Jest 

wyznaczona plaŜa oraz miejsca parkingowe, jak równieŜ bar szybkiej obsługi.  

Na terenie gminy wyznaczony jest równieŜ szlak rowerowy – jedyny oznakowany 

szlak turystyczny na terenie gminy. Ma on 32 km długości i wiedzie przez najpiękniejsze 

zabytki okolicy. Trasa rozpoczyna się w Rudnikach  i biegnie głównie traktami polnymi i 

leśnymi przez kilka miejscowości gminy.  

ŚcieŜka rowerowa w gminie Rudniki 
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W Rudnikach warto obejrzeć murowany klasycystyczny kościół z 1830 roku oraz 

przyjrzeć się z bliska rosnącym przy nim drzewom: potęŜnemu wiązowi o pniu 

mierzącym w obwodzie 4,2 m oraz imponującemu zespołowi lip. 

We wsi Jaworzno znajduje się drewniany kościół pw. Trójcy Przenajświętszej. 

Kościół liczy juŜ 451 lat i jest wspaniale zachowany. 

W Starym Bugaju stoi do dziś dwór z 1832. Gmach wymaga natychmiastowej 

renowacji, dotychczas niemoŜliwej do przeprowadzenia ze względu na brak środków 

finansowych.  

W śytniowie znajduje się drugi z zabytkowych drewnianych kościołów w gminie - 

pw. św. Marcina. Historia Ŝytniowskiego kościoła sięga 1312 roku. W 1714 obiekt został 

przebudowany, a na początku IX wieku spłonął, zaś jego miejsce zajął następny, 

przywieziony w elementach z Trzebnicy. Kościół kryje w swym wnętrzu aŜ 29 

osiemnasto- i dziewiętnastowiecznych obrazów, w tym m.in. namalowany w 1772 r. 

obraz przedstawiający św. Stanisława - biskupa wskrzeszającego z grobu Piotrowina. 

Poza tym, jest to jedyny w Polsce drewniany kościół, w którym są katakumby. Korytarze 

prowadzą w dwóch kierunkach: do pobliskiego starego dworu, w którym mieści się dziś 

przedszkole, oraz do połoŜonej po drugiej stronie kościoła plebanii.   

 

Mieszkańcy gminy wykazują aktywność w dziedzinie oferowania turystom coraz 

szerszej oferty wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych.  

W Rudnikach swoją siedzibę ma Agroturystyczne Stowarzyszenie Źródeł Prosny 

zrzeszające gospodarstwa agroturystyczne z terenu powiatu oleskiego. Obecnie 

stowarzyszenie liczy 19 członków. Jednym z większych przedsięwzięć stowarzyszenia, 

wspieranych przez gminę Rudniki i gminę Radłów, jest udział w targach turystycznych w 

Katowicach w 2004 r. 

W stowarzyszeniu zrzeszone są następujące gospodarstwa agroturystyczne z terenu 

gminy Rudniki: 

1. Dorota i Józef Polak, Faustianka 37 

2. Ewa Pawelec-Bryś, Faustianka 27 

3. Danuta Gońda, Dalachów 327 

4. Jan Jarząb, śytniów 

5. Belka Stanisław Dalachów 372 – oferta jazdy konnej  
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III. CHARAKTERYSTYKA STANU ŚRODOWISKA W GMINIE 

 

1. Warunki klimatyczne 

 Teren Gminy Rudniki naleŜy do środkowopolskiego regionu klimatycznego, 

cechującego się duŜą ilością dni z pogodą bardzo ciepłą, pochmurną i bez opadów oraz 

dni dość mroźnych z duŜym zachmurzeniem i opadem. 

 Klimat gminy podobnie jak całej Polski, jest przejściowy, kontynentalno – morski, 

kształtowany na przemian przez masy powietrza napływające znad Oceanu Atlantyckiego 

lub wschodniej Europy i Azji. 

 Reprezentatywne dla gminy będą dane ze stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej (IMGW) w Wieluniu, połoŜonego 19,5 km w linii prostej od Rudnik. Według 

pomiarów średnia temperatura roczna wynosi 7,9˚ C; stycznia (-2,1˚ C), a lipca 17,2˚ C. 

Lato przeciętnie trwa około 90 dni, natomiast zima około 80 dni. 

 Długość okresu wegetacyjnego, czyli wzrostu i rozwoju roślin zaleŜy przede 

wszystkim od temperatury powietrza. Szacuje się, Ŝe na obszarze gminy Rudniki okres 

ten trwa 210 – 220 dni, rozpoczyna się po 1 kwietnia i kończy przed 1 listopada. 

 Średnia roczna suma opadów atmosferycznych wynosi 610 mm. Miesiącami 

charakteryzującymi się małymi sumami opadów są: styczeń, luty, marzec i kwiecień. 

NajniŜszą średnią sumę opadów zanotowano w marcu – 30 mm, a najwyŜszą w lipcu – 86 

mm. Opady śniegu występują w okresie od listopada do lutego. Średnia liczba dni z 

opadem śniegu waha się od 45 do 50. Pokrywa śnieŜna na terytorium gminy pojawia się 

ok. 26 listopada, a ginie ok. 22 marca. Średnia liczba dni pogodnych w roku wynosi ok. 

60, a pochmurnych 110. NajwyŜsze wartości nasłonecznienia odnotowuje się w czerwcu i 

lipcu, kiedy liczba godzin słonecznych wzrasta, co związane jest z dłuŜszym dniem oraz 

konwekcyjnym charakterem zachmurzenia. 

 Najczęściej w ciągu roku wieją wiatry zachodnie i południowo zachodnie, stanowią 

one odpowiednio 20,7 % oraz 19 %. 

 

2. Środowisko przyrody oŜywionej 

 

Świat roślin 
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 Szata roślinna jest układem dynamicznym, a jej współczesny stan rzeczywisty jest 

aktualnym etapem rozwoju świata roślin na tle i w zaleŜności od abiotycznych 

składników środowiska. 

Roślinność na obszarze gminy Rudniki jest wyrazem warunków środowiska fizyczno-

geograficznego i rezultatem wpływów wynikających bezpośrednio ze społeczno-

gospodarczej działalności człowieka.  

Współczesny skład flory na terenie gminy ustalił się w wyniku zmian klimatycznych  

i rozprzestrzeniania się gatunków w okresie polodowcowym. Naturalne zbiorowiska 

roślinne są odbiciem całokształtu warunków geograficznych, czyli klimatu, stosunków 

wodnych, troficzności podłoŜa, budowy geologicznej i ukształtowania powierzchni. 

Największy wpływ na zmianę szaty roślinnej miał klimat, który wpływał przebieg 

procesów glebotwórczych, na przemiany geomorfologiczne i hydrograficzne. 

 Współczesne zbiorowiska roślinne na obszarze gminy, a w szczególności lasy, 

uległy zuboŜeniu i wyniszczeniu.  

 

Lasy 

 Na terenie gminy Rudniki powierzchnie lasów tworzą niewielkie kompleksy 

rozmieszczone głównie w północno-wschodniej części obszaru. Zbiorowiska leśne 

zajmują 429 ha. Najbardziej rozpowszechnionym gatunkiem lasotwórczym jest sosna 

zwyczajna dominująca w drzewostanie. Gatunkami uzupełniającymi są: świerk pospolity, 

brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy, olsza czarna, buk zwyczajny. 

 Największy obszar lasów rozciąga się na północny wschód od Słowikowa 

Szlacheckiego. Nieco mniejsze powierzchnie leśne znajdują się na wschód od Janinowa  

i Dalachowa. Kolejny zespół zbiorowisk leśnych połoŜony jest na południe od 

Dalachowa. Na wschód i południe od Kuźnicy śytniowskiej występują dwa niewielkie 

obszary lasów. 

 W okolicach Faustianki występuje najlepiej zachowany płat boru mieszanego. Bory 

mieszane sosnowo-dębowe z równomiernym udziałem w drzewostanie gatunków 

szpilkowych i liściastych porastają gleby słabo zbielicowane, gliniasto-piaszczyste. 

Zbiorowisko to nawiązuje florystycznie i siedliskowo z jednej strony do borów, a z 

drugiej do lasów liściastych ciepłolubnych dąbrów i uboŜszych postaci grądów. 

 Na siedliskach lekko zabagnionych wzdłuŜ wolno płynących cieków występują 

niewielkie płaty łęgu jesionowo-olszowego, np. w okolicach Rogatek. Jest to las mokry z 
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panującą w drzewostanie olszą czarną. W podszyciu najczęściej rosną: czeremcha 

zwyczajna, kruszyna pospolita i grab zwyczajny. 

 Na obszarze gminy występują siedliska grądów właściwych i pobagiennych oraz 

siedliska bagienne i łęgowe. Grądy właściwe i pobagienne porastają tereny o dość 

Ŝyznych glebach. Skład drzewostanu grądów tworzą: klony zwyczajne, jesiony i graby 

oraz lipa drobnolistna.  

 Zespoły roślinności zielnej występujące w środowisku wilgotnym i bardziej 

Ŝyznym reprezentowane są przez łąki zalewowe porastające dolinne obniŜenia terenu o 

wysokim poziomie wód gruntowych. Na terenach otwartych rozwijają się zbiorowiska 

szuwarowe z klasy Phragmitetea bądź łąkowe z klasy Molinio – Arrhenatheretea, a na 

suchszych siedliskach – wrzosowiska z klasy Nardo – Callunetea lub niskie murawy 

psammafilne z klasy Sedo – Scleranthetea. Natomiast w dnach dolin rzecznych na 

podłoŜu torfowym rozwijają się torfowiska niskie, tworząc skupienia traw, turzyc i trzcin 

(prosowatych, dziobkowatych, pęcherzykowatych) 

 

Świat zwierząt 

 Fauna omawianego obszaru jest typowa dla regionów rolniczych środkowej Polski 

z pewnymi wpływami gatunków charakterystycznych dla WyŜyny Krakowsko-

Wieluńskiej. RóŜnorodność gatunkowa zwierząt nie jest tu zbyt duŜa. Wśród ssaków 

dominują charakterystyczne dla obszarów pól i łąk drobne ssaki, takie jak: ryjówki, 

myszy polne, chomiki, jeŜe europejskie, zające a rzadziej kuny domowe, łasice, 

orzesznice, popielice.  

Z większymi kompleksami lasów związane są niezbyt liczne sarny, dziki i dość częste 

lisy. Bogata na obszarze jury fauna nietoperzy jest tutaj reprezentowana przez kilka 

gatunków, lecz nie jest zbyt liczna. 

Oprócz typowych dla krajobrazu rolniczego ptaków takich jak wróblowate, krukowate, 

drozdy, przepiórki, kuropatwy czy myszołowy na obszar gminy zalatują takŜe rzadsze, 

takie jak np. pliszka górska czy pluszcz. 

Spośród gadów najczęściej spotykane są jaszczurka zwinka, padalec i zaskroniec. 

Płazy reprezentowane są przez kilka gatunków Ŝab. Ryby występują w niewielkiej ilości i 

małej róŜnorodności ze względu na brak duŜych cieków i większych zbiorników 

wodnych oraz w związku ze znacznym zanieczyszczeniem wód powierzchniowych. 
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3. Obszary i obiekty chronione 

 

Lasy ochronne i uŜytki ekologiczne 

Na terenie gminy – w dolinie Prosny występują dwa niewielkie obszary leśne uznane za 

lasy wodochronne oraz dwa uŜytki ekologiczne w formie niewielkiego bagniska. Jak 

wspomniano, naleŜy rozwaŜyć moŜliwość objęcia ochroną w formie uŜytków 

ekologicznych przynajmniej fragmentów ekosystemów ukształtowanych wzdłuŜ ciągów 

ekologicznych w dolinach rzek oraz ciągu niewielkich oczek wodnych wzdłuŜ północnej 

granicy zainwestowania w śytniowie. 

 

Ochrona gatunkowa fauny i flory 

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991r. (tekst jednolity D.U. 

2001.99.1079) ochrona gatunkowa roślin i zwierząt ma na celu zabezpieczenie dziko 

występujących roślin lub zwierząt oraz ich siedlisk, a w szczególności gatunków rzadko 

występujących, endemicznych, podatnych na zagroŜenia i zagroŜonych wyginięciem oraz 

objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych, jak teŜ zachowanie 

róŜnorodności gatunkowej i genetycznej. 

Wykaz gatunków chronionych zwierząt zawiera rozporządzenie Ministra Środowiska z 

dnia 26 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków rodzimych dziko 

występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów dla danych 

gatunków  

i odstępstw dla tych zakazów (Dz.U. Nr 130, z póź. Zm.). 

 

Pomniki przyrody 

W stosunku do tej formy przyrody zabrania się m.in.: 

� niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu, 

� wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, 

uszkadzania 

i zanieczyszczania gleby, 

� wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości, 

� zaśmiecania obiektu i terenu wokół niego, 

� dokonywania zmian stosunków wodnych, jeŜeli słuŜą innym celem niŜ ochrona 

przyrody i zrównowaŜone wykorzystanie uŜytków rolnych i leśnych, 
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� budowy budynków, budowli, obiektów malej architektury i tymczasowych 

obiektów budowlanych mogących mieć negatywny wpływ na obiekt chroniony 

bądź spowodować degradację krajobrazu. 

 

 Na terenie gminy Rudniki znajduje się 15 pomników przyrody (tabela 4). 

Ustanowione zostały uchwałą Nr XXVI/193/01 Rady Gminy Rudniki. W ich skład 

wchodzą 4 pojedyncze drzewa i 11 drzew zgrupowanych w czterech zespołach. 

 
 

Tabela 4. Pomniki przyrody na terenie gminy Rudniki. 
 

Lp . Numer 
Rejestru Nazwa obiektu 

Obwód pierścienicy 
[cm] Lokalizacja 

1 1 Dąb szypułkowy 340 Dalachów 330; po lewej stronie drogi 
2 2 Lipa drobnolistna 330 Jaworzno 110; przy kościele parafialnym 
3 3 Lipa drobnolistna 325 Jaworzno 110; przy starej plebani 
4 4 Lipa drobnolistna 413 Jaworzno 110; przy starej plebani 
5 5 Lipa drobnolistna 430 Jaworzno Bankowe 38; przy stacji PKP 

6 6 Lipa drobnolistna 385 
Mirowszczyzna; za przejazdem kolejowym, na 
skraju lasu 

7 7 Lipa drobnolistna 375 
Stary Bugaj 50a; na terenie posesji, przy 
drodze prowadzącej do budynku mieszkalnego 

8 8 Lipa drobnolistna 367 
Bugaj 50a; na terenie posesji, przy drodze 
prowadzącej do budynku mieszkalnego 

9 9 Lipa drobnolistna 374 Bugaj 50a; na terenie posesji 
10 10 Lipa drobnolistna 402 śytniów 1; na terenie bazy sprzętu rolniczego 

11 11 Lipa drobnolistna 365 śytniów 1; na terenie bazy sprzętu rolniczego 

12 12 
Kasztanowiec 
zwyczajny 

423 
śytniów 1; przy drodze wewnętrznej do bazy 
RSP. 

13 13 Dąb szypułkowy 400 śytniów 1; za stacją paliw 
14 14 Jesion wyniosły 262 śytniów 1; przy bramie wjazdowej do RSP. 
15 15 Lipa drobnolistna 338 śytniów; na cmentarzu parafialnym 

 

Ochrona konserwatorska 

 Obiekty i tereny wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

podlegają ochronie na podstawie ustawy z 23 lipca 2003 r.o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami. Wszelkie prace przy obiektach zabytkowych wymagają zezwolenia 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obiekty wpisane do rejestru zabytków 

podlegają ścisłej ochronie konserwatorskiej, natomiast obiekty w ewidencji – ochronie w 

zakresie ich architektury zewnętrznej. 

Obecnie rejestr zabytków z terenu Rudnik obejmuje trzy pozycje: 



Program ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2003-2006 
z perspektywą na lata 2007-2010 

  
 

 34 

• Kościół p. w. Św. Trójcy w Jaworznie (wpis do rejestru nr 939/67, nr rejestru 

dawne woj. Częstochowskie 203/78) 

• Dwór z parkiem w Starym Bugaju (wpis do rejestru dawne woj. częstochowskie 

nr 395/83) 

• Kościół p.w. Św. Marcina w śytniowie (rejestr nr 977/67, rejestr dawne woj. 

częstochowskie 239/78). 

Ponadto na terenie gminy znajduje się 29 obiektów objętych ewidencją 

konserwatorską. Charakterystyczne zespoły zabudowy wytworzyły się w Rudnikach (o 

charakterze małomiasteczkowym) i w śytniowie (najlepiej zachowany na zachód od 

zespołu kościelnego). Istniejący do niedawna podobny zespół w Cieciułowie, na skutek 

intensywnej przebudowy przestał istnieć. 

Strefa ochrony konserwatorskiej obejmuje obiekty wyznaczone w wytycznych 

konserwatorskich do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy 

Rudniki: 

−−−− teren po cmentarzu katolickim w śytniowie (strefa A), 

−−−− cmentarze parafialne w Rudnikach, śytniowie i Jaworznie (strefa B), 

−−−− zespoły kościołów w Rudnikach, śytniowie i Jaworznie (Strefa B), 

−−−− zespół dworski w Bugaju Starym (strefa B), 

−−−− układy wiejskie – rozplanowanie z wybranymi obiektami – w Rudnikach i 

śytniowie (strefa K1), 

−−−− pozostałość parku dworskiego w śytniowie (strefa K2), 

−−−− strefa ochrony dróg historycznych (strefa K3), 

−−−− strefy ścisłej ochrony archeologicznej (strefa W)– 9 obszarów, 

−−−− strefy obserwacji archeologicznej (strefa OW)– 8 obszarów. 

Na terenie gminy znajdują się 3 zabytki wciągnięte na ewidencję Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Opolu: 

Tabela.5. Wykaz obiektów wpisanych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków. 
   

Lp. Miejscowość Obiekt 

1. śytniów drewniany kościół św. Marcina z XVII w. 

2. Jaworzno drewniany kościół św. Trójcy z XVI w. 

3. Bugaj Stary dwór murowany z 1832 r. 
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4. Zasoby kopalin 

 Gmina Rudniki jest stosunkowo bogata w surowce mineralne. Na omawianym 

terenie najpowszechniej omawiane są piaski akumulacji lodowcowej i utwory 

piaszczysto – Ŝwirowe, a wśród surowców ilastych wyróŜniono iły doggeru i gliny 

zwałowe. Poza nimi udokumentowane są teŜ syderytowe złoŜa Ŝelaza. 

 Piaski akumulacji lodowcowej występują w północnej oraz południowej części 

gminy. Na początku lat siedemdziesiątych zarejestrowano 28 wyrobisk, w których 

występuje piasek. Były to wyrobiska małe i średnie o rozmiarach nieprzekraczających 

100 m, eksploatowane głównie przez ludność miejscową do celów budowlanych.  

 Na terenie gminy znajduje się 13 wyrobisk utworów piaszczysto-Ŝwirowych. 

Rejony eksploatacji piasków i Ŝwirów do celów przemysłowych obejmuje okolice 

Rudnik, Cieciułowa, Jaworzna. Współcześnie większość wyrobisk nie jest juŜ 

uŜytkowana. 

 Na terenie Gminy wydobywa się równieŜ surowce ilaste, do których naleŜą 

jurajskie iły i plejstoceńskie gliny zwałowe. Eksploatacja iłów odbywa się w Faustiance, 

przy zachodniej granicy Gminy. ZłoŜe eksploatowane jest od kilkudziesięciu lat, a 

pozyskiwany surowiec charakteryzuje się wysoką jakością i stanowi bazę surowcową dla 

miejscowej cegielni „Faustianka”.  

 Z punktu widzenia ochrony środowiska złoŜe „Faustianka” zostało zaliczone do 

klasy (B), w stosunku do gleb. Oznacza to, Ŝe eksploatację złoŜa naleŜy ograniczyć w 

celu ochrony gleb przed postępującą ich degradacją. 

 Badania poszukiwawcze prowadzone w latach 1954-1966 na terenie gminy Rudniki 

pozwoliły na udokumentowanie zasobów syderytowych rud Ŝelaza w rejonie Praszka - 

Rudniki oraz Więcki – Ruda obecnie wykreślone z bilansu złóŜ i bez perspektyw na 

eksploatację. 

 

5. Gleby 

Jakość gleb 
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Gleby na terenie gminy Rudniki kształtowały się w ścisłym powiązaniu z budową 

geologiczną obszaru. PrzewaŜają gleby wytworzone z piasków i iłów środkowojurajskich, 

polodowcowych Ŝwirów, piasków i glin zwałowych oraz osadów aluwialnych.  

 W gminie Rudniki gleby o odczynie bardzo kwaśnym zajmują 17,7 %powierzchni, 

a o kwaśnym – 58,1 %. Stąd wynikają potrzeby wapnowania na ponad 75 % powierzchni 

uŜytków rolnych. 

W ogromnej przewadze występują gleby brunatne. Cechą charakterystyczną tego 

typu gleb jest występowanie pod poziomem orno – próchnicznym poziomu brunatnienia 

w obrębie, którego dochodzi do powstania związków Ŝelazisto-próchnicznych. 

Na terenie gminy występują teŜ gleby bielicowe i pseudobielicowe, nazwane 

glebami płowymi oraz glebami opadowo – glejowymi. Gleby bielicowe wykształciły się 

na piaskach gliniastych lekkich i glinach lekkich oraz utworach pyłowych zalegających 

przewaŜnie na glinach. 

 Na niewielkich fragmentach terenu, głównie w zagłębieniach i rynnach 

przepływowych występują czarne ziemie zdegradowane, które zajmują niewielkie 

powierzchnie w sołectwach: Julianpool, Kuźnica Lampowizna, Łazy. 

 W dolinach Jaworzynki, Wyderki oraz innych mniejszych cieków występują mady 

rzeczne, gleby murszowo-mineralne i murszowate, a takŜe gleby torfowe, torfowo-

mułowe i mułowo-torfowe.  

 

Bonitacja gleb 

 Pod względem bonitacji omawiane gleby naleŜą w przewaŜającej większości do 

klas IV i V, a najlepsze gleby, jakie występują na obszarze gminy zaliczone zostały do 

klasy III  

i są to powierzchnie śladowe. 

 Grunty orne zajmują 6962 ha. Największa ich powierzchnia występuje w sołectwie 

śytniów (1414 ha), a najmniejsza 81 ha w sołectwie Porąbki. Wśród gruntów ornych 

dominują gleby V klasy bonitacyjnej, które zajmują powierzchnię 3141,56 ha oraz gleby 

IVb, zajmujące powierzchnię 1979,36 ha. 

 UŜytki zielone zajmują powierzchnię 1859 ha, a największy ich obszar (312 ha) 

występuje na terenie sołectwa śytniów. Wśród uŜytków zielonych dominuje IV klasa 

bonitacyjna, zajmująca powierzchnię 1037,26 ha. 
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 Gmina nie posiada gruntów ornych klasy I  i II.  Klasa III  występuje zaledwie w 

kilku wsiach: śytniowie (18,79 ha), Faustiance (8,49 ha), Jaworku (2,89 ha), Rudnikach 

(1,64 ha), Młynach (1,06 ha) oraz Cieciułowie (0,91 ha), łącznie powierzchnia gruntów 

ornych tej klasy zajmuje 35,07 ha 

 Gleby uprawne klasy IVa i IVb  występują we wszystkich sołectwach gminy. 

Największe powierzchnie klasa IVa zajmuje w śytniowie (153,34 ha), Cieciułowie  

(266,96 ha), Bobrowej (197,3 ha), Julianpolu (184,58 ha), Bugaju (175,79 ha) i w 

Dalachowie (148,93 ha). 

 Gleby uprawne klasy V zajmują największą powierzchnię na terenie gminy, 

natomiast gleby uprawne klasy VI rozproszone są we wszystkich wsiach z wyjątkiem 

Faustianki. Znaczne powierzchnie tej klasy występują w śytniowie (178,72 ha) i 

Słowikowie (105,13 ha). 

 

Tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

Na podstawie analizy bonitacji i kompleksów przydatności rolniczej gleb wyznacza 

się kompleksy rolne chronione przed innymi formami uŜytkowania. Na obszarach tych 

nie dopuszcza się uŜytkowania innego niŜ rolnicze, tj. uprawy rolne, uŜytki zielone, sady i 

ogrody, stawy produkcyjne oraz zabudowa związana z produkcją rolną, jeŜeli 

uzasadnione będzie jej lokalizowanie poza wyznaczonymi terenami budowlanymi. Dla 

terenów tych naleŜy wprowadzić zapisy chroniące je przed Ŝywiołową parcelacją, i 

wprowadzeniem zabudowy pseudo-rolniczej.  

Odrębną kategorię stanowią tereny postulowane do zalesienia poza granicą polno-

leśną. Na tych terenach – do czasu ewentualnej zmiany tej granicy i przeznaczenia ich 

pod trwałe zalesienie preferowane powinny być uprawy w formie plantacji drzew 

szybkorosnących na cele opałowe, przemysłowe i inne, szkółki drzew ozdobnych, itp. 

 

Kompleksy rolniczej przydatności gleb 

 Prócz wymienionych klasyfikacji właściwości gleb i klas bonitacyjnych, które 

dostarczają wielu informacji o potencjalnej urodzajności gleb ocenia się równieŜ ich 

przydatność rolniczą, określając kompleksy rolniczej przydatności. 

 Gleby w gminie Rudniki w ponad 84 % zalicza się do kompleksów Ŝytnich, przy 

czym podkreślić naleŜy, Ŝe wśród nich dominuje kompleks 6 – Ŝytni słaby, stanowiący 

ponad 46 % gruntów ornych. Kompleksy gleb nadające się do uprawy roślin o wyŜszych 
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wymaganiach, tzw. kompleksy pszenne, stanowią mniej niŜ 10 % gruntów ornych, a 6% 

powierzchni gruntów ornych zajmują gleby kompleksów pastewnych, wśród których 

takŜe dominuje najsłabszy – kompleks 9-zboŜowo-pastewny słaby. 

 Wśród trwałych uŜytków zielonych zdecydowania dominuje kompleks 2z – 

obejmujący uŜytki zielone średnie, zajmuje  bowiem ponad 63 % powierzchni łąk i 

pastwisk. Pozostała część to uŜytki zielone słabe i bardzo słabe - kompleksu 3z, bowiem 

uŜytki zielone kompleksu 1z – bardzo dobre i dobre nie występują w obrębie gminy. 

 

Rys. 3. Udział poszczególnych kompleksów rolniczej przydatności gleb ornych 

6. Zasoby wodne 

Stan wód powierzchniowych 

 Gmina Rudniki, tak jak cała Opolszczyzna naleŜy do dorzecza Odry, poprzez jej 

dopływ – Wartę. Pocięcie województwa przez dopływy Odry nie jest równomierne. 

Część północno – wschodnia, a więc i gmina Rudniki, pozostaje poza wpływem tych 

rzek, co odbija się niekorzystnie na środowisku, powodując deficyt w zasobach wód 

powierzchniowych. Łączna długość rzek w obrębie gminy wynosi 15569 m (w tym 

uregulowane 15211 m) i są to: 

śytni bardzo słaby
19%

śytni słaby
47%

śytni dobry
19% śytni bardzo dobry

6%

Pszenny dobry
3% ZboŜowo-pastewny słaby

3%

ZboŜowo-pastewny mocny
3%
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� Prosna o długości 1392 m (cała uregulowana) 

� Piskara 

� Wyderka o długości 1003 m (cała uregulowana) 

� Jaworzynka (lokalna nazwa Julianpolka) o długości 13154 m (Reg. 12816 m) 

� Potok śytniowski 

� Oraz ich bezimienne dopływy 

Powierzchniowe wody płynące w gminie Rudniki naleŜą głównie do zlewni Prosny. 

Jedynie niewielki południowo – wschodni obszar Gminy naleŜy do zlewni Liswarty 

 Rzeka Prosna płynie na niewielkim odcinku w południowo-zachodniej części 

gminy. 

 Rzeka Piskara jest kolejną pod względem wielkości rzeką płynącą niewielkim 

odcinkiem wzdłuŜ południowej granicy Gminy. Uchodzi do Liswarty na wysokości 210 

m n.p.m. na południe od Zajączek Pierwszych. 

 Wyderka jest jednym z większych dopływów Prosny i uchodzi do niej w okolicach 

Praszki na wysokości 185 m n.p.m. Przez obszar gminy płynie równoleŜnikowo wzdłuŜ 

północnej granicy. Jej długość wynosi 15,4 km, przy średnim spadku 1 %. 

 Największym dopływem Wyderki jest Jaworzyna, która uchodzi do niej w 

okolicach Gawrońca na wysokości 191,5 m n.p.m. Źródła Jaworzynki znajdują się koło 

Kątów na wysokości 253,7 m  n.p.m. Średni spadek tego cieku wynosi 3 %, a długość 

14,6 km. 

DuŜa ilość cieków wodnych występuje w północno – zachodniej cząści gminy w rejonie 

miejscowości Dalachów , Odcinek i Kuźnica Rudnicka. Nieprzepuszczalne podłoŜe 

powoduje tam powstanie podmokłej doliny otoczonej niewielkimi wzniesieniami. Część 

wód niesionych przez te drobne cieki spływa do Prosny. 

 

 Powierzchnia zbiorników wodnych jest bardzo mała. Dwa zbiorniki znajdują się w 

granicach wsi Młyny, na rzece Jaworzynce. Jeden, o charakterze retencyjnym, posiada 

pojemność 81,5 tys.m3, a jego powierzchnia wynosi 4,5 ha. Zarówno wymienione rzeki 

jak  

i zbiornik retencyjny są w administracji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i 

Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Oleśnie.  

 Powierzchnia drugiego zbiornika wynosi 2,5 ha i nie jest on urządzony pod kątem 

retencji, a zatem nie jest administrowany przez WZMiUW , niemniej jednak jest 
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obiektem poŜądanym na obszarze o ujemnym bilansie wodnym, jakim jest gmina 

Rudniki. 

 

Stan wód podziemnych 

 Regionalny obieg wód podziemnych gminy Rudniki i jej okolic zaleŜy przede 

wszystkim od budowy geologicznej podłoŜa jurajskiego oraz naprzemianległości skał 

trudno  

i łatwo przepuszczalnych. Wpływają na niego równieŜ tektoniczne deformacje struktur 

jurajskich, a takŜe czwartorzędowa pokrywa osadów luźnych ułatwiająca infiltrację wód 

pochodzących z zasilania atmosferycznego. Zasobność wód podziemnych natomiast 

zaleŜy od warunków klimatycznych, a szczególnie od wielkości opadów i klimatycznego 

bilansu wodnego 

 Teren gminy leŜy w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) 

325 Częstochowa (W) o charakterze szczelinowym i szczelinowo-porowym, 

wydzielonego w utworach jury środkowej J2  Na terenie GZWP brak jest obszarów 

najwyŜszej ochrony (ONO) i obszarów wysokiej ochron y (OWO)  

Utwory wodonośne dzieli się na trzy pozimy: 

−−−− dolnojurajski (warstw połomskich); 

−−−− środkowojurajski (warstw Kościeliskach); 

−−−− czwartorzędowy. 

Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rudniki są płytkie wody 

w utworach czwartorzędowych. 

 Kryteria oceny jakości wód podziemnych dla celów konsumpcyjnych określa się na 

podstawie polskich przepisów dotyczących jakości wód pitnych podanych w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz klasyfikacji Państwowej 

Inspekcji Ochrony Środowiska z 1995 r. Według klasyfikacji PIOŚ (1995) wody 

podziemne poziomu czwartorzędowego eksploatowane ujęciem grupowym w Rudnikach 

posiadają stosunkowo dobrą jakość, zaliczone zostały do Ib  i II klasy  jakości. 

Silnie zdegradowane wody poziomu czwartorzędowego, zaliczane do III klasy 

występują m.in. w Dalachowie (dawne Kółko Rolnicze) oraz w Rudnikach w rejonie 

składowiska odpadów komunalnych. 

 

Strefy ochronne obszarów wodonośnych 
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 W związku z potrzebą ochrony jakościowej wód podziemnych oraz zgodnie z 

wymogami stosownych przepisów w rejonach eksploatacji ujęć ustalono strefy ochrony 

bezpośredniej. 

 Strefę ochrony bezpośredniej posiada kaŜda eksploatowana studnia. Stanowi ją 

zwykle ogrodzony teren w formie kwadratu o boku 30 metrów, na którym znajduje się: 

otwór studzienny, obudowa studni oraz urządzenia słuŜące do poboru, ewentualnie 

dezynfekcji wody. 

 Ponadto w gminie występują cenne strefy źródliskowe – teren źródliskowy 

Grabówki oraz tereny bezimiennych cieków w rejonie miejscowości Kąty i Mostki, które 

ze względu na duŜą podatność na infiltrację zanieczyszczeń powinny być objęte strefami 

ochronnymi. 

 

7. Gospodarka odpadami  
  
 Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gminy Rudniki oparta jest o 

istniejące, legalne składowisko odpadów. Działania w zakresie gospodarowania 

odpadami są zgodne z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 z póŜ.zm.).  

 Szczegółowa charakterystyka stanu istniejącego i projektowanego w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi została ujęta w „Planie gospodarki odpadami dla 

Gminy Rudniki” , który stanowi integralną część „Programu ochrony środowiska” i 

podlega uchwaleniu przez Radę Gminy.  

Zgodne z obowiązującym prawodawstwem w tej dziedzinie, jak równieŜ wymogami UE, 

w postępowaniu z odpadami musi być przestrzegana określona kolejność działań:  

⇒ zapobieganie powstawaniu odpadów,  

⇒ ograniczenie ich ilości i uciąŜliwości,  

⇒ wykorzystanie, unieszkodliwianie i składowanie odpadów.  

To ostatnie działanie powinno być traktowane jako ostateczne, po wyczerpaniu 

wszystkich innych moŜliwości ich wykorzystania.  

 Istotnym problemem są takŜe dzikie wysypiska odpadów, które powinny zostać 

zinwentaryzowane i sukcesywnie likwidowane. WaŜne jest zapobieganie ich ponownemu 

powstawaniu poprzez stworzenie sprawnie działającego systemu gromadzenia i zbiórki 
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odpadów (objęcie wszystkich mieszkańców regionu usługami w zakresie 

zorganizowanego wywozu odpadów komunalnych). 

 Odpady niebezpieczne muszą być traktowane w szczególny sposób na wszystkich 

etapach postępowania. Powinny one być zagospodarowane lub unieszkodliwione w 

miejscu ich powstania. Ich składowanie powinno się odbywać na specjalnie 

zabezpieczonych składowiskach. Istotny problem stanowią te odpady niebezpieczne, 

które znajdują się w odpadach komunalnych. Docelowo powinny być one wyodrębnione 

ze strumienia odpadów komunalnych i unieszkodliwione.  

 Jednym z istotnych instrumentów społecznych wspomagających prawidłową 

gospodarkę odpadami komunalnymi i słuŜących minimalizacji powstających odpadów 

(szczególnie w indywidualnych domostwach) jest edukacja społeczna.  

 
8. Powietrze atmosferyczne 

 Powietrze jest elementem środowiska, do którego emitowana jest ogromna ilość 

zanieczyszczeń powstających zarówno w efekcie działalności człowieka jak i naturalnych 

procesów toczących się na powierzchni ziemi. Do powietrza wprowadzane są substancje 

stałe, ciekłe i gazowe w ilościach, które mogą ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, 

florę i faunę, glebę, wodę lub mogą powodować inne, równie powaŜne szkody w 

środowisku. 

 Powietrze atmosferyczne nie podlega systematycznej kontroli jakościowej na 

terenie gminy Rudniki. Pośrednio, na jego niewielki stopień zanieczyszczenia mogą 

wskazywać liczne przesłanki: typowo rolniczy charakter tego terenu, brak w jego obrębie 

i bezpośrednim sąsiedztwie emitorów znacznych ilości substancji szkodliwych do 

atmosfery i ich niewielki przepływ transgraniczny, umiarkowanie natęŜenie ruchu 

motoryzacyjnego w sieci dróg lokalnych. Ewentualne uciąŜliwości w tym zakresie 

dotyczyć mogą ruchu tranzytowego na drogach krajowych Nr 43 – Wieluń – Rudniki – 

Kłobuck – Częstochowa, i Nr 42 – (Namysłów) Kluczbork – Działoszyn (Starachowice)a 

takŜe linia kolejowa łącząca Śląsk z Wielkopolską. Brak jest jednak szczegółowych 

badań nad tym zagadnieniem. 

 

9. Funkcjonowanie środowiska i powiązania przyrodnicze 

Procesy geodynamiczne 

 Obecne procesy geodynamiczne nie mają większego znaczenia dla funkcjonowania 
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środowiska przyrodniczego. Procesy denudacyjne przebiegają powoli i spokojnie, nie 

występują ruchy masowe ani zjawiska krasowe. Najbardziej naraŜone na denudację są 

obszary o największych wysokościach względnych i krawędzie morfologiczne. 

Najsilniejsze działanie procesów denudacji zaznacza się na krawędziach większych dolin 

rzecznych i na obszarach występowania wyrobisk po eksploatacji surowców mineralnych. 

Na obszarze gminy Rudniki tereny wyrobisk poeksploatacyjnych lokalizują się głównie w 

rejonie Źytniowa i Rudnik oraz w „Faustiance" - największym czynnym wyrobisku iłów. 

Procesy hydrologiczne 

 Funkcjonowanie hydrologiczne dotyczy ruchu wód na powierzchni terenu 

(parowania, retencji powierzchniowej, infiltracji) i sposobu ich migracji pod 

powierzchnią terenu (głównie w odniesieniu do wód gruntowych i płytszych poziomów 

uŜytkowych). Największym ciekiem gminy jest rzeka Prosna, biegnąca wzdłuŜ granicy 

gminy. Oś hydrologiczną stanowi Wyderka, dopływ Prosny. Jej dno stanowi linie drenaŜu 

powodującego odwadnianie terenów przyległych. Na omawianym terenie naturalny 

drenaŜ jest niewielki ze względu na płytkie występowanie wód podziemnych. Wiele 

obszarów jest podmokłych - głównie w dolinie rzeki Wyderki na północ od Rudnik oraz 

dolinach mniejszych cieków wodnych. Na północ od śytniowa występują liczne 

instalacje drenarskie odwadniające pola.  

Dynamika klimatu i lokalne warunki klimatyczne 

Najczęściej notowane są wiatry zachodnie (W) i połuniowo - zachodnie (SW). 

Najrzadziej wieją wiatry z kierunków: północnych (N) i północno - wschodnich (NE). 

Średnie prędkości wiatrów wahają się od 2,5 - 3.5 m/s. Cisza atmosferyczna występuje 

bardzo rzadko  

Lokalne warunki klimatyczne uzaleŜnione są od całokształtu warunków 

fizjograficznych, głównie od rzeźby terenu i warunków wodnych..  

Procesy biologiczne obejmują zjawiska sukcesji, regeneracji lub degeneracji 

roślinności i wzajemnego zasilania biologicznego terenów, ujmowane w koncepcji 

bioróŜnorodności, w tym migracje organizmów zwierzęcych. 

Wśród elementów Krajowej Sieci Ekologicznej (EKONET), w północnej i 

wschodniej części gminy występują: biocentra i strefy buforowe oraz obszary węzłowe o 

znaczeniu krajowym - obszar WyŜyny Wieluńskiej (15 K), a takŜe korytarz ekologiczny 
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obejmujący północno - zachodni kraniec gminy. Korytarze ekologiczne wymagają 

zachowania i ochrony. NaleŜy unikać ich przerywania bądź przegradzania przez 

lokalizację zabudowy inwestycji liniowych i innych obiektów inŜynieryjnych. Na 

terenach, gdzie korytarze ekologiczne uległy przerwaniu, naleŜy dąŜyć do poprawy tej 

sytuacji przez lokalizację zieleni towarzyszącej i uzupełniającej. 

Odporność i zdolność środowiska do regeneracji 

Odporność środowiska naturalnego na przekształcenie i jego zdolność do 

regeneracji zaleŜy przede wszystkim od jego charakterystyki oraz od dotychczasowego 

przeobraŜenia. Środowisko słabo przeobraŜone o duŜej bioróŜnorodności i prawidłowym 

funkcjonowaniu ekosystemów jest stosunkowo odporne na umiarkowane oddziaływania 

np. zanieczyszczenia. Obszary znacznie przeobraŜone przez działalność człowieka są 

podatne na przekształcenia.. Omawiany obszar cechuje się typowymi przeobraŜeniami 

charakterystycznymi dla terenów rolniczych.  

Znaczna część terenów podmokłych została zdrenowana i zmeliorowana. Pozwoliło 

to na lepsze wykorzystanie gospodarcze terenu lecz przyniosło straty w przyrodniczej 

strukturze obszaru. Sieć rzeczna jest na omawianym terenie dobrze rozwinięta. WzdłuŜ 

cieków zachowały się niekiedy fragmenty zbiorowisk o charakterze zbliŜonym do 

naturalnego. Ochrona dolin cieków wodnych jako lokalnych korytarzy ekologicznych i 

częściowa ich renaturalizacja moŜe znacznie wzbogacić system przyrodniczy gminy 

Rudniki i doprowadzić do wzrostu odporności środowiska na przekształcenia. Omawiany 

teren sąsiaduje od wschodu z bogatym przyrodniczo obszarem Załęczańskiego Parku 

Krajobrazowego. Sąsiedztwo to równieŜ przyczynia się do utrzymania równowagi 

przyrodniczej i prawidłowego funkcjonowania środowiska oraz wzrostu jego odporności. 

Aby wzmocnić te pozytywne oddziaływania naleŜy zachować łączność systemu 

przyrodniczego gminy z terenem parku krajobrazowego, przede wszystkim poprzez 

zachowanie i rewitalizację lokalnych korytarzy ekologicznych i zaniechanie realizacji 

większych inwestycji na obszarze parku i jego otuliny. Planowane dolesienia terenu 

równieŜ wpłyną pozytywnie na odporność środowiska prowadząc do wzrostu naturalnej 

retencji wód i zapobiegając erozji gruntów. 

 

10. Źródła pól elektromagnetycznych 
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 Źródłami promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego w gminie są 

przecinające jej teren linie energetyczne średniego i wysokiego napięcia oraz trzy stacje 

bazowe telefonii komórkowej (PLUS GSM, ERA GSM, IDEA GSM) w Rudnikach. Z 

uwagi na wysokość masztów, na których zainstalowane zostały anteny (ponad 40 m), 

ustalono, Ŝe ewentualny obszar niekorzystnego oddziaływania tych urządzeń występuje w 

promieniu do 25 m wokół nich i tylko na wysokości samych anten. Wobec tego nie mogą 

istotnie wpływać na zdrowie ludzi. 

 

11. Bezpieczeństwo chemiczne i biologiczne, powaŜne awarie  

Gmina Rudniki posiada zatwierdzony Gminny „Plan Reagowania Kryzysowego”.  

Plan reagowania kryzysowego przewiduje dla Gminy Rudniki następujące zagroŜenia: 

1. zagroŜenie bronią masowego raŜenia 

Mając na względzie połoŜenie gminy w stosunku do większych aglomeracji, węzłów i 

tras komunikacyjnych oraz brak obiektów wojskowych i przemysłowych, teren gminy 

niebędzie poraŜony bronią masowego raŜenia.  

2. ZagroŜenia sanitarno-epidemiologiczne 

ZagroŜenie małoprawdopodobne ale moŜliwe w wypadku zatrucia wody w miejscach 

ujęć wody i przedostania się do wodociągu. 

3. ZagroŜenie poŜarowe; 

ZagroŜenie poŜarowe stanowią zwarte zabudowy Rudnik oraz większość sołectw o 

zwartej zabudowie, a w szczególności Bobrowa i Faustianka znajdujące się w pobliŜu 

kompleksów leśnych sąsiednich gmin. 

4. Katastrofy budowlane i techniczne 

W wypadku wystąpienia silnych huraganów, śnieŜyc czy celowym działaniu człowieka 

moŜe nastąpić zniszczenie lub uszkodzenie sieci energetycznej. Ze względu na brak 

agregatów prądotwórczych moŜe nastąpić przerwa w dostawie wody pitnej dla ludzi i 

zwierząt z wodociągów. 

5. ZagroŜenia powodziowe 

Na terenie gminy generalnie nie występuje zagroŜenie powodziowe mogące powstać od 

rzek czy zbiorników wodnych. W wypadku bardzo intensywnych opadów, lokalnie mogą 

wystąpić zalania piwnic indywidualnych  gospodarstw rolnych. 
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12. Hałas 

 Na terenie gminy Rudniki strefy ponadnormatywnego zagroŜenia hałasem 

lokalizują się wzdłuŜ głównych dróg nr 43 Częstochowa – Wieluń i nr 42 (Namysłów) 

Kluczbork – Działoszyn (Starachowice), ze wspólnym przebiegiem na odcinku Rudniki – 

Jaworzno oraz linii kolejowej. Przeprowadzone w 1998 r. przez Państwową Inspekcję 

Ochrony Środowiska badania wykazały, Ŝe drogi te stanowią duŜą uciąŜliwość ze względu 

na zagroŜenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, a takŜe powodując przekroczenia 

dopuszczalnych norm hałasu zarówno w dzień i w nocy o 10 -12 dB (tabela 5). 

 

Tabela 6. Pomiar hałasu w gminie Rudniki (Dalachów, Rudniki) 

Poziom hałasu [dB] Miejscowość 
(przekrój pomiarowy) Pora dzienna (LA Eq8h) Pora dzienna (LA eqo,5h) 

Rudniki A - A 70,2 69,7 
Rudniki B  - B 63,5 60,4 

Dalachów C - C 65,9 63,7 

Dalachów D - D 62,1 60,3 
Dopuszczalna norma 60,0 50,0 

 

(LA Eq8h)   – poziom równowaŜny dla 8 najniekorzystniejszych godzin pory dnia (600-2200) 

(LA Eq0,5h) – poziom równowaŜny dla pomiaru 0,5 godz. spośród najniekorzystniejszych  

  godzin nocy (600-2200) 

 

 Z przeprowadzonych badań wpływu ruchu drogowego na wielkość poziomu hałasu 

w pobliŜu rozpatrywanych ciągów komunikacyjnych w gminie Rudniki wynika, Ŝe 

największe natęŜenie ruchu występuje w Rudnikach przy ulicy Częstochowskiej, 

prowadzącej w kierunku Wielunia. NatęŜenie ruchu osiągnęło tu wielkość 340 poj/h, w 

tym 86 poj/h cięŜkich. RównowaŜny poziom dźwięku związany z ruchem pojazdów 

osiągnął wartość 70,2 dB z 8 godzin pory dnia i 66,1 dB z 8 godzin pory nocy, gdzie 

progowym poziomem „szczególnych uciąŜliwości” hałasowych dla rozpatrywanej sytuacji 

topograficznej jest poziom hałasu 65 dB.  

 Wnioskuje się więc, Ŝe cała zabudowa usytuowana wzdłuŜ drogi połoŜona jest w 

zasięgu ponadnormatywnego hałasu. Ponadnormatywne natęŜenie hałasu notuje się 

równieŜ na dalszym odcinku ulicy Częstochowskiej w Rudnikach, przy ulicy 

Częstochowskiej w Dalachowie oraz na drodze relacji Dalachów – Praszka. Obecne 
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tendencje wzrostu liczby pojazdów na drogach zmuszają władze samorządowe do 

poszukiwania nowych rozwiązań w zwalczaniu ponadnormatywnego hałasu.  

Idealnym rozwiązaniem byłaby realizacja budowy obwodnicy Rudnik w ciągu drogi nr 43 

oraz obejście w ciągu drogi nr 42. Wskazane byłyby takŜe nasadzenie wzdłuŜ drogi pasa 

zieleni izolacyjnej. 

 

 

 

IV. GMINNA POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA 

Jak juŜ zapisano w art. 90, ust. 3 i 4 , Ustawy z dnia 1980 r., (ostatnia zmiana 

Ustawą z dn. 12 maja 2000): „O ochronie i kształtowaniu środowiska", podstawową rolę 

w realizacji zrównowaŜonego rozwoju spełniają społeczności lokalne:”rady powiatów i 

gmin opracowują programy zrównowaŜonego rozwoju, oraz ochrony środowiska 

wynikające z polityki ekologicznej państwa. Częścią programów są samorządowe listy 

przedsięwzięć priorytetowych.". 

Wśród metod realizacji celów polityki ekologicznej państwa w ramach polityk 

sektorowych priorytet będzie miało stosowanie tzw. dobrych praktyk gospodarowania i 

systemów zarządzania środowiskowego, które pozwalają kojarzyć efekty gospodarcze z 

efektami ekologicznymi. Samorząd lokalny jako gospodarz swego terenu, moŜe 

samodzielnie określać cele i strategie w granicach obowiązującego prawa oraz 

dokonywać wyboru priorytetowych działań w zakresie ochrony środowiska. Niemniej 

jednak, lokalna polityka ochrony środowiska powinna uwzględniać główne kierunki 

przyjęte zarówno na poziomie państwa jak i województwa opolskiego. 

Programy strategiczne 

Celem niniejszego opracowania jest stworzenie Programu Ochrony Środowiska 

Gminy Rudniki, który obejmowałby w sposób kompleksowy całość problemów 

związanych z ochroną środowiska. Nie oznacza to, Ŝe na tym terenie nie są podejmowane 

Ŝadne działania, które mają słuŜyć poprawie lub zachowaniu stanu środowiska. W 

ostatnich kilku latach zostały zainicjowane projekty zogniskowane na najbardziej pilnych 

do rozwiązania problemach. Wśród nich naleŜy wymienić przede wszystkim: 

„Program Ochrony Środowiska woj. opolskiego" 

„Strategia rozwoju Gminy Rudniki", 1999 r. 
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„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Rudniki"2002 

„Opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Rudniki”, 2004 r. 

„Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Rudniki” 

 W/w. dokumenty zostały szeroko wykorzystane w niniejszym opracowaniu, 

szczególnie do określania celów długo- i krótkoterminowych, zarówno w odniesieniu do 

głównych kierunków rozwojowych, jak i elementów i uciąŜliwości środowiska 

V.  ZAGROśENIA  ŚRODOWISKA  I  ICH  ŹRÓDŁA 

 Środowisko naturalne naraŜone jest na ciągłe zmiany w związku z działalnością 

człowieka. Niekiedy działalność ta moŜe doprowadzić do nieodwracalnych zmian, dlatego 

waŜne są działania zapobiegające nadmiernej eksploatacji środowiska mogącej 

doprowadzić do zachwiania naturalnej równowagi i zdolności do regeneracji. 

 ZagroŜeniem dla środowiska są równieŜ skutki zdarzających się losowo awarii 

technicznych i technologicznych w zakładach stosujących, produkujących lub 

magazynujących materiały niebezpieczne, awarii podczas transportu drogowego i 

kolejowego materiałów niebezpiecznych, klęsk Ŝywiołowych. 

ZagroŜenia środowiska mogą być skutkiem następującego rodzaju zdarzeń: 

� awarii i katastrof w zakładach przemysłowych, 

� awarii i katastrof podczas transportu, rozładunku i przeładunku materiałów 

niebezpiecznych i innych, 

� poŜarów długotrwałych bądź występujących na rozległych obszarach takŜe 

towarzyszących awariom z udziałem materiałów niebezpiecznych, 

� klęsk Ŝywiołowych: powodzi, huraganów, suszy, trzęsienia ziemi. 

Zdarzenia te mogą spowodować zanieczyszczenia (chemiczne, biologiczne) 

poszczególnych elementów środowiska (wody, gleby, powietrza). 

 Na terenie gminy Rudniki nie istnieją zakłady posiadające czy produkujące materiały 

niebezpieczne, które stwarzałyby potencjalne zagroŜenie chemiczno-poŜarowe. 

Potencjalnym zagroŜeniem mogą być stacja paliw PETROCHEMIA PŁOCK i stacja 

LPG. ZagroŜeniem dla środowiska mogą być materiały niebezpieczne przewoŜone 

drogami i linią kolejową. W wyniku awarii, zniszczenia cystern, zbiorników, butli i innych 

pojemników moŜe dojść do skaŜenia środowiska. 
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 Przepływające przez teren gminy Rudniki lokalne rzeki: Jaworzynka i Piskara 

mogą powodować zatopienia i powodzie na terenie miejscowości Jaworzno i Kuźnica oraz 

Bobrowa. Zalaniu mogą ulec głównie uŜytki rolne i łąki. Na pozostałych terenach mogą 

wystąpić lokalne zalania lub podtopienia. Występowanie innych klęsk Ŝywiołowych, np. 

silnych wiatrów charakteryzuje się duŜą przypadkowością, zagroŜenia tego typu moŜe 

wystąpić na terenie całej gminy. 

 

 

 

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych 

 Powierzchniowe wody płynące w gminie Rudniki naleŜą głównie do zlewni Prosny. 

Jedynie niewielki południowo-wschodni obszar gminy naleŜy do zlewni Liswarty. Dla 

określenia jakości wód powierzchniowych na terenie omawianej gminy przeprowadzono 

badania na rzece Jaworzynie. W miejscowości Młyny, gdzie znajduje się przepływowy 

zbiornik wodny, zlokalizowano dwa punkty pomiarowe powyŜej i poniŜej tego zbiornika. 

 Badania wykonano dla wskaźników fizyko-chemicznych i bakteriologicznych 

zgodnie z Polskimi Normami, procedurami dołączonymi do uŜywanej aparatury lub 

według metod zalecanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska. Ocenę 

czystości wód dokonano metodą bezpośrednią, określającą częstotliwość zachowania 

norm kaŜdego badanego parametru jakości. 

 Analiza wskaźników fizyko-chemicznych wykazała niewielką poprawę jakości wód 

pobranych na odpływie ze zbiornika w stosunku do badanych powyŜej zbiornika. Dotyczy 

to takich wskaźników jak: azot azotynowy, azot ogólny, fosforany i fosfor ogólny. Biorąc 

pod uwagę jedynie wskaźniki fizyko-chemiczne, wody Jaworzynki w obu punktach moŜna 

zaklasyfikować do III klasy czystości powierzchniowych wód płynących. Miano Coli 

natomiast uległo pogorszeniu w punkcie połoŜonym poniŜej zbiornika i z wartości klasy 

III spadło do pozaklasowej. W związku z tym o klasyfikacji ogólnej Jaworzynki w 

punktach pomiarowych zadecydowało zanieczyszczenie bakteriologiczne, 

dyskwalifikujące jej przydatność w punkcie na odpływie ze zbiornika. 

 O jakości wody w rzece Jaworzynka zadecydowały spływy ścieków socjalno – 

bytowych i deszczowych z miejscowości połoŜonych powyŜej punktów pomiarowych – 

kontrolnych, a mianowicie Julianpola. Kątów, Jaworzna i Słowików Szlachecki. Ścieki z 

tych miejscowości odprowadzane są do rzek bez naleŜytego oczyszczenia. 
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 Istniejące na terenie gminy 2 oczyszczalnie ścieków socjalno – bytowych, w 

Rudnikach i w śytniowie zabezpieczają potrzeby gminy jedynie w ok. 25 %.  

Ścieki oczyszczone odprowadzane do odbiornika spełniają w zakresie badanych 

wskaźników warunki pozwolenia wodnoprawnego, oprócz fosforu ogólnego, gdzie 

wskaźnik dopuszczalny jest przekroczony o 10,15 mg P/dm3.  

 Pozostałe cieki na terenie gminy zaliczyć moŜna do II i III klasy czysto ści  

 

 

 

Zanieczyszczenie wód podziemnych 

 Kryteria oceny jakości wód podziemnych dla celów konsumpcyjnych określa się na 

podstawie polskich przepisów dotyczących jakości wód pitnych podanych w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz klasyfikacji Państwowej 

Inspekcji Ochrony Środowiska z 1995. 

 Według klasyfikacji PIOŚ (1995) wody podziemne poziomu czwartorzędowego 

eksploatowane ujęciem grupowym w Rudnikach posiadają stosunkowo dobrą jakość, 

zaliczone do Ib i II klasy jako ści. 

 Badania fizyko – chemiczne wód pobranych z piezometrów   P-1,  P-2,  P-3, w 

rejonie składowiska odpadów komunalnych wykazały podwyŜszone stęŜenie zawartości 

kadmu  

i ołowiu co powoduje przekroczenie dopuszczalnych wielkości na zawartość kadmu i 

ołowiu dla jakości III klasy wód podziemnych (wody poza klasowe), a w Dalachowie 

takŜe przekroczony wskaźnik barwy. 

 Stopień zagroŜenia wód podziemnych na zanieczyszczenia zaleŜy m.in. od 

uwarunkowań geologicznych, stopnia skaŜenia pozostałych komponentów środowiska tj. 

powietrza, gleby, wody powierzchniowe oraz od zagospodarowania terenu. 

Do głównych źródeł zanieczyszczeń zalicza się: 

Ogniska punktowe i małopowierzchniowe stanowią najpowaŜniejsze, potencjalne 

zagroŜenie dla wód podziemnych. Do tej grupy zalicza się: 

� składowiska odpadów komunalnych, 

� komunalne oczyszczalnie ścieków, 

� obiekty obrotu produktami naftowymi. 
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Na terenie gminy istnieje składowisko odpadów komunalnych. Składowisko 

funkcjonuje prawidłowo i nie powinna stwarzać dalszych negatywnych oddziaływań na 

środowisko. Dotychczasowe oddziaływania związane przede wszystkim z 

przedostawaniem się odcieków do wód powierzchniowych i podziemnych mogą nadal 

występować w sytuacjach awaryjnych. 

Istniejące oczyszczalnie ścieków takŜe zaliczono do potencjalnych ognisk 

zanieczyszczeń. Zrzuty ścieków, często nielegalne stanowią bezpośrednie zagroŜenie dla 

wód powierzchniowych, a pośrednio dla wód podziemnych. Bardzo groźnym elementem 

gospodarki ściekowej jest budowa nieszczelnych szamb w miejscowościach 

nieskanalizowanych. 

Produkty ropopochodne mają zdolność migrowania do gruntów i wód podziemnych, 

powodując przy tym silne zmiany właściwości organoleptycznych wody. Produkty 

ropopochodne dostają się do wód w wyniku wadliwej ochrony placów do tankowania, 

niestaranności obsługi, nieszczelności zbiorników i rurociągów oraz awarii cystern 

przewoŜących paliwa i oleje. Na omawianym terenie obiektami związanymi z dystrybucją 

i magazynowaniem paliw płynnych są stacje CPN. 

Średnio i wielkopowierzchniowe ogniska zanieczyszczeń: 

���� nadmiar nawozów mineralnych i organicznych oraz chemicznych środków 

ochrony roślin. 

 Przekraczając bieŜące potrzeby roślin i pojemność sorpcyjną gleb, łatwo moŜe 

doprowadzić do zanieczyszczenia wód podziemnych. Nawozy stosowane w 

nieodpowiednim okresie wegetacyjnym upraw lub w nadmiarze są wymywane do wód 

podziemnych. Wśród nawozów naturalnych stosowanych na badanym terenie dominuje 

obornik i gnojowica, wylewana takŜe w sezonie niewegetacyjnym. 

 W wyniku interpretacji warunków hydrogeologicznych oraz charakteru 

zagospodarowania terenu stwierdzono w obszarze występowania uŜytkowania poziomu 

czwartorzędowego wysoki, lokalnie bardzo wysoki (rejon Rudnik) oraz wysoki i średni 

(rejon Dalachów – Załęcze Wlk.) stopień zagroŜenia wód podziemnych ze strony 

potencjalnych punktowych ognisk zanieczyszczeń zlokalizowanych w tych rejonach. 

Ogniska liniowe (pasmowe): 

� cieki wodne, 

� transport drogowy. 
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 Kontrolę jakości wody pobieranej na ujęciach wody w gminie Rudniki prowadzi 

Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Oleśnie. W przypadku stwierdzenia przekroczenia 

dopuszczalnych stęŜeń badanych wskaźników jednostka ta powiadamia Urząd Gminy o 

konieczności wprowadzenia ograniczeń w spoŜywaniu wody bądź zamknięciu studni w 

zaleŜności od wielkości stwierdzonych przekroczeń. 

 

Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 

 Powietrze atmosferyczne na terenie gminy Rudniki nie jest obciąŜone duŜą ilością 

zanieczyszczeń pyłowo-gazowych. Wzrasta natomiast zanieczyszczenie związkami z tzw. 

niskiej emisji. 

 

Tabela 7. Charakterystyka zanieczyszczeń powietrza mierzonych ambulansem imisji  

AJ-10 (dane własne gminy) 

Zanieczyszczenie Źródło emisji 

Pył ogółem Spalanie paliw, unoszenie pyłu przez wiatr, pojazdy 

SO2 Spalanie paliw zawierających siarkę, procesy technologiczne 

NO Spalanie paliw i procesy technologiczne przy wysokiej temperaturze 

NO2 Spalanie paliw i procesy technologiczne 

N0x Sumaryczna emisja tlenków azotu 
CO Powstaje podczas niepełnego spalania 

03 Powstaje naturalnie oraz z innych zanieczyszczeń 
 

 Pomiary zanieczyszczeń atmosfery przeprowadzono na jednym stanowisku w Rudnikach 

prz ul. Wieluńskiej 2. Stanowisko to zlokalizowane zostało w Centrum miejscowości Rudniki 

w pobliŜu skrzyŜowania dróg Częstochowa – Wieluń i Rudniki – Praszka. 

 

Emisja komunikacyjna 

Przeprowadzone badania miały na celu ustalenie stanu zanieczyszczenia atmosfery 

w warunkach ulic, po których poruszają się mieszkańcy miejscowości. Od kilku lat 

maleje bowiem wpływ przemysłu, a wzrasta udział komunikacji w zanieczyszczeniu 

powietrza.  

Komunikacja stanowi bardzo istotne zagroŜenie walorów środowiska przyrodniczego i 

zdrowia człowieka w związku z emisją gazów: tlenków węgla, tlenków azotu, dwutlenku 
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węgla oraz emisją pyłów zawierających związki ołowiu, kadmu, niklu i miedzi. 

 Zanieczyszczenia powietrza obejmują teŜ toksyczne substancje: wielopierścieniowe 

węglowodory aromatyczne, benzo(a)piren oraz lotne związki organiczne tj. benzen. Dla 

spalin samochodowych charakterystycznym gazem jest tlenek azotu. Emisja dwutlenku 

siarki z samochodów stanowi zaledwie około 3 % globalnej ilości dwutlenku siarki. 

Emisja komunikacyjna jest powodowana głównie przez pojazdy poruszające się głównie 

po sieci dróg obsługujących teren gminy.  

 Emisja spalin, ścieranie opon i wycieki są głównymi źródłami, CO, N0x, SOx ,  

węglowodorów, metali cięŜkich oraz pyłów. 

 Drugim istotnym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest energetyka oraz przemysł. 

W gminie Rudniki niekorzystny jest wpływ szczególnie palenisk domowych opalanych 

węglem. NaleŜy równieŜ zaznaczyć, Ŝe na zanieczyszczenia powietrz w gminie mają 

równieŜ wpływ  odległe ogniska tj. Górnośląski Okręg Przemysłowy (GOP), Legnicko – 

Głogowski Okręg Miedziowy (LGOM), Zagłębie Turoszowskie, a nawet ogniska 

zlokalizowane poza granicami kraju. Istotne znaczenie mają tu południowo-zachodnie 

wiatry, przenoszące zanieczyszczenia na duŜe odległości.  

 Jak wynika z przeprowadzonych w 1997 r. badań na terenie gminy stwierdzono 

przekroczenie dopuszczalnych norm stęŜeń pyłu, tlenku węgla, ozonu oraz stęŜeń 

dwutlenku siarki i tlenków azotu. 

Tabela 7. Wyniki pomiarów zanieczyszczenia powietrza w Rudnikach (wh WIOŚ –        

Częstochowa w r. 1997) 

Substancja Data pomiaru S30(µg/m3) S24(µg/m3) Sa (µg/m3) 

17.09.-3.10.97 103 72 46 
SO2 

12.11.-24.11.97 216 120 65 

Dopuszczalna norma 600 200 32 

17.09.-3.10.97 106 36 23 
NO 

12.11.-24.11.97 132 50 20 »• 

17.09.-3.10.97 104 39 29 
NO2 

12.11.-24.11.97 92 64 32 

Dopuszczalna norma 500 150 50 

17.09.-3.10.97 162 72 52 
NOx 

12.11.-24.11.97 200 98 51 

17.09.-3.10.97 6270 710 453 
CO 

12.11.- 24.11.97 3980 1200 619 

Dopuszczalna norma 5000 1000 120 
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17.09.-3.10.97 76 62 48 
O3 

12.11.- 24.11.97 73  24 

Dopuszczalna norma 100 30 ─ 

Pył 17.09.-3.10.97 1000 72 34 
 12.11.-24.11.97 299 66 26 

Dopuszczalna norma 250 120 50 
 

S30 – stęŜenie 30 min.; 
S24 – stęŜenie 24 godz. 
Sa – średnie stęŜenie roczne (w tym przypadku z okresu badań) 
 
 Zapylenie na terenie gminy Rudniki jest niewielkie. Średnie stęŜenie pyłu z okresu 

badań wyniosło 34µg/m3 dla okresu wczesnojesiennego. Wynika to z małej ilości 

energetycznych, przemysłowych i motoryzacyjnych źródeł emisji pyłu. Niewielką rolę 

odgrywają jedynie unoszące się z powierzchni ziemi, ulic i chodników drobne frakcje pyłu 

i piasku. 

 Na terenie gminy Rudniki brak jest duŜych zakładów przemysłowych, które 

wprowadzałyby do atmosfery znaczne ilości zanieczyszczeń.  

Emisja niska 

 Istotne zagroŜenie dla środowiska stanowi emisja niska, przez którą naleŜy rozumieć 

emisję zanieczyszczeń z małych lokalnych kotłowni węglowych i indywidualnych palenisk 

domowych opalanych najczęściej węglem, oraz transport samochodowy. Decydujący 

wpływ na poziom związków siarki w atmosferze ma spalanie paliw, głównie węgla, stąd 

największe zanieczyszczenia powodują paleniska i kotłownie domowe. Wielkość emisji 

dwutlenku siarki ze spalania paliw stałych (węgla, koksu) wynosi przeciętnie od 20 do 30 

g na kg paliwa. Emisja dwutlenku azotu występuje z wielu źródeł, jednak do najbardziej 

istotnych naleŜą kotłownie i paleniska domowe. Emisja niska powodowana jest głównie 

przez zabudowę mieszkaniową. 

Pewną rolę odgrywa równieŜ wtórny unos zalegającego piasku, pyłu z powierzchni ziemi, 

ulic i chodników. 

Emisja niska na terenie gminy Rudniki stanowi główną emisję zanieczyszczeń 

gazowych, szczególnie w większych skupiskach domów jednorodzinnych z lokalnych 

kotłowni, które, w przewaŜającej liczbie wykorzystują węgiel.  

- modernizacja systemów grzewczych i eliminacja niskiej emisji zanieczyszczeń, w tym: 

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza ze spalania paliw sektorze produkcyjnym 
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- ograniczenie niskiej emisji zanieczyszczeń sektora komunalnego 

- modernizacja kotłowni, termomodernizacja i zamiana nośnika energetycznego w 

obiektach 

W latach późniejszych nie prowadzono badań stanu powietrza atmosferycznego, ale 

jak wynika z badań prowadzonych przez WIOŚ w Opolu w ciągu ostatnich ośmiu lat na 

terenie woj. Opolskiego wartość imisji zanieczyszczeń atmosferycznych zmniejszyła się 

prawie dwukrotnie. 

 

 

 

 

 

Zanieczyszczenie gleb 

 Na terenie Gminy Rudniki nie ma punktów pomiarowych sieci monitoringu 

regionalnego zanieczyszczenia gleb.  

 Ze względu na brak ośrodków przemysłowych, potęgujących zanieczyszczanie gleb 

najwaŜniejsze, potencjalne zagroŜenie dla zasobów glebowych stanowi przeznaczenie 

ziemi pod zabudowę oraz degradacja gleb związana z ich zanieczyszczeniem przez ścieki 

komunalne i niewłaściwe stosowanie środków chemicznych w rolnictwie. 

 Bezpośrednim źródłem zanieczyszczeń gleby jest gnojowica wylewana przez 

rolników na pola i łąki – jest ona, bowiem źródłem skaŜenia bakteriologicznego i 

biogennego. Szczególnie szkodliwy jest w tym przypadku nadmiar fosforu i azotu; w 

przypadku azotu chodzi o tworzenie jonu azotanowego, który jest szkodliwy. 

 Gleby gminy Rudniki zagroŜone są równieŜ zanieczyszczeniami pochodzącymi z 

wód płynących, do których wylewane są ścieki bytowe oraz zanieczyszczeniami 

komunikacyjnymi, szczególnie z okolic tras o duŜym natęŜeniu ruchu kołowego, duŜych 

parkingów i terenów stacji paliw. 

 Zanieczyszczenia gleby metalami cięŜkimi jest skutkiem przede wszystkim opadu 

pyłów nadmiernie zanieczyszczonego powietrza atmosferycznego. Związane jest to 

równieŜ z wysoką zawartością siarki siarczanowej. Średnia zawartość w glebie wynosi 

2,90 S-SO4 mg/100g, przy zakresie wahań 0,5 – 12,6 S-SO4 mg/100g. Wysoka zawartość 

siarki siarczanowej związana jest z imisją tego składnika z zanieczyszczonej atmosfery. 



Program ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2003-2006 
z perspektywą na lata 2007-2010 

  
 

 56 

Poziom zawartości metali cięŜkich w glebach jest znikomy. Jedynie nikiel (Ni) i kadm 

(Cd) wykazują lekko podwyŜszoną zawartość w glebie, co w efekcie prowadzi do 

niewielkiej zawartości metali cięŜkich w ziarnach zbóŜ. Mała zawartość Ni i Cd 

klasyfikuje gleby do przydatności konsumpcyjnej i paszowej. Podobna jest zawartość 

tych składników w słomie zbóŜ i bulwach ziemniaków, co nadaje im głównie przydatność 

konsumpcyjną i w mniejszej części przydatność paszową. 

Ogólnie przydatność gleb dla produkcji Ŝywności moŜna określić jako wysoką, 

kwalifikującą je nawet do produkcji tzw. zdrowej Ŝywności. 

 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

 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. W obowiązującym prawie polskim natęŜenie pola elektrycznego o wartości 

poniŜej 1 kV/m uwaŜane jest za całkowicie bezpieczne, nawet przy długotrwałym w nim 

przebywaniu. Natomiast w polu o wartości powyŜej 10 kV/m – strefa ochronna 

pierwszego stopnia – przebywanie ludzi jest zabronione. W strefie ochronnej drugiego 

stopnia – pole o natęŜeniu 1-10 kV/m – przebywanie ludności jest dozwolone, jednakŜe 

nie wolno lokalizować budynków mieszkalnych, szkół, szpitali itp.  

 W Polsce nie istnieją przepisy ograniczające gospodarowanie oraz przebywanie 

ludności w obszarach, w których występuje pole magnetyczne. NajwyŜsze dopuszczalne 

natęŜenie pola magnetycznego na stanowiskach, na których praca trwa 8 godzin 

określone przez Ministerstwo Pracy, nie moŜe być większe niŜ 400 A/m (indukcja 0,5 

mT). 

 

VI.  ROZWÓJ GMINY RUDNIKI 

 Kierunki rozwoju gminy wyznaczyła przyjęta przez sejm i senat POLITYKA 

EKOLOGICZNA PAŃSTWA. Zgodnie z przyjętą „Strategią Rozwoju Gminy Rudniki 

(Uchwała Rady Gminy Rudniki nr V/39/39 z dnia 9 marca 1999 r.) wyznaczone zostały 

dwa podstawowe cele strategiczne: 

 Rozwój gminy oparto o wielofunkcyjny rozwój społeczno-gospodarczy w oparciu o 

zasadę zrównowaŜonego rozwoju, a w konsekwencji poprawę jakości Ŝycia mieszkańców 

i zaspokojenie potrzeb następnych pokoleń. 
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 DąŜenia te poparto wytypowaniem strategicznych celów, m.in.: 

⇒⇒⇒⇒ Doskonalenie infrastruktury społecznej. 

⇒⇒⇒⇒ Poprawa stanu środowiska naturalnego. 

⇒⇒⇒⇒ Rozwój i modernizacja infrastruktury komunalnej. 

⇒⇒⇒⇒ Rozwój agroturystyki. 

 

 NajwaŜniejsze kierunki rozwoju w gminie Rudniki to: 

⇒⇒⇒⇒ w sferze społecznej i kulturalnej: 

���� rozwój ośrodka gminnego poprzez zapewnienie odpowiedniego poziomu obsługi 

ludności, 

���� poprawa obsługi ludności w szczególności w zakresie usług zdrowia i kultury, 

���� rozwój urządzeń opieki społecznej dla zapewnienia odpowiednich warunków Ŝycia 

ludności niepełnosprawnej i o niskich dochodach, 

���� ochrona wartości kulturowych i ich popularyzacja turystyczna, 

⇒⇒⇒⇒ w sferze ekologicznej: 

���� racjonalna gospodarka zasobami przyrody, uwzględniająca potrzeby ochrony i 

kształtowania środowiska przyrodniczego, 

���� zachowanie i ochrona najcenniejszych pod względem przyrodniczym terenów oraz 

ich wzajemnych powiązań, 

���� powstrzymania postępującej degradacji środowiska, 

���� ochrona obszarów głównych zbiorników wód podziemnych, 

⇒⇒⇒⇒ w sferze gospodarczej: 

���� pokonanie utrudnień rozwoju gospodarczego poprzez: 

−−−− zmianę struktury własności w gospodarce (zwiększenie udziału sektora 

prywatnego), 

−−−− zmianę struktury sektora gospodarki, w kierunku zwiększenia stopnia 

produkcji, 

−−−− stworzenie mechanizmu zwiększenia kapitału na rozwój nowoczesnych 

dziedzin gospodarki, 

−−−− wzrost konkurencyjności wytwarzanych produktów, 

���� zmiana struktury sektorowej pracujących, w kierunku obniŜenia zatrudnienia w 

rolnictwie, a zwiększenie zatrudnienia w usługach, 
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���� rozwój i tworzenie małych i średnich zakładów produkcyjnych, 

���� wielofunkcyjny rozwój wsi, 

���� produkcja płodów rolnych w dostosowaniu do warunków środowiska, z dąŜeniem 

do standaryzacji i sterowania jakością produktów rolnych, 

���� usprawnienie komasacji i wymiany gruntów, 

���� uwzględnienie wielofunkcyjności lasów z podkreśleniem pozagospodarczych ich 

funkcji, 

���� zachowanie lasów i ekosystemów leśnych jako obszarów o duŜej róŜnorodności 

biologicznej, 

���� zwiększenie zdrowotności i odporności lasów metodami biologicznymi, 

���� zwiększenie lesistości, 

⇒⇒⇒⇒ w sferze infrastruktury: 

���� dostosowanie infrastruktury drogowej i kolejowej do standardów 

zachodnioeuropejskich (AGTC), 

���� wykorzystanie połoŜenia gminy na ciągu dwóch dróg krajowych Nr 42 i 43, 

���� konieczność rozwiązania problemów wzrastającego ruchu samochodowego 

polegająca na podniesieniu standardów i zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu, 

���� modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej, zapewniająca: 

−−−− poprawę stanu środowiska przyrodniczego, 

−−−− poprawę obsługi odbiorców poprzez zwiększenie pewności i podniesienie 

jego zasilania, 

−−−− zwiększenie atrakcyjności terenów dla potencjalnych inwestorów (tworzenie 

terenów uzbrojonych), 

���� wyposaŜenie w urządzenia wodno-kanalizacyjne i oczyszczalnię ścieków, 

 

Kierunki działa ń niezbędnych dla ochrony środowiska 

 Dla ochrony stosunkowo czystego i jeszcze mało skaŜonego środowiska (z 

wyjątkiem wód) naleŜy podjąć następujące działania: 

• uporządkować gospodarkę ściekową na terenie całej gminy. Zrealizować istniejące 

juŜ plany sieci kanalizacyjnej i rozbudowy oczyszczalni. Opracować i wdroŜyć 

projekty oczyszczania ścieków w pozostałych częściach gminy, nie posiadających do 

tej pory planów koncepcyjnych czy technicznych; 

• zreorganizować gospodarkę odpadami w gminie; 
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• opracować i przeprowadzić rekultywację „dzikich” wysypisk; 

• wyznaczyć strefę ochrony pośredniej dla ujęcia grupowego wód podziemnych w 

Rudnikach oraz innych ujęć wód podziemnych; 

• dąŜyć do gazyfikacji gminy i eliminować paleniska węglowe; 

• wprowadzić zakaz uruchamiania nowych osiedli bez wcześniejszej budowy sieci 

kanalizacyjnej i ewentualnie budowy oczyszczalni; 

• wprowadzić nakaz włączania do sieci kanalizacyjnej nowopowstających budynków 

mieszkalnych; 

• usprawnić ruch kołowy oraz poprawić stan nawierzchni dróg. 

 

Podjęcie powyŜszych działań powinno doprowadzić do poprawy istniejącego stanu 

środowiska  w gminie i utrzymać stosunkowo mało zdegradowane środowisko przy 

realizacji planów rozwoju gminy. 

 Rozwój powodujący zwiększanie liczby ludności przebywającej na terenie gminy 

zawsze prowadzić będzie do negatywnego oddziaływania na środowisko. Rozwój jest 

jednak koniecznością wynikającą z ogólnego rozwoju kraju. Podejmowanie działań dla 

ochrony środowiska powoduje minimalizację tych negatywnych oddziaływań, a w 

niektórych przypadkach nawet sytuację poprawia. 

 W przypadku gminy Rudniki, ukierunkowanej na rozwój rolnictwa ekologicznego, 

rekreacji, wypoczynku i budownictwa mieszkaniowego - z jednoczesną minimalizacją 

rozwoju uciąŜliwego przemysłu - negatywne oddziaływanie będzie niewielkie.  

 Szczególnie waŜne powinny być powiązania między rolnictwem i środowiskiem. W 

szczególności mają polegać na takim wykorzystaniu zasobów naturalnych, tzn. gleby, 

wody, powietrza niezbędnych do produkcji w kaŜdym gospodarstwie, który pozwoli 

zachować cenne walory środowiska dla przyszłych pokoleń. 

 Przyjęcie i konsekwentna realizacja działań dla poprawy stanu środowiska 

przyrodniczego, likwidacji ognisk zanieczyszczeń oraz konsekwentne przestrzeganie 

zasad gospodarowania mogą w konsekwencji nawet poprawić obecny stan środowiska -

 szczególnie w zakresie czystości wód, a takŜe czystości powietrza i klimatu 

akustycznego. 

Takiemu celowi słuŜyć ma Program Rolno-Środowiskowy, który jest jednym z 

realizowanych w Unii Europejskiej INSTRUMENTÓW WSPIERANIA OBSZARÓW 

WIEJSKICH.  



Program ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2003-2006 
z perspektywą na lata 2007-2010 

  
 

 60 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady tworzenia i realizacji programu 

rolno-środowiskowego w Unii Europejskiej, jak równieŜ w krajach kandydackich, jest 

Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1257/1999 w sprawie wsparcia rozwoju wsi przez 

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej. Stworzono równieŜ szczegółowe 

zasady wdraŜania tych programów oraz instrumenty finansowe, w formie następnego 

Rozporządzenia Rady (WE) Nr 445/2002.  

 

 Opracowana „Strategia Rozwoju Gminy Rudniki” stanowi koncepcję rozwoju 

gminy, gwarantuje wpisanie w wojewódzkie czy powiatowe plany rozwoju, 

priorytetowych dla gminy projektów o charakterze ponadlokalnym oraz zapewni 

współuczestnictwo gminy w 

przemianach strukturalnych regionu opolskiego. Stanowić będzie takŜe podstawę do 

podejmowania inicjatyw budŜetowych w latach następnych. 

 Strategię rozwoju gminy oparto na zasadzie, ekorozwoju, gdyŜ nie sprzeciwia się 

ona rozwojowi gospodarczemu, natomiast istotne jest w niej to, aby spraw ochrony 

środowiska naturalnego nie sprowadzać do likwidacji skutków gospodarczej działalności 

człowieka, lecz do zapobiegania nadmiernemu zniszczeniu środowiska, czyli znajdować i 

eliminować przyczyny. Te działania moŜna prowadzić w róŜnoraki sposób, zarówno 

bezinwestycyjny jak i z duŜymi nakładami. W zaleŜności od dziedziny Ŝycia, w jakiej 

będziemy chcieli interweniować, te działania będą widoczne od zaraz lub teŜ ich 

pozytywne skutki uwidocznią się po wielu latach. 

 

VII. WOJEWÓDZKIE PRIORYTETY OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

 
 Przyjęte przez „Program ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2003 

– 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010” priorytety to: 

 

1. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami i nadmierną eksploatacją oraz 

zabezpie-czenie środowiska przed zagroŜeniami typu powódź, susza, w tym 

główne kierunki działań w zakresie:  

• kształtowania i racjonalizacji wykorzystania zasobów wodnych, 

• ochrony przed powodzią, 
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• zarządzania wodami, 

• zaopatrzenia w wodę, 

• gospodarki ściekowej. 

2. Ochrona powierzchni ziemi przed odpadami, w tym główne kierunki działań: 

• minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, 

• wprowadzenie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi, 

• utworzenie 5 – 6 regionalnych składowisk odpadów oraz 2 – 3 zakładów 

segregacji i przerobu odpadów komunalnych, 

• wprowadzenie nowoczesnego systemu unieszkodliwiania i gospodarczego 

wykorzy-stania odpadów powstających w sektorze gospodarczym, 

• pełne zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych. 

3. Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami i środowiska człowieka przed 

hałasem, w tym główne kierunki działań:  

• zmniejszenie emisji komunikacyjnej (m.in. dla miasta Dobrodzień, Praszka,  

 Gorzów Śl.) 

• zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń w miastach i na terenach wiejskich, 

• kontynuacja ograniczenia emisji przemysłowych, 

• zmniejszenie negatywnego oddziaływania hałasu na człowieka i środowisko. 

4. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne uŜytkowanie zasobów 

przyrody ,  

w tym główne kierunki działań: 

• WdroŜenie systemu NATURA 2000 

• Optymalizacja sieci obszarów chronionych, zapewniająca spójność ekologiczną 

województwa oraz ochronę róŜnorodności biologicznej 

• Realizacja programów rolno-środowiskowych 

• Zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolniczej lub zdegradowanych 

• BieŜąca rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych 

• Rewitalizacja terenów dawnych wyrobisk górniczych. 

 
 

VIII. CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ POWIATU 
OLESKIEGO 
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Powiat oleski w dokumencie „Strategia rozwoju powiatu oleskiego na lata 2001 – 2015” 

przyjął 4 priorytety, 23 cele strategiczne i 32 cele operacyjne określające przedsięwzięcia  

do zrealizowania przez powiat, w ramach, których zostały m.in. określone cele, i zadania do  

przedsięwzięcia. 
 

Priorytet 1 - Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości i długości Ŝycia 
mieszkańców przez zmiany stylu Ŝycia i kształtowania środo- 
wiska sprzyjającego zdrowiu 

Cel strategiczny 10 - Rozwinięcie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

Cel operacyjny - Wykorzystanie potencjału turystyczno-rekreacyjnego gmin powiatu 
do uprawiania sportu i czynnej rekreacji 

Program operacyjny - Wykonanie studium zagospodarowania terenów do celów turystycz-
nych 

  • Zadania lub projekty: 

* Zagospodarowanie doliny Prosny i Stobrawy dla celów turystycz-
nych i rekreacyjnych i promocja tych terenów 

* Opracowanie projektu ścieŜek rowerowych na terenie Rudniki – 
Gorzów – Zębowice 

Priorytet 3 - Restrukturyzacja działalności gospodarczej na obszarach 
wiejskich dla wielofunkcyjnego rozwoju wsi 

Cel strategiczny 18 - Opracowanie programów zwiększających konkurencyjność na 
obszarach wiejskich wielofunkcyjnego rozwoju wsi 

Cel operacyjny - Zwiększenie konkurencyjności gospodarstw rolnych 

Program operacyjny - Zwiększenie areału pojedynczych gospodarstw rolnych (do 40 – 50 
ha) 

  • Zadania: 

* Opracowanie programu przejmowania uŜytków rolnych 

Cel strategiczny 20 - Opracowanie i wdroŜenie programów zwiększenia lesistości  

Cel operacyjny - Zagospodarowanie nierolnicze gleb o niskiej bonitacji 

Program operacyjny - Zwiększenie lesistości 

  • Zadania: 

* Zalesienie powierzchni 60 ha uŜytków rolnych 

 - Tworzenie infrastruktury turystyczno-usługowej w zakresie turystyki 
i agroturystyki 
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  * Przygotowanie zaplecza i oferty dla turystyki zagranicznej 
rodzinnej – masarnie, piekarnie itp. 

* Prowadzenie szkoleń z zakresu agroturystyki 

Cel strategiczny 21 - Opracowanie i wdroŜenie programów w zakresie ochrony środo-
wiska i gospodarki odpadami 

Cel operacyjny - Systemowe rozwiązania gospodarki odpadami 
 

Priorytet 4 - Podnoszenie atrakcyjności osadniczej i inwestycyjnej rejonu 
przez rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej i komunalnej 

Cel strategiczny 22 - Modernizacja dróg i systemów komunikacyjnych w powiecie 

Cele operacyjne - OdciąŜenie miast od ruchu tranzytowego 

Program operacyjny - Wykonanie obwodnic miast 

  • Zadania: 

* Realizacja kolejnych etapów obwodnicy Dobrodzień 

* Inicjowanie działań i koordynacja uzgodnień dla projektów 
obwodnic Praszki i Gorzowa 

Cel strategiczny 24 - Rozwój budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego 

Cele operacyjne - Gazyfikacja gmin powiatu 

Program operacyjny - Gazyfikacja północnej części powiatu (Gorzów, Praszka, Rudniki) 

  • Zadania: 

* Koordynacja uzgodnień i działań zainteresowanych podmiotów 

Cel operacyjny - Kanalizacja gmin powiatu 

Program operacyjny - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: Gorzów, Dobrodzień, Zębowice 

  • Zadania: 

* Uzgodnienia projektowe modernizacji i rozbudowy oczyszczalni 
ścieków. 

 

 
IX. STRATEGIA OCHRONY SRODOWISKA DO ROKU 

2010 
 

 Strategia ochrony środowiska będzie stanowić podstawę planowania działań w 

zakresie 

ochrony środowiska w latach 2004-2011 na terenie Gminy Rudniki. 
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Nadrzędnym celem Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rudniki, uwzględniający 

kierunki rozwojowe Gminy jest: 

ZRÓWNOWAśONY ROZWÓJ, W KTÓRYM OCHRONA ŚRODOWISKA I  

ROZWÓJ GOSPODARCZY SĄ ZE SOBĄ ŚCIŚLE POWIĄZANE. 

 

 Główną zasadą przyjętą w „Programie…”, mająca odzwierciedlenie w nadrzędnym 

celu Programu, jest zasada zrównowaŜonego rozwoju, umoŜliwiająca harmonizację 

rozwoju gospodarczego i społecznego z ochrona walorów środowiskowych.  

 ZrównowaŜony, trwały rozwój oznacza taki rozwój, który zaspokaja potrzeby 

współczesnych, nie ograniczając moŜliwości realizacji potrzeb przyszłych pokoleń. 

 

1. Działania w zakresie ochrony wód powierzchniowych i wód 
podziemnych 

 
Przystosowanie gospodarki wodnej w gminie do współczesnych wymagań i przepisów 

prawnych będzie, więc oznaczało konieczność osiągnięcia następujących celów 

priorytetowych, uwzględniających kryteria zrównowaŜonego rozwoju: 

1. uzyskanie i utrzymanie wysokiej jakości wód powierzchniowych poprzez budowę i 

rozbudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastruktura 

towarzyszącą, 

2. skuteczna ochrona dobrego stanu jakościowego wód podziemnych z jednoczesną 

racjonalizacją struktury ich zuŜycia, 

3. osiągnięcie zamierzeń programu małej retencji, 

4. racjonalne stosowanie nawozów naturalnych i sztucznych, w celu utrzymania 

dobrej jakości wód powierzchniowych i podziemnych. 

 
 Podstawą podejmowania działań w zakresie ochrony wód powierzchniowych i 

podziemnych a takŜe gospodarowania nimi, są ustawa Prawo wodne z 2001 roku oraz 

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym zaopatrzeniu ścieków (rok 2001), o 

utrzymaniu porządku i czystości w gminach (rok 1996), o ochronie gruntów rolnych i 

leśnych (rok 1995).  Zadania z zakresu ochrony wód wyznacza szereg dyrektyw 

Parlamentu Europejskiego, w tym: 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków 

komunalnych, 98/83/WE w sprawie jakości wody wyznaczonej do spoŜycia przez ludzi, 

91/676/EWG – Dyrektywa Azotanowa oraz 2000/60/WE – Wodna Dyrektywa Ramowa. 
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Dyrektywa Azotanowa ma na celu ochronę wód powierzchniowych i podziemnych przed 

zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego. Zgodnie z jej wytycznymi kaŜdy kraj na 

terytorium UE jest zobowiązany m. in. i upowszechnienia Kodeksu Dobrej Praktyki 

Rolniczej wśród producentów rolnych. 

  Wodna Dyrektywa Ramowa ustanawia dla terytorium Unii Europejskiej ogólne 

ramy polityki wodnej, słuŜącej zapobieganiu i ograniczeniu zanieczyszczenia wszystkich 

rodzajów wód, promowania zrównowaŜonego korzystania z ich zasobów, poprawieniu 

jakości ekosystemów jako całości oraz zmniejszeniu skutków powodzi i suszy. Wodna 

Dyrektywa Ramowa opiera się o koncepcję zlewniowego zarządzania jakością wód, 

niezaleŜnie od przebiegu granic administracyjnych. 

 

 W świetle powyŜszego, w gminnym planie ochrony środowiska, w zakresie ochrony 

wód powierzchniowych, rekomendowane jest zrealizowanie następujących działań: 

••••  właściwy sposób uŜytkowania wód powierzchniowych, 

••••  propagowanie wśród rolników Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, 

••••  racjonalizacja gospodarowania zasobami wodnymi, 

••••  zapewnienie odpowiedniego systemu nawodnień i odwodnień gruntów rolnych, 

••••  systematyczne i skuteczne ograniczenie zanieczyszczeń wprowadzanych do wód 

powierzchniowych (właściwe składowanie nawozów mineralnych), 

••••  zwiększenie retencji wód powierzchniowych, 

••••  budowa systemów kanalizacyjnych w miejscowościach o zwartej zabudowie, a w 

pozostałych przypadkach propagowanie budowy przyzagrodowych oczyszczalni 

ścieków, 

••••  budowa urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe wprowadzane 

siecią kanalizacyjną do odbiorników powierzchniowych, 

••••  modernizacja oczyszczalni ścieków, 

••••  dociąŜenie istniejących oczyszczalni ścieków 

••••  systematyczny monitoring jakości wód powierzchniowych, 

••••  kontrola zakresie egzekwowanie programów racjonalnej gospodarki wodno – 

ściekowej w zakładach przemysłowych, 

••••  inwentaryzacja nielegalnych kolektorów lub rowów słuŜących do odprowadzania 

ścieków, 
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••••  monitoring studni głębinowych (wykorzystywanych jako szamba) i ich prawidłowa 

likwidacja 

 W zakresie wód podziemnych rekomendowane są następujące działania: 

• ochrona wód podziemnych i racjonalne ich uŜytkowanie, 

•  ochrona ujęć wody pitnej i eliminacja czynników zagroŜenia dla jakości wód 

podziemnych („Zbiornik Częstochowa”, GZWP 324), 

• stopniowe wyposaŜenie gospodarstw w zabudowie rozproszonej w indywidualne 

systemy oczyszczania - przydomowe oczyszczalnie ścieków, 

• budowa sieci kanalizacyjnej, 

• racjonalna gospodarka wodami podziemnymi, 

•  zmniejszenie wodochłonności gospodarki, 

•  modernizacja ujęć wody i stacji uzdatniania wody, 

 

Zaopatrzenie w wodę 

 Zaopatrzenie w wodę jest zadaniem gminy. Podstawowym obowiązkiem jest 

zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

do realizacji dostaw wody, w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz 

dostaw wody w sposób ciągły i niezawodny, a takŜe zapewnić naleŜytą jakość 

dostarczanej wody.  

 Na mocy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, wymagania dotyczące jakości 

wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi w tym wymagania bakteriologiczne, 

fizykochemiczne oraz organoleptyczne określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

19 listopada 2002 [Dz.U. nr 203, poz. 1718]. 

NajwaŜniejszymi celami w zakresie zaopatrzenia w wodę, w gminie są: 

• zapewnienie odpowiedniej jakości i ilości wody do spoŜycia dla mieszkańców 

gminy poprzez budowę, modernizację stacji uzdatniania wody. 

 

Realizacja działań rekomendowanych w POŚ pozwoli na: 

• ograniczenie spływu powierzchniowego biogenów z pól oraz właściwe 

przechowywanie nawozów organicznych, co ma wpływ na ochronę wód i 

zdrowia samych mieszkańców przed zanieczyszczeniem. Pozostałości 

niewłaściwie zastosowanych nawozów i środków ochrony roślin mogą 

stanowić powaŜne zagroŜenie dla równowagi środowiska glebowego i wód 
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gruntowych, a spływając z powierzchni obszarów rolnych – zanieczyszczać 

równieŜ wody powierzchniowe. Zaniedbania w zakresie przechowywania 

odchodów zwierząt bezpośrednio na gruncie, sprzyjają powstawaniu 

punktowych skaŜeń gleby i wód gruntowych. 

• dostęp większej liczby mieszkańców (docelowo wszystkich) do systemu 

odprowadzania i oczyszczania ścieków. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej, 

likwidacja szamb i zapewnienie oczyszczania ścieków wpływają bezpośrednio 

na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska. 

 

Najistotniejszymi działaniami, warunkującymi realizację wytyczonych celów będą w 

najbliŜszym okresie czasu, na lata 2004–2006 i  w perspektywie do 2010 

 

� opracowanie niezbędnej dokumentacji i planów miejscowych zagospodarowania 

przestrzennego warunkujących pozyskanie środków pomocowych UE dla zadań 

planowanych do realizacji w tym okresie, 

� konsekwentne porządkowanie gospodarki ściekowej miejscowości gmin (na 

obszarach przewidzianych do objęcia zbiorczymi systemami kanalizacji, 

� budowa oczyszczalni indywidualnych na pozostałych terenach (w sytuacjach 

uzasadnionych względami ekologicznymi i ekonomicznymi), 

� egzekwowanie ograniczeń w zagospodarowaniu terenu na obszarach zasilania 

ujęć wody do picia (opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych dla ujęć, 

które takich dokumentacji nie mają), 

� minimalizacja strat wody (sukcesywne opomiarowanie, wprowadzanie obiegów 

zamkniętych, modernizacja sieci przesyłowych), 

� sukcesywna wymiana wyeksploatowanych odcinków sieci wodociągowej, 

� kontynuacja montowania wodomierzy. 

� likwidacja nielegalnych zrzutów ścieków, 

� ograniczanie spływu zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego z pól, 

� zmniejszenie ilości stosowanych nawozów naturalnych i sztucznych, 

� wypracowanie systemu kontroli wykorzystywania nawozów naturalnych i 

sztucznych, 

� opracowanie dokumentacji hydrogeologicznych dla wszystkich GZWP, wraz z 

korektą granic i zasad ich ochrony, 



Program ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2003-2006 
z perspektywą na lata 2007-2010 

  
 

 68 

� konsekwentna realizacja programu małej retencji 

 

2. Działania w zakresie oraz ochrony gleb 

Główne zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz poprawiania ich wartości 

uŜytkowej i rekultywacji określa ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 1995 

roku. Podstawowe działania z zakresu ochrony powierzchni ziemi i warunki korzystania z 

zasobów glebowych określają równieŜ, uchwalone w lalach następnych komplementarne 

ustawy: o nawozach i nawoŜeniu (rok 2000), Prawo ochrony środowiska (rok 2001). 

Prawo Wodne (2001l), o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (rok 2001). 

 

W świetle powyŜszego w gminnym planie ochrony środowiska, w zakresie ochrony 

gleb rekomendowane jest zrealizowanie następujących działań 

• propagowanie wśród rolników Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, 

• okresowe monitorowanie zasobności gleb, 

• edukacja o zasadności budowania płyt obornikowych oraz zbiorników na 

gnojówkę i gnojowicę, 

• zagospodarowanie gleb w sposób, który odpowiada w pełni ich 

przyrodniczym walorom i klasie bonitacyjnej, 

• zalesianie gruntów rolniczo nieprzydatnych do produkcji rolnej lub 

zdegradowanych.  

 

Realizacja działań rekomendowanych w POŚ doprowadzi do: 

• utrzymania prawidłowego płodozmianu upraw polowych oraz. zwiększenia 

powierzchni międzyplonów i ozimin. Dominacja zbóŜ w strukturze upraw, 

obserwowana na terenie gminy, jest zjawiskiem niekorzystnym dla równowagi 

środowiska glebowego. Dobre praktyki rolnicze pomagają chronić przed 

wyjaławianiem gleb oraz. umoŜliwiają reprodukcję związków organicznych i 

poprawę zdolności retencyjnych; 

• właściwego administrowania zasobami glebowymi. Niewłaściwy czas, jak 

równieŜ sposób nawoŜenia oraz ochrony roślin nieuzasadnione ilości i rodzaj 

stosowanych środków) wymieniane są jako waŜna przyczyna zachwiania 
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równowagi gleb i skaŜenia wód. Badanie zasobności gleb moŜe pozwolić na 

racjonalne stosowanie środków produkcji, lecz równieŜ, moŜe być formą 

lokalnego monitoringu jakości uŜytkowanych gruntów — jego wyniki w 

wieloletniej perspektywie wskaŜą kierunki zmian zachodzących w środowisku 

glebowym; 

• właściwego przechowywania nawozów naturalnych do czasu ich 

wykorzystania. Składowanie odchodów zwierząt bezpośrednio na gruncie, przy 

budynkach inwentarskich lub na polach, jest powszechnie praktykowane, pomimo 

powaŜnego zagroŜenia skaŜenia środowiska - odciekające i wypłukiwane przez 

opady atmosferyczne składniki obornika (azotany, fosforany, potas) przenikają do 

gleby i wód gruntowych. Posiadanie płyt obornikowych i zbiorników na gnojówka 

i gnojowice jest egzekwowane w Unii Europejskiej, a w Polsce stanie się 

całkowicie obowiązkowe po roku 2008. Obecnie jest ono wymagane przy 

ubieganiu się o środki finansowe z programu przedakcesyjnego SAPARD; 

• oszacowania skali problemu skaŜenia gleb na terenach leŜących w 

bezpośrednim sąsiedztwie intensywnie uczęszczanej drogi krajowej Nr 42 oraz 

drogi Nr 43 (są to głównie grunty orne), .Jest to nie tylko wyrazem troski o jakość 

środowiska przyrodniczego, lecz równieŜ o zdrowie ludzi. Dowiedziono, bowiem, 

Ŝe na skutek zanieczyszczenia gleby następuje jej| zakwaszenie i obniŜenie 

zawartości próchnicy. lecz równieŜ zwiększenie dostępności dla roślin uprawnych 

niektórych metali cięŜkich (np. kadmu), które mogą kumulować się w surowcach 

roślinnych; 

• racjonalizacji struktury uŜytkowania przestrzeni przyrodniczej. W skali Polski 

obserwuje się rosnąca tendencję do odłogowania najsłabszych gruntów rolnych, 

które szybko tracą swoje walory uŜytkowe, a postępująca dalej ich degradacja 

stanowi powaŜne zagroŜenie dla róŜnorodności biologicznej. Wskazanie do 

zalesiania tych gruntów, określone równieŜ w Krajowym Programie Zwiększania 

Lesistości, opiera się na wielofunkcyjnym i zrównowaŜonym modelu rozwoju 

kraju - nowe zalesienia pełnia funkcję pozytywnie regulujących warunki 

przyrodnicze (korytarze ekologiczne, poprawa bilansu węglowego. zmniejszenie 

deficytu wody, ochrona przed erozją wodną i wietrzna gleb), krajobrazowe 

(zmniejszenie fragmentaryzacji i regulacja kształtu kompleksów leśnych) oraz 

ekonomiczne (zwiększenie produkcji drewna, stworzenie nowych miejsc pracy i 
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dodatkowego źródła dochodu dla gospodarstw rolnych).  

 

3. Działania w zakresie ochrony przyrody 
Ochrona przyrody oznacza zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie 

zasobów i składników przyrody, a w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt 

oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów. Ochrona przyrody ma na celu: 

− utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów, 

− zachowanie róŜnorodności gatunkowej, 

− zachowanie dziedzictwa geologicznego, 

− zapewnienie ciągłości gatunków i ekosystemów, 

− kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody. 

Polityka ekologiczna państwa w dziedzinie ochrony przyrody ma na celu utrzymanie 

na odpowiednim poziomie krajowej róŜnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz 

zwiększenie powierzchni obszarów chronionych prawnie do ok. 1/3 terytorium kraju. 

Ochrona bioróŜnorodności związana jest z ochroną zasobów przyrody, niezaleŜnie od 

formalnego statusu ochronnego tych terenów i sposobu ich uŜytkowania.  

W związku z tym za najwaŜniejsze cele ochrony przyrody uznaje się: 

� zabezpieczenie cennych przyrodniczo i krajobrazowo obszarów na terenie gminy, 

� stworzenie takich warunków i zasad prowadzenia działalności gospodarczej i 

rozwoju osadnictwa, aby róŜnorodność biologiczna i krajobrazowa uległa 

stopniowemu wzbogaceniu. 

W świetle powyŜszego w gminnym programie ochrony środowiska, w zakresie 

edukacji ekologicznej społeczeństwa rekomendowane jest zrealizowanie 

następujących działań 

� uwzględnić tereny i obiekty cenne przyrodniczo proponowane do objęcia ochroną 

prawną; bez czarny połoŜony na płd. – wsch. Od wsi Mostki, dąb bezszypułkowy 

przy drodze polnej ze wsi Polesie. Do czasu objęcia ochroną prawną wprowadzić 

zakaz zmian dotychczasowego sposobu uŜytkowania terenu, 

� uwzględnić teren źródliskowy Grabówki, tereny źródliskowe bezimiennych 

cieków w rejonie miejscowości Kąty i Mostki, 2 źródła na południowy – wschód 

od miejscowości Mostki. Zaleca się ustanowienie strefy ochronnej. Do czasu jej 
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ustanowienia wprowadzić zakaz zmiany dotychczasowego sposobu uŜytkowania 

terenu, 

� doliny rzek Jaworzynki, Wyderki, Piskary, Prosny oraz Potoku śytniowskiego 

wymagają ochrony przed zainwestowaniem, a takŜe przed zwartymi zalesieniami. 

Tereny zadrzewione powinny być usytuowane wzdłuŜ cieków rzecznych w formie 

ciągów ekologicznych - nawiązujących do naturalnych lasów nadrzecznych – 

łęgów i olsów, 

� poza tymi obszarami ochroną naleŜy objąć w pierwszej kolejności fragmenty 

ekosystemów ukształtowanych wzdłuŜ ciągów ekologicznych w dolinach rzek jak 

równieŜ ciąg niewielkich oczek wodnych wzdłuŜ północnej granicy 

zainwestowania w śytniowie. Preferowaną formą są w obydwu przypadkach 

uŜytki ekologiczne. 

� na obszarach OWO (Obszary Wysokiej Ochrony) Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych Nr 311 i 325 zabrania się lokalizacji przydomowych oczyszczalni 

ścieków, 

� z uwagi na występowanie licznych skamieniałości w wyrobisku 

poeksploatacyjnym iłów środkowojurajskich cegielni „Faustianka” proponuje się 

utworzenie stanowiska dokumentacyjnego przyrody nieoŜywionej. 

 

Do działań priorytetowymi które naleŜy wykonać w latach 2004–2006 zalicza się: 

� wdroŜenie instrumentów słuŜących ekologizacji polityki rolnej (programy rolno-

środowiskowe); 

� objecie ochrona prawną nowych obiektów i obszarów cennych przyrodniczo 

Zadaniami, które naleŜy przewidzieć do wykonania w perspektywie do 2010 roku 

są: 

� podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa; 

� odpowiednie eksponowanie i zagospodarowanie walorów przyrodniczych i 

kulturowych bez uszczerbku dla środowiska; 

� zorganizowanie punktów informacji turystyczno-środowiskowej. 

Podstawowym narzędziem, słuŜącym przywróceniu i wzmocnieniu funkcji 

ekologicznych na terenach o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych będzie 

program rolno-środowiskowy realizowany w wytypowanych strefach bezpośrednio przez 

uŜytkowników gruntów. Program ten jest obowiązkowy dla krajów członkowskich UE i 
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stanie się jednym ze strategicznych instrumentów realizacji II Polityki Ekologicznej 

Państwa. Będzie on wdraŜany od 2004 r., w pierwszej kolejności na obszarach o 

szczególnych walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Docelowo powinien objąć 

większość uŜytków rolnych. Głównym jego celem będzie promocja tradycyjnych 

systemów produkcji rolniczej przyjaznych środowisku oraz zachowanie róŜnorodności 

biologicznej siedlisk półnaturalnych i zasobów genetycznych. Istotnym celem programu 

jest takŜe utrzymanie i odtwarzanie elementów krajobrazu rolniczego o znaczeniu 

ochronnym i kulturowym oraz podniesienie świadomości ekologicznej wśród 

społeczności wiejskiej. Osiągnięciu tych zamierzeń słuŜyć będą płatne pakiety działań 

środowiskowych, realizowane przez rolników na terenie własnych gospodarstw. 

 

 

4. Działania w zakresie ochrony róŜnorodności biologicznej oraz 
ochrony lasów 

 
 Podstawą podejmowania działań w zakresie ochrony środowiska przyrody 

oŜywionej jest realizowanie zapisów Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 października 

1991 roku wraz ze wszystkimi dalszymi poprawkami oraz uchwalonej 10 lat później w 

kwietniu 2001 roku Ustawy Prawo ochrony środowiska. Zadania ochrony środowiska 

przyrodniczego wyznacza równieŜ dyrektywa Parlamentu Europejskiego z dnia 27 

czerwca 2001 roku w sprawie oceny wpływu pewnych planów i programów na stan 

środowiska. Jej celem jest zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony środowiska w 

przygotowanie i wdraŜanie planów i programów w świetle promowania zrównowaŜonego 

rozwoju, poprzez przeprowadzenie oceny pewnych planów i programów mogących mieć 

istotny wpływ na stan środowiska. 

 W 1997 roku przyjęta została przez Radę Ministrów „ Polityka Leśna Państwa”. 

Zgodnie z jej tezami, stan lasów w Polsce i kierunki rozwoju leśnictwa oraz cele polityki 

ekologicznej, gospodarczej i społecznej państwa wymagają zwiększenia zasobów leśnych 

kraju, a zalesienia naleŜą do priorytetów tej polityki.  

 WyraŜa się to zamierzeniem zwiększenia lesistości do 30% w 2020 roku tj. 

zalesienie ok. 700 tys. ha. i 33% po roku 2050. 

 Szczególną zachętę do zalesiania gruntów zbędnych rolniczo stworzyła ustawa z 8 

czerwca 2001 r. o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. z 2001r. Nr 73, 
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poz. 764). W ustawie określono, Ŝe kaŜdy właściciel gruntu, który zgodnie z przepisami 

ustawy zalesi grunt zbędny rolniczo otrzyma ekwiwalent w wysokości od 50 do 150 zł/ha 

rocznie.  

 Zgodnie z Krajowym Programem zwiększania Lesistości szczególnie wskazane jest 

zwiększanie powierzchni lasów. Bezpośrednia lokalizacja zalesień i zadrzewień określona 

jest w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy. Lokalizacja ta 

powinna zapewnić zmniejszenie rozdrobnienia i rozproszenia kompleksów leśnych. 

 Docelowa powierzchnia kompleksu leśnego nie powinna być mniejsza niŜ 5 ha. Pod 

zalesienia powinny być przeznaczone przede wszystkim grunty VI i V klasy bonitacyjnej 

oraz w wyjątkowych sytuacjach IV klasy. 

 Niezbędna jest tutaj współpraca władz lokalnych, bowiem warunkiem skutecznych 

działań w pozyskiwaniu środków na zalesiania jest opracowanie powiatowego i 

gminnych programów zwiększania lesistości, z rozpisaniem ich na etapy. WaŜne jest 

określanie w Studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy granic rolno – 

leśnych. Granice te są waŜne z punktu widzenia optymalnego wykorzystania powierzchni 

ziemi, uporządkowania przestrzeni rolniczej i leśnej zgodnej z warunkami glebowymi, 

przyrodniczymi i krajobrazowymi. 

  W świetle powyŜszego w gminnym planie ochrony środowiska, w zakresie 

środowiska przyrody oŜywionej rekomendowane jest zrealizowanie następujących 

działań: 

• utrzymanie istniejących i powołanie nowych obszarów i obiektów prawnie 

chronionej przyrody i krajobrazu,  

• zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, powietrze, wodę, 

glebę, warunki Ŝycia i zdrowia człowieka oraz na równowagę przyrodniczą, 

• wdroŜenie systemu NATURA 2000 poprzez ustanowienie ostoi przyrody i 

objęcie jej zróŜnicowanymi programami, formami i kierunkami ochrony 

(ostoja „Załęczański Łuk Warty”), 

• eliminowanie lub ograniczanie aktualnych i potencjalnych zagroŜeń dla 

zachowania róŜnorodności biologicznej, 

• ustanawianie uŜytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-

krajobrazowych na terenach rolniczych, gdzie występują pozostałości 
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ekosystemów  

i cennych fragmentów krajobrazu, 

• bieŜąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych, 

• wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zapisów 

określających sposoby uŜytkowania cennych elementów przyrodniczych i 

krajobrazowych (a w szczególności zbiorników wodnych), 

• weryfikacja lub opracowanie nowych planów zagospodarowania 

przestrzennego uwzględniających wymagania wynikające ze 

znowelizowanych przepisów, a takŜe z treści programów ochrony środowiska, 

• edukacja ekologiczna w zakresie ochrony i racjonalnego korzystania ze 

środowiska naturalnego, 

• tworzenie uŜytków ekologicznych, 

• zwiększenie lesistości na terenie gminy, 

• ograniczenie zaśmiecania lasu, 

• rozwój rolnictwa ekologicznego i agroturystyki. 

 

Realizacja działań rekomendowanych w POŚ pozwoli na: 

• przeciwdziałanie degradacji róŜnorodności biologicznej, które powinno 

obejmować zarówno gatunki chronione, poprzez utrzymanie i rozwój rezerwatów 

jak równieŜ pospolite gatunki roślin i zwierząt. Przykładem takiego działania moŜe 

być tworzenie uŜytków ekologicznych, które pełnią waŜną funkcję 

siedliskotwórczą i krajobrazową w przestrzeni rolnej, warunkując stabilne 

funkcjonowanie dzikiej przyrody i wpływając na zwiększenie efektów 

produkcyjnych rolników. 

• zwiększenie zdolności retencyjnych terenów rolnych poprzez tworzenie pasów 

zieleni śródpolnej. Nasadzenie śródpolne powinny być elementem 

zabezpieczającym przed erozją wietrzną i regulującym stosunki wodne w glebie, a 

takŜe ograniczającym spływ zanieczyszczeń z pól (powinny stanowić bariery 

biogeochemiczne). 

• zwiększenie wiedzy i dbałości o środowisko poprzez edukację ekologiczną w 

terenie, miedzy innymi poprzez korzystanie z rowerowych i pieszych ścieŜek 
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ekologicznych oraz powszechny udział i wsparcie akcji porządkowania i usuwania 

śmieci z terenów leśnych (np. sprzątanie świata). 

5. Europejska sieć ekologiczna NATURA 2000 

 Utworzenie w Polsce Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 ma sprzyjać 

zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego. Natura 2000 będzie nowym niezaleŜnym 

systemem, istniejącym równolegle z dotychczasowymi systemami ochrony przyrody 

poszczególnych państw Unii. Podstawową zasadą będzie zasada Ekorozwoju, a więc 

rozwoju godzącego zadania ochrony przyrody z działalnością gospodarczą i potrzebami 

kulturowymi. 

Program Natura 2000 jest programem otwartym. Co 5 lat jego zasoby będą 

przeglądane i weryfikowane. Przewiduje się równieŜ włączanie do programu nowych 

obszarów, dotychczas w nim nie ujętych, jeśli przeprowadzone w międzyczasie badania 

lub obserwacje dowiodą takiej potrzeby.  

W granicach Gminy Rudniki nie znajduje się Ŝaden z proponowanych Specjalnych 

Obszarów Ochrony ani Obszarów Specjalnej Ochrony. 

 

6. Działania w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego 

 Powietrze atmosferyczne jest jednym z elementów środowiska przyrodniczego, 

który decyduje o jakości Ŝycia człowieka i jego otoczenia. Wpływa takŜe na stopień 

czystości innych komponentów środowiska, m.in.: na zakwaszenie gleb i wód 

powierzchniowych, zdrowotność lasów i zanieczyszczenie upraw. Zanieczyszczenia 

przenoszą się szybko w powietrzu na dalekie odległości, oddziaływają na zmiany klimatu 

i wywołują niekorzystne procesy w warstwie ozonowej. Polityka ekologiczna państwa za 

główny cel w tej dziedzinie uznaje prowadzenie działań zmierzających do utrzymania 

trendu poprawy jakości powietrza atmosferycznego.  

 W świetle obowiązującego prawa, w zakresie ochrony jakości powietrza samorząd 

gminny nie posiada uprawnień bezpośrednio wykonawczych, lecz moŜe realizować 

zadania o charakterze zobowiązująco – reglamentacyjnym. Działania w tym obszarze 

określają ustawy uchwalone w 2001 roku: Prawo ochrony środowiska oraz ustawa o 

wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie 

niektórych ustaw. Do ich zapisów przeniesiono postanowienia dyrektyw unijnych, 
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dotyczących jakości powietrza, mających na celu kontrolę i zapobieganie 

zanieczyszczeniom. 

 

 

 

 W świetle powyŜszego w gminnym planie ochrony środowiska, w zakresie 

środowiska ochrony powietrza rekomendowane jest zrealizowanie następujących 

działań: 

• zmniejszenie wielkości emisji niskiej, poprzez eliminowanie węgla jako paliwa 

w lokalnych kotłowniach i gospodarstwach domowych i zastępowanie go 

innymi bardziej ekologicznymi nośnikami ciepła, 

• edukacja ekologiczna mieszkańców nt. korzystania z proekologicznych 

nośników energii, 

• budowa w przyszłości sieci gazowej, 

• bieŜąca modernizacja dróg. 

 

Najistotniejszymi działaniami, warunkującymi realizację wytyczonych celów będą w 

najbliŜszym okresie czasu, na lata 2004–2006 i  w perspektywie do 2010 

� ostateczne wdroŜenie w Ŝycie zapisów ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz 

aktów wykonawczych; 

� modernizacja systemów grzewczych i eliminacja niskiej emisji zanieczyszczeń 

� instalowanie urządzeń słuŜących redukcji zanieczyszczeń powietrza; 

� termorenowacja i termomodernizacja budynków; 

� wdraŜanie projektów z zastosowaniem odnawialnych i alternatywnych źródeł 

energii, 

� budowa lokalnych kotłowni opalanych biomasą, olejem opałowym lub gazem. 

� likwidacja istniejących źródeł niskiej emisji, szczególnie na obszarach 

przewidzianych do rozwoju turystyki lub agroturystyki; 

� kontynuacja zamiany systemu ogrzewania węglowego na ogrzewanie „przyjazne 

środowisku” (gazowe, olejowe, alternatywne); 

� zamiana wyeksploatowanych, nieefektywnych kotłów węglowych na kotły 

energooszczędne i niskoemisyjne; 

� zwiększenie produkcji energii z odnawialnych zasobów energetycznych; 
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� poprawa stanu nawierzchni dróg; 

� wzrost poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa w tej dziedzinie 

 

Realizacja działań rekomendowanych w POŚ pozwoli na: 

• ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, wynikającego z emisji niskiej, 

związanego generalnie ze strukturą zuŜycia paliw do celów grzewczych. Na terenie 

gminy nie wybudowano sieci gazowej, choć opracowano juŜ koncepcję gazyfikacji 

gminy Rudniki, której budowa stworzy moŜliwość wykorzystania gazu jako 

nośnika energii, który jest wygodniejszy w uŜyciu, tani i mniej szkodliwy dla 

środowiska. 

 

7. Działania w zakresie zmniejszenia skali naraŜenia mieszkańców 
gminy na ponadnormatywny poziom hałasu 

 
Ochrona przed hałasem komunikacyjnym 

 Przez teren Gminy przebiegają drogi krajowe. Celem ograniczenia natęŜenia ruchu 

na drogach naleŜy dąŜyć do wybudowania obwodnicy, modernizować drogi, zwiększać 

udział transportu rowerowego i zbiorowego. Ponadto konieczna jest budowa ekranów 

akustycznych nie tylko przy istniejących drogach, ale równieŜ przy projektowanych. 

Pomocne w tym względzie będą wytyczne, co do sporządzania programów operacyjnych 

w zakresie budowy ekranów akustycznych, które będą opracowane pod nadzorem 

Ministerstwa Środowiska (termin realizacji: 2006) oraz wymiana okien na 

dźwiękoszczelne w najbardziej newralgicznych punktach (zwłaszcza w zwartej 

zabudowie). Te wszystkie działania są waŜne równieŜ ze względu na fakt, Ŝe uciąŜliwości 

związane z hałasem odczuwane są nie tylko w dzień, ale takŜe i w nocy. Jako alternatywe 

dla ruchu samochodowego naleŜałoby sprawdzić moŜliwości rozwoju transportu 

kolejowego.  

 Problem zagroŜenia emisją hałasu naleŜy integrować z aspektami planowania 

przestrzennego w opracowywaniu lub wprowadzaniu zmian do miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego.  

Ochrona przed hałasem przemysłowym 

 Hałas powodowany przez zakłady przemysłowe nie jest tak powaŜny jak hałas 

komunikacyjny, jednak lokalnie moŜe on być uciąŜliwy dla mieszkańców najbliŜszych 



Program ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2003-2006 
z perspektywą na lata 2007-2010 

  
 

 78 

zabudowań. WaŜne jest prowadzenie prawidłowej polityki z zakresie zagospodarowania 

przestrzennego, polegającej na zapobieganiu konfliktom i przede wszystkim na 

wyraźnym oddzielaniu funkcji mieszkaniowych od funkcji przemysłowych. 

 Na terenie gminy Rudniki nie istnieje bezpośrednie zagroŜenie emisją hałasu 

powodowanego przez zakłady przemysłowe, gdyŜ nie istnieją duŜe zakłady przemysłowe. 

 

W świetle powyŜszego w gminnym programie ochrony środowiska, w zakresie ochrony 

surowców naturalnych rekomendowane jest zrealizowanie następujących działań: 

• szczegółowa inwentaryzacja miejsc o największym natęŜeniu ruchu drogowego, 

• monitoring hałasu drogowego w wyznaczonych punktach, dokonanie oceny 

akustycznej 

 wybranych miejsc, 

• budowa ekranów akustycznych, 

• wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów 

odnośnie standardów akustycznych dla poszczególnych terenów. 

 

8. Działania mające na celu bieŜącą kontrolę źródeł emisji 
promieniowania elektromagnetycznego 

 
 Wg ustawy Prawo ochrony Środowiska ochrona przed polami magnetycznymi 

polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez utrzymanie poziomów 

pól elektromagnetycznych poniŜej dopuszczalnych lub, co najmniej na tych poziomach 

oraz zmniejszanie poziomów pól, co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one 

dotrzymane. Brak pomiarów pól elektromagnetycznych uniemoŜliwia dokładne 

określenie poziomu promieniowania w Gminie. 

 Kolejnym waŜnym zadaniem słuŜącym do realizacji celu, w gestii juŜ starosty i 

wójta, będzie wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

zapisów poświęconych ochronie przed promieniowaniem (II PEP). Zapisy te będą 

podstawą do wprowadzenia stref ograniczonego uŜytkowania wokół urządzeń 

elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych gdzie rejestruje się 

przekroczenie dopuszczalnych poziomów promieniowania niejonizującego.  
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W świetle powyŜszego w gminnym programie ochrony środowiska, w zakresie ochrony 

surowców naturalnych rekomendowane jest zrealizowanie następujących działań: 

• weryfikacja istniejących źródeł pól elektromagnetycznych, 

• wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zagadnień ochrony 

przed polami elektromagnetycznymi 

• wyeliminowanie źródeł potencjalnie niebezpiecznych dla ludzi i środowisk. 

 

9. Działania w zakresie ochrony surowców naturalnych 

 Zasady poszukiwania, dokumentowania oraz korzystania z kopalin regulowane są 

przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2004r – Prawo Geologiczne i Górnicze. W ustawie 

rozstrzygnięto sprawę własności złóŜ kopalin oraz uregulowano problem ochrony zasobów 

złóŜ poprzez wymóg ujmowania ich w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego oraz obowiązek kompleksowego i racjonalnego wykorzystania kopalin. 

Ochronę złóŜ kopalin, jako zasobu przyrody zapewnia ustawa z dnia 27 marca 2003r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz ustawa z dnia 3 lutego 1995r. – 

Ochrona gatunków rolnych i leśnych 

Według polityki ekologicznej państwa działania w zakresie ochrony zasobów kopalin 

będą wymagały przede wszystkim: 

• kontynuacji i wzmocnienia, w szczególności w egzekucji obowiązującego prawa,  

• lepszego dostosowanie potrzeb w zakresie planowania przestrzennego i lokalizacji 

inwestycji oraz gospodarki racjonalne i oszczędnej. 

 

W świetle powyŜszego w gminnym programie ochrony środowiska, w zakresie ochrony 

surowców naturalnych rekomendowane jest zrealizowanie następujących działań: 

•••• zdiagnozowanie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod 

kątem aktualizacji funkcji obszarów, na których występują kopaliny, 

•••• zmniejszenie zuŜycia energii w procesach produkcyjnych, 

•••• zmniejszenie zuŜycia wody do celów produkcyjnych oraz zmniejszenie strat wody, 

•••• ograniczenie materiałochłonności, 

•••• oszczędne i racjonalne korzystanie z zasobów oraz zminimalizowanie 

niekorzystnych skutków eksploatacji, 

•••• poprawę stanu środowiska zmienionego w wyniku działalności wydobywczej, 
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•••• ochrona obszarów perspektywicznych występowania surowców mineralnych oraz 

kontynuacja i rozszerzenie prac poszukiwawczych, 

•••• stały monitoring eksploatowanych złóŜ. 

Realizacja celów długo jak i krótkoterminowych obejmuje następujące kierunki 

działań: 

� niepodejmowanie wydobycia, jeśli moŜliwe jest znalezienie substytutu danego 

surowca, 

� rekultywacja terenów poeksploatacyjnych, 

� przestrzeganie zasad bezpieczeństwa eksploatacji w odniesieniu do obszarów 

zamieszkałych, atrakcyjnych turystycznie,  

� likwidacja nielegalnego wydobycia kopalin na potrzeby lokalne, 

� wprowadzenie zieleni osłonowej, izolującej przyrodniczo i wizualnie tereny 

wydobycia. 

10. Wykorzystanie energii odnawialnej 

 Polityka ekologiczna państwa zakłada do 2010 roku, co najmniej podwojenie w 

stosunku do 2000 roku wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Jest to zgodne z 

polityka Unii Europejskiej. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy 

poprzedzać powinna wnikliwa analiza stanu aktualnego i moŜliwości jej pozyskania.  

 Do celów energetycznych moŜe być wykorzystywana takŜe energia takich roślin jak 

wierzba czy malwa pensylwańska oraz biogaz powstający w wyniku fermentacji 

odpadów z produkcji zwierzęcej. NaleŜałoby opracować „program wykorzystania 

alternatywnych źródeł ciepła” z równoczesnym propagowaniem zmiany paliwa na 

bardziej przyjazne środowisku. 

Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych moŜe w znacznym stopniu 

przyczynić się do poprawy jakości powietrza atmosferycznego oraz ograniczenia zuŜycia 

krajowych zasobów surowców energetycznych. 

W Gminie Rudniki istnieją korzystne warunki do rozwoju produkcji energii 

w systemie skojarzonym w połączeniu z produkcją biopaliw przy wykorzystaniu zasobów 

paliw odnawialnych i niekonwencjonalych.  

 Gmina wraz z kilkoma gminami ościennymi tj.: gminą Radłów; gminą Pątnów; 

gminą Krzepice; gminą Praszka, posiada na swym terenie w sumie około 440 ha 
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nieuŜytków rolnych do zagospodarowania. Na tym obszarze istnieje moŜliwość 

organizacji upraw roślin energetycznych np. wierzby energetycznej.  

 

W świetle powyŜszego w gminnym programie ochrony środowiska, w zakresie ochrony 

surowców naturalnych rekomendowane jest zrealizowanie następujących działań: 

• wprowadzenie szeregu mechanizmów i rozwiązań pozwalających zwiększyć 

zainteresowanie wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych, 

• podjęcie odpowiednich działań organizacyjnych, instytucjonalnych, prawnych  

 i finansowych, 

• zbadanie moŜliwości wykorzystania energii odnawialnej i niekonwencjonalnej, 

• Promowanie projektów dotyczących wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

 i niekonwencjonalnych, 

• Propagowanie działań na rzecz zmiany paliw nieekologicznych na paliwa przyjazne 

środowisku 

11. Działania w zakresie gospodarki odpadami 

 Ochrona środowiska przed odpadami powinna być traktowana priorytetowo, 

poniewaŜ stanowią one źródło zanieczyszczenia wszystkich komponentów środowiska. 

Gospodarka odpadami powinna być prowadzona w sposób kompleksowy, a system 

powinien obejmować kilka elementów poczynając od prewencji, poprzez wykorzystanie i 

unieszkodliwianie, a kończąc na ich składowaniu. Podstawowym celem do osiągnięcia 

będzie: 

� zminimalizowanie ilości powstających odpadów, 

� zapewnienie odzysku, głównie recyklingu odpadów (materiałowy i organiczny), 

� zmniejszenie szkodliwości odpadów, 

� bezpieczne dla zdrowia ludzi i środowiska składowania odpadów, których nie 

moŜna poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania z powodu warunków 

techniczno-ekonomicznych. 

 

W świetle powyŜszego w gminnym programie ochrony środowiska, w zakresie ochrony 

surowców naturalnych rekomendowane jest zrealizowanie następujących działań: 
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• wdroŜenie rozwiązań systemowych z zakresu gospodarki odpadami zawartych w 

„Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego”, „Planie 

Gospodarki Odpadami dla Powiatu Oleskiego”, 

• organizacja i budowa zakładu zagospodarowania odpadów w ramach systemu 

gospodarki odpadami w rejonie, 

• wdraŜanie bezodpadowych i małoodpadowych technologii produkcji, 

• wprowadzenie systemu gospodarowania odpadami na terenie gminy, 

• minimalizacja ilości odpadów kierowanych do unieszkodliwienia na 

składowiskach, 

• wprowadzenie systemu maksymalnego odzysku odpadów, 

• likwidacja i unieszkodliwianie odpadów azbestowych; 

• edukacja ekologiczna społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami, promująca 

minimalizację powstających odpadów, selektywną ich zbiórkę oraz 

zagospodarowanie surowców wtórnych. 

 

12. Działania w zakresie powaŜnych awarii przemysłowych 

 Ochrona środowiska przed powaŜną awarią oznacza (wg POS) zapobieganie 

zdarzeniom mogącym powodować awarie oraz ograniczanie jej skutków dla ludzi i 

środowiska. 

Obowiązki związane z awariami przemysłowymi spoczywają głównie na prowadzącym 

zakład o zwiększonym ryzyku lub o duŜym ryzyku wystąpienia awarii oraz na organach 

Państwowej StraŜy PoŜarnej, a takŜe wojewodzie. Szczegółowy opis obowiązków podaje 

ustawa Prawo ochrony Środowiska. 

 Na terenie Gminy Rudniki z racji obecności dróg krajowych, potencjalne 

zagroŜenie dla środowiska stwarza transport materiałów niebezpiecznych. WaŜne jest 

równieŜ proces informowania społeczeństwa o wystąpieniu zagroŜenia oraz edukacji w 

tym zakresie. NaleŜy przy tym wykreować w społeczeństwie odpowiednie zachowania w 

sytuacji wystąpienia nadzwyczajnego zagroŜenia środowiska. 

 

W świetle powyŜszego w gminnym programie ochrony środowiska, w zakresie edukacji 

ekologicznej społeczeństwa rekomendowane jest zrealizowanie następujących działań: 
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• wykreowanie właściwych zachowań mieszkańców w sytuacji wystąpienia awarii 

przemysłowej lub zagroŜenia w wyniku transportu materiałów niebezpiecznych. 

 
 
 

13. Działania w zakresie edukacji ekologicznej 

 Skuteczna realizacja polityki ekologicznej gminy wymaga udziału w tym procesie 

wszystkich osób wywierających bezpośredni lub pośredni wpływ na sposób i 

intensywność korzystania ze środowiska. Podstawowe znaczenie dla społecznego udziału 

w realizowaniu celów ekologicznych ma przede wszystkim odpowiednia edukacja 

ekologiczna oraz powszechny dostęp do informacji o środowisku. Niska świadomość 

ekologiczna społeczeństwa, w tym takŜe przedstawicieli władzy stanowi jedno z 

największych zagroŜeń dla środowiska. Edukacja ekologiczna powinna dotyczyć 

wszystkich komponentów środowiska. 

 Znaczącym czynnikiem mającym wpływ na stopień zanieczyszczania wód 

powierzchniowych i podziemnych, emitowanie zanieczyszczeń do atmosfery oraz 

produkcję odpadów będzie wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.  

 Wiedza na temat racjonalnego korzystania z zasobów środowiska naturalnego, 

moŜliwości wykorzystywania alternatywnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, a 

takŜe świadomość zagroŜeń wynikających ze spalania w domowych paleniskach 

plastikowych butelek, opakowań z tworzyw sztucznych, gumy i innych odpadów w 

znacznej mierze przyczyni się do obniŜenia niepohamowanej i nieodwracalnej ingerencji 

w środowisko.   

 

W świetle powyŜszego w gminnym programie ochrony środowiska, w zakresie edukacji 

ekologicznej społeczeństwa rekomendowane jest zrealizowanie następujących działań: 

•••• realizacja szkoleń, kursów, programów i akcji informacyjno-promocyjnych 

podnoszących świadomość ekologiczna społeczeństwa, 

•••• gromadzenie pomocy dydaktycznej dostępność rozpowszechnianie informacji 

dotyczących ochrony środowiska i edukacji ekologicznej, w szczególności przez 

biblioteki szkolne, 

•••• powszechna dostępność do wiadomości i materiałów o treści ekologicznej, 

(publikacje, broszury, witryny internetowe, foldery), 
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•••• realizacja modelowych przedsięwzięć chroniących obiekty i obszary cenne 

przyrodniczo wraz z ich wykorzystaniem do celów naukowo-badawczych oraz 

promocji i rozwoju wsi., 

•••• promowanie konkursów ekologicznych w szkołach, 

•••• współpraca z organizacjami proekologicznymi, 

•••• propagowanie segregacji odpadów z gospodarstw domowych, 

•••• propagowanie zaprzestania wiosennego wypalania łąk i ugorów. 

 

14. Działania w zakresie kultury i rekreacji 

 Obowiązek ochrony środowiska kulturowego wynika z przepisów ustawy o 

ochronie dóbr kultury, która ustala nadzór Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nad 

wszelkimi działaniami w obrębie obiektów zabytkowych lub w ich bezpośrednim 

sąsiedztwie. Dobra kultury są bogactwem narodowym i powinny być chronione przez 

wszystkich obywateli. Organy rządowe i samorządowe są zobowiązane do zapewnienia 

warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony dóbr kultury. Ochronę 

dóbr kultury w zakresie określonym ustawą oraz innymi przepisami sprawują równieŜ 

organy jednostek samorządu terytorialnego. 

 Celem ochrony dóbr kultury jest ich zachowanie, naleŜyte utrzymanie oraz 

społecznie celowe wykorzystanie i udostępnienie dla celów naukowych, dydaktycznych 

wychowawczych, tak, aby słuŜyły nauce oraz popularyzacji wiedzy sztuki, stanowiły 

trwały element rozwoju kultury i były czynnym składnikiem Ŝycia współczesnego 

społeczeństwa. 

 

W świetle powyŜszego w gminnym programie ochrony środowiska, w zakresie kultury i 

rekreacji rekomendowane jest zrealizowanie następujących działań: 

• poprawa bazy sportowo-rekreacyjnej i estetyki wsi, 

• rozwój lokalnych organizacji społecznych, promocja kultury, 

• rozwój turystyki, promocja aktywnego wypoczynku, 

• ochrona dziedzictwa kulturowego, 

• poprawa bazy oświatowej i sportowej. 
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X. PROGRAM WYKONAWCZY 

1. Wstęp 

 Jedną z najwaŜniejszych pozycji w realizacji Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy  

Rudniki na lata 2003-2006 z perspektywą na lata 2007-2010 są ujęte wyŜej działania 

priorytetowe. Oprócz priorytetowych działań, kryteriami wyboru listy przedsięwzięć w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym powinny być równieŜ obligatoryjne oraz 

fakultatywne zadania gminy. Są to zadania własne gminy. Przy czym zadania 

obligatoryjne objęte są obowiązkiem ustawowym a zadania fakultatywne – w zaleŜności 

od warunków lokalnych gminy. Zadania obligatoryjne dla gmin przedstawiono w tabeli 

poniŜej. 

 

Tabela. 9.  Obligatoryjne zadania gminy 

Lp. Zadania obligatoryjne  
do uchwalenia przez radę gminy 

Podstawa prawna 

1 Plan gospodarki odpadami 
Ustawa o odpadach (DzU 2001, nr 62, poz. 627, art. 
14, ust. 6) 

2 Plan zaopatrzenia w energię cieplną 
Prawo energetyczne  (DzU 1997, nr 54, poz. 348, 
art. 20, ust. 4) 

3 
Plan rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych 

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzeniu ścieków (DzU 2001, nr 
72, poz. 747, art. 21, ust. 4) 

4 

Opracowanie ekofizjograficzne 
poprzedzające opracowanie 
miejscowego planu przestrzennego 
zagospodarowania gminy 

Prawo ochrony środowiska (DzU 2001, nr 62, poz. 
627, art. 72, ust. 5)Rozporządzenie Ministra 
Środowiska (DzU 2002, nr 155, poz. 1298) 

5 Program edukacji ekologicznej Narodowa strategia edukacji ekologicznej 

6 Uchwała o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminie 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (DzU 1996 nr 132 poz. 622) 

 

 

2. Harmonogram rzeczowo - finansowy (tabele) 
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W formułowaniu harmonogramu zadań – listy przedsięwzięć przewidzianych do 

realizacji w latach 2003-2006,z perspektywą do 2010 r., uwzględniono przede wszystkim 

kryteria wyboru: 

� wynikające z obowiązku ustawowego, 

� zawarte w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z perspektywą na 

lata 2007-2010”, 

� ujęte w Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego, 

planowane do realizacji do roku 2010, 

� ujęte w „Strategii Rozwoju Gminy Rudniki”  

 

 Źródła finansowania podane w tabeli przedstawiają w duŜej części potencjalne 

moŜliwości finansowania. 

NaleŜy podkreślić, Ŝe zaproponowana lista przedsięwzięć nie zamyka moŜliwości 

realizowania innych, charakteryzujących się mniejsza skalą, o mniejszym ekologicznym 

efekcie. Oznacza to moŜliwość uzyskania dofinansowania przedsięwzięć 

niewymienionych imiennie w harmonogramie, o ile dane przedsięwzięcie będzie się 

mieściło w załoŜonych do realizacji celach średniookresowych dla województwa 

opolskiego, a tym samym dla gminy Rudniki. 

 

 

W tabeli poniŜej przedstawiono przedsięwzięcia planowane do realizacji na lata 

2003-2006 z perspektywą na lata 2007-2010 na terenie Gminy Rudniki. Przedsięwzięcia 

te będą realizowane przez róŜne jednostki: Starostwo Powiatowe, Urząd Gminy, oraz inne 

jednostki działające na terenie Gminy (Nadleśnictwa, jednostki wyŜszego szczebla 

administracji publicznej, itp.). 

W tabeli uwzględniono zapisy dokumentu wydanego przez Ministerstwo 

Środowiska 

Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i 

lokalnym gdzie wprowadza się pojęcia: 

- zadania własne gminy tzn. te przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub 

częściowo ze środków będących w dyspozycji gminy, 
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- zadania koordynowane tzn. finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków 

zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla powiatowego, 

wojewódzkiego i centralnego, bądź instytucji działających na terenie gminy, ale 

podległych bezpośrednio organom powiatowym, wojewódzkim, bądź centralnym. 
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Tabela.10. Harmonogram finansowo-rzeczowy zadań przewidzianych do realizacji na lata 2003-2006 z perspektywą na lata 2007-2010

Lp. Zadanie 
Jednostka 

odpowiedzialna i 
współpracująca 

Rodzaj 
Przedsięwzięcia 

Lata 
realizacji 

Nakłady 
[w tys. PLN] 

Źródło 
finansowania 

JAKOŚĆ  WÓD 
175 Środki własne 

300 

 

 

Europejski Fundusz 
Rozwoju 
Regionalnego 1. 

Kanalizacja sanitarna wsi 
Julianpol, Jaworzno Wieś, 
Mirowszczyzna 

Gmina Rudniki własne 2005-2006 

40 

 

dotacja z budŜetu 
państwa 

100 Środki własne 

2 250 Fundusz Spójności 
2. 

Kanalizacja sanitarna wsi 
Dalachów 

Gmina Rudniki własne 2005-2008 
2 250 Kredyt lub 

poŜyczka 

3. 

Kanalizacja sanitarna wsi 
Jaworzno, Julianpol c.d., 
Mostki, Polesie, Jaworek 
Górny, Młyny 

Gmina Rudniki własne 2010 5 000 

Środki własne 

Fundusz Spójności 

Kredyt lub 
poŜyczka 

4. 

Budowa przyzagrodowych 
oczyszczalni ścieków na 
terenach 
nieskanalizowanych 

Gmina Rudniki własne 2008-2010 1 000 

Środki własne 

Środki zewnętrzne 
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Tabela. 10. Harmonogram finansowo-rzeczowy zadań przewidzianych do realizacji na lata 2003-2006 z perspektywą na lata 2007-2010 c.d. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
Budowa zbiornika 
wodnego w Jaworku 

Gmina Rudniki 
Własne 

koordynowane 
2005 – 2010 2 000 

Środki własne 

Środki zewnętrzne 

Fundusze Unijne 

6. 

Rozbudowa i 
modernizacja stacji 
uzdatniania wody w 
Rudnikach 

Gmina Rudniki własne 2004-2005 
580 

 

Środki własne 

WFOŚiGW 

Środki Unijne 
SAPARD 

7. 
Zagospodarowanie 
zbiornika wodnego w 
Młynach 

Gmina Rudniki 
Własne 

koordynowane 
2005 – 2010 2 000 

Środki własne 

Środki zewnętrzne 

Fundusze Unijne 

 

8. 

Pozostałe zamierzenia 
modernizacyjne w celu 
osiągnięcia wymagań 
Dyrektywy 98/83/EC w 
zakresie poprawy stanu 
przewodów sieci 
wodociągowej 

Gmina Rudniki własne 2010 800  

Środki własne, 
fundusze 
strukturalne, 

WFOŚiGW 

9. 
Modernizacja istniejących 
oczyszczalni ścieków w 
Rudn ikach i w śytniowie 

Gmina Rudniki własne 2003-2010 5 650 

Środki własne, 
fundusze 
strukturalne, 

WFOŚiGW 



Program ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2003-2006 
z perspektywą na lata 2007-2010 

__________________________________________________________________________ 
 
 

 90 

 
Tabela. 10. Harmonogram finansowo-rzeczowy zadań przewidzianych do realizacji na lata 2003-2006 z perspektywą na lata 2007-2010 c.d. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OCHRONA  I  ZRÓWNOWAśONE  WYKORZYSTANIE  LASU 

10. 
Realizacja 
Wojewódzkiego Programu 
zwiększania Lesistości 

Nadleśnictwa, 

Właściciele gruntów 
koordynowane 2003-2010 50 

Fundusz leśny 

WFOŚiGW, 
fundusze unijne 

11. 

BieŜące wykonywanie w 
lasach zabiegów 
ochronnych, 
pielęgnacyjnych i 
sanitarnych 

Nadleśnictwa koordynowane 2003-2010 b. d. Środki zewnętrzne 

12. 
Stymulowanie 
wprowadzania zadrzewień 
i zakrzaczeń śródpolnych  

Gmina Rudniki koordynowane Praca ciągła 20 

Środki unijne 

SAPARD, 

Fundusz Gwarancji 
i Orientacji Rolne 

13. 
Opracowanie 
dokumentacji 
ekofizjograficznej gmin 

Gmina Rudniki Własne Praca ciągła  Środki własne 
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Tabela. 10. Harmonogram finansowo-rzeczowy zadań przewidzianych do realizacji na lata 2003-2006 z perspektywą na lata 2007-2010 c.d. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OCHRONA  PRZYRODY  I  KRAJOBRAZU 

14. 
BieŜąca ochrona przyrody Gmina Rudniki 

Nadleśnictwa 

Własne 

koordynowane 
Praca ciągła 15 (rocznie) 

Środki własne,  

środki zewnętrzne 

15. 
Inwentaryzacja i 
waloryzacja przyrodnicza 
gminy 

Gmina Rudniki własne 2003-2010 100 
Środki własne 

WFOŚiGW 

16. 

WdraŜanie programów 
zwiększania retencji 
zlewni oraz renaturalizacja 
układów hydrologicznych 

Gmina Rudniki 

Organizacje pozarządowe 

Własne 

koordynowane 
Praca ciągła 625 

Środki unijne 

SAPARD, 

Fundusz Gwarancji 
i Orientacji Rolnej 

OCHRONA  ZASOBÓW  KOPALIN 

17. 

Uwzględnienie w 
miejscowych planach 
zagospodarowania 
przestrzennego wszystkich 
udokumentowanych złóŜ 
wraz z zapisami 
uniemoŜliwiającymi ich 
trwałe zainwestowanie 

Gmina Rudniki 

Wojewoda 

Własne, 

koordynowane 
Praca ciągła  

 

18.  
Rekultywacja terenów 
zdegradowanych 

Starostwo 

Właściciele gruntów 

Własne, 

koordynowane 
Praca ciagła  Środki zewnętrzne 
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Tabela. 10. Harmonogram finansowo-rzeczowy zadań przewidzianych do realizacji na lata 2003-2006 z perspektywą na lata 2007-2010 c.d. 

OCHRONA  POWIETRZA  ATMOSFERYCZNEGO 

19. 

−−−− modernizacja drogi 
krajowej nr 42, 

−−−− modernizacja drogi 
krajowej nr 43 

−−−− Budowa obwodnicy i 
obejścia drogowego na 
drogach krajowych 

GDDP  

Praca ciągła 

 

 

2010 

 

 

20. 
Budowa ronda w 
miejscowości Jaworzno 

GDDP  2005-2007 50 
 

21. 

Poprawa stanu 
technicznego i 
przebudowa dróg 
gminnych  

Gmina Rudniki własne Praca ciągła  Środki własne 

22. 
Budowa sieci gazowej w 
Gminie Rudniki 

Gmina Rudniki własne 2007-2010 400 
Środki własne 

Środki zewnętrzne 

23. 

Termomodernizacja 
budynków uŜyteczności 
publicznej: szkoły, 
przedszkola 

Gmina Rudniki własne 2005-2010 9 000 

Środki własne 

Norweski 
Mechanizm 
Finansowy lub 
Mechanizm 
Finansowy 
Europejskiego 
Funduszu 
Gospodarczego 
Środki zewnętrzne 
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Tabela. 10. Harmonogram finansowo-rzeczowy zadań przewidzianych do realizacji na lata 2003-2006 z perspektywą na lata 2007-2010 c.d. 

 

 

 
 
 
 

OCHRONA  GLEB 

24. 

Minimalizowanie 
przeznaczania gruntów 
ornych o najwyŜszych 
klasach bonitacyjnych na 
cele nierolnicze i nieleśne  

Wojewoda 

Gmina Rudniki 
koordynowane Praca ciagła  

 

25. 
Organizowanie szkoleń z 
zakresu Kodeksu Dobrych 
Praktyk Rolniczych 

WODR, Powiat,  koordynowane 2005-2008  Środki zewnętrzne 

OCHRONA  PRZED HAŁASEM 

26. 

Prowadzenie bazy danych 
obejmującej mapy 
akustyczne, informacje 
dotyczące terenów 
zagroŜonych hałasem i 
terenów przekroczeń 
dopuszczalnego poziomu 
hałasu 

Wojewoda 

Starostwo 
   

 

GOSPODARKA  ODPADAMI 
Zadania ujęte w Planie gospodarki Odpadami Gminy Rudniki 
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Tabela. 10. Harmonogram finansowo-rzeczowy zadań przewidzianych do realizacji na lata 2003-2006 z perspektywą na lata 2007-2010 c.d. 
 

 

 
 
 
 
 

POWAZNE  AWARIE  PRZEMYSŁOWE 

27. 

Opracowanie i wdroŜenie 
zakładowych systemów 
bezpieczeństwa, 
stanowiących element 
ogólnego systemu 
zarządzania i organizacji 
zakładu. 

Podmioty gospodarcze 

WIOŚ 

Komenda Wojewódzka  

PSP 

 2003  
Środki własne 

podmiotów 
gospodarczych 

PROMIENIOWANIE  ELEKTROMAGNETYCZNE 

28. 

Prowadzenie bazy danych 
obejmującej źródła 
promieniowania 
elektromagnetycznego 

Starostwo koordynowane Praca ciągła  

 

WYKORZYSTANIE  ENERGII  ODNAWIALNEJ 

29. 

Opracowanie programu 
oszczędzania energii i 
wykorzystania energii 
odnawialnych 

Gmina Rudniki własne 2005-2008 25 
Środki własne,  

Środki zewnętrzne 
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Tabela. 10. Harmonogram finansowo-rzeczowy zadań przewidzianych do realizacji na lata 2003-2006 z perspektywą na lata 2007-2010 c.d. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUKACJA  EKOLOGICZNA 

30.  
Wydawanie instrukcji, 
broszur, ulotek, folderów,  

Gmina Rudniki 

WODR 

ZOPK 

własne Praca ciągła 26 

Środki własne 

BudŜet państwa 

WFOŚiGW 

Ekofundusz 

31. 
Edukacja rolników w 
zakresie zrównowaŜonego 
rozwoju terenów wiejskich 

Ośrodki Doradztwa 
Rolniczego 

koordynowane Praca ciągła  
Środki własne 

Środki zewnętrzne 

32. 

WdraŜanie publicznie 
dostępnego wykazu 
danych o dokumentach 
zawierających informacje 
o środowisku i jego 
ochronie 

Marszałek 

Wojewoda 

Starosta  

Gmina Rudniki 

koordynowane 2003-2004  Środki własne 
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Tabela. 10. Harmonogram finansowo-rzeczowy zadań przewidzianych do realizacji na lata 2003-2006 z perspektywą na lata 2007-2010 c.d. 

PROMOCJA KULTURY I REKREACJI 

33. 

Zagospodarowanie 
terenu centrum 
rekreacyjno-sportowego 
przy gimnazjum w 
Rudnikach 

Gmina Rudniki własne 2003-2005 615 

Środki własne 

Środki zewnętrzne 

Fundusze Unijne 

 

34. 
Modernizacja zaplecza 
socjalnego w Domu 
Kultury w Rudnikach  

Gmina Rudniki własne 2006-2008 600 

Środki własne 

Środki zewnętrzne 

Fundusze Unijne 

 

35. 

Zagospodarowanie 
centrum rekreacyjno-
sportowego 
wDalachowie 

Gmina Rudniki własne 2007-2008 600 

Środki własne 

Środki zewnętrzne 

Fundusze Unijne 

36. 

Zagospodarowanie 
terenu na centrum 
spotkań dla mieszkańców 
Jaworzno 

Gmina Rudniki własne 2006-2007 450 

Środki własne 

Środki zewnętrzne 

Fundusze Unijne 

37. 

Budowa ścieŜki 
rowerowej w Gminie 
Rudniki i utworzenie 
punktu informacji 
turystycznej 

Gmina Rudniki własne 2009 230 

Środki własne 

Środki zewnętrzne 

Fundusze Unijne 

38. 
Muzeum wsi w 
Rudniakch 

Gmina Rudniki własne 2009 500 

Środki własne 

Środki zewnętrzne 

Fundusze Unijne 
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Tabela. 10. Harmonogram finansowo-rzeczowy zadań przewidzianych do realizacji na lata 2003-2006 z perspektywą na lata 2007-2010 c.d. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39. 

Ochrona 
przeciwpoŜarowa i 
antywłamaniowa w 
zabytkowych kościołach 
w Gminie Rudniki 

Gmina Rudniki własne 2007-2010 200 

Środki własne 

Środki zewnętrzne 

Fundusze Unijne 
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XI.  ZARZ ĄDZANIE GMINNYM PROGRAMEM 
OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

1. Instrumenty realizacji zasad polityki ekologicznej 
 W celu realizacji zadań przeznaczonych do realizacji na lata 2003-2006 z 

perspektywą na lata 2007-2010 konieczna jest współpraca miedzy wszystkimi 

podmiotami, które w sposób bezpośredni lub pośredni zaangaŜowane są w sprawy 

ochrony środowiska oraz właściwe stosowanie róŜnych instrumentów pomocnych w 

zarządzaniu ta ochroną. Wprowadzenie większości działań środowiskowych, w znacznej 

mierze zaleŜy od umiejętnego stosowania instrumentów polityki ekologicznej oraz 

współpracy władz gminy ze starostą powiatu oleskiego, sąsiednimi gminami, podmiotami 

gospodarczymi, instytucjami finansowymi czy organizacjami pozarządowymi. 

 Obecnie wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska mogą być realizowane 

przy pomocy trzech rodzajów instrumentów: 

−−−− instrumentów prawnych, 

−−−− instrumentów finansowych, 

−−−− instrumentów społecznych. 

 Do instrumentów prawnych naleŜą miedzy innymi: pozwolenia na korzystanie ze 

środowiska – w tym pozwolenia wodno-prawne, zgody na gospodarcze wykorzystanie 

przestrzennego, monitoring jako pomiar stanu środowiska. 

 Do instrumentów finansowych zalicza się: opłatę za korzystanie ze środowiska, 

administracyjną karę pienięŜną, kredyty i dotacje z funduszy i fundacji ekologicznych, 

opłaty eksploatacyjne za pozyskiwanie kopalin. 

 Wśród instrumentów społecznych naleŜy wymienić narzędzia dla usprawnienia 

współpracy i budowania partnerstwa. Wśród nich wyróŜnić moŜna podział na dwa 

kategorie wewnętrzne: pierwsza dotyczy działań samorządów (np. dokształcanie 

profesjonalne i systemy szkoleń), druga polega na budowaniu powiązań między władzami 

samorządowymi, a społeczeństwem (np. udział społeczeństwa w zarządzaniu poprzez 

systemy konsultacji i debat publicznych oraz kampanie edukacyjne). 

 Program ochrony środowiska dla Gminy Rudniki będzie wdraŜany przede 

wszystkim przy wykorzystaniu instrumentów prawnych i finansowych, choć znacząca 

uwaga będzie zwrócona na instrumenty społeczne. Preferowane będą dobrowolne 
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działania podejmowane przez społeczność miejscową przy stymulacyjnej roli władz 

gminy. MoŜliwości korzystania przez gminę z instrumentów są w ścisłym związku z 

kompetencjami jakie posiadają organy tej jednostki (Rada gminy, wójt). 

 

2. Instrumenty prawne 

 Rozpoczęta z dniem 1stycznia 1999 roku reforma ustrojowa państwa wprowadziła 

trójstopniowy podział terytorialny: województwo, powiat (takŜe miasto na prawach 

powiatu) oraz gmina, takŜe miejska. Specyficzną pozycję w tej strukturze zajmuje gmina, 

na której jako najniŜszym szczeblu zarządzania, spoczywa duŜa odpowiedzialność za 

rozwój gospodarczy i stworzenie korzystnych warunków Ŝycia dla mieszkańców. 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 roku do zadań własnych gminy naleŜy 

zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.  

Do instrumentów prawnych naleŜą: 

� pozwolenia na gospodarcze korzystanie ze środowiska, w tym pozwolenia 

wodnoprawne, pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, 

pozwolenia na wytwarzanie odpadów a takŜe decyzje zatwierdzające program 

gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 

� zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów 

� decyzje o zakresie i sposobie usunięcia przyczyn szkodliwego oddziaływania na 

środowisko lub zagroŜenia i przywrócenia środowiska do stanu właściwego, 

� koncesje geologiczne wydawane na rozpoznanie i eksploatację surowców 

mineralnych, 

� procedura ocen oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji. 

 

3. Instrumenty finansowe 

Do instrumentów finansowych naleŜą: 

� opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska; 

� opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych; 

� kary ekologiczne; 

� kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska; 
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� opłaty eksploatacyjne za pozyskiwanie kopalin; 

� odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna; 

� administracyjne kary pienięŜne; 

a takŜe nowe instrumenty takie jak: 

� rynek uprawnień do emisji zanieczyszczeń, 

� wprowadzenie ubezpieczeń ekologicznych od odpowiedzialności cywilnej za 

szkody spowodowane powaŜnymi awariami przemysłowymi i transportowymi; 

� rozszerzenie listy wyrobów objętych opłatami produktowymi i opłatami 

depozytowymi oraz ustalenie szczegółowych zasad dysponowania wpływami z 

tych opłat. 

 

4. Instrumenty społeczne 

Instrumenty społeczne to przede wszystkim edukacja ekologiczna, informacja i  

komunikacja (porozumiewanie się) oraz współpraca. Edukacja i informacja z 

komunikacją są ze sobą ściśle powiązane, bowiem dobra i właściwa informacja potęguje 

proces edukacji. Z drugiej strony, w przypadku osiągnięcia właściwego poziomu 

edukacji, komunikacja z grupami zadaniowymi jest łatwiejsza, a przekazywane 

informacje są właściwie wykorzystywane.  

Pod pojęciem edukacji ekologicznej naleŜy rozumieć róŜnorodne działania, które 

zmierzają do kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz przyjaznych 

dla środowiska nawyków. Podstawą jest tu rzetelne i ciągłe przekazywanie wiedzy na 

temat ochrony środowiska oraz komunikowanie się władz samorządów lokalnych ze 

społeczeństwem na drodze podejmowanych działań inwestycyjnych. 

 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, 
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organizowanie regularnych spotkań z organizacjami, itp. Im szerszy jest zakres programu 

i związanych z nim działań, tym więcej jest grup i osób, które mogą wpłynąć na proces 

opracowywania i wdraŜania tego programu: od sposobu i jakości komunikowania się z 

nimi zaleŜą wspólnie wypracowane cele i ich realizacja. 

NajwaŜniejszym przepisem prawnym regulującym dostęp do informacji, 

rozpowszechnianie informacji oraz udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie 

ochrony środowiska jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. nr 62, poz. 627). 

 

5. Kompetencje i zadania Rady Gminy 

−−−− uchwalenie programu ochrony środowiska (art. 18 ust. 1 ustawy prawo ochrony 
środowiska), 

−−−− ustanawia ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z 
urządzeń, z których emitowany hałas moŜe negatywnie oddziaływać na środowiska 
(art. 157 ust. 1 ustawy prawo ochrony środowiska), 

−−−− rozpatrywanie informacji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie 
środowiska na obszarze województwa (art. 18a ust. 2 ustawy prawo ochrony 
środowiska), 

−−−− uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy (art.12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), 

−−−− uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art.20 ust. 1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), 

−−−− ustalenie w drodze uchwały szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy (art.4 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach), 

−−−− podejmowanie uchwały o obowiązku złoŜenia informacji o wytwarzanych odpadach 
oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami przez wytwórców 
odpadów, wytwarzających odpady inne niŜ niebezpieczne w ilości do 5 Mg rocznie 
(art. 17 ust. 3 ustawy o odpadach) 

 

6. Kompetencje i zadania Wójta Gminy 

−−−− sporządzanie gminnego programu ochrony środowiska (art.17 ust. 1 ustawy prawo 
ochrony środowiska), 

−−−− nałoŜenie, w drodze decyzji, na prowadzącego instalację lub uŜytkownika 
urządzenia obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości 
emisji wykraczających poza obowiązki, jeŜeli z przeprowadzonej kontroli wynika, 
Ŝe nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych (art. 154 ust. 1 ustawy prawo 
ochrony środowiska), 
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−−−− ustalenie, w drodze decyzji, wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące 
eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to 
uzasadnione koniecznością ochrony środowiska (art.154 ust. 1 ustawy prawo 
ochrony środowiska), 

−−−− przedkładanie wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania 
substancji stwarzających szczególne zagroŜenie dla środowiska (art. 162 ust. 6 
ustawy prawo ochrony środowiska), 

−−−− nakazanie, w drodze decyzji, osobie fizycznej eksploatującej instalację w ramach 
zwykłego korzystania ze środowiska lub eksploatującej urządzenie wykonanie w 
określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia ich negatywnego 
oddziaływania na środowisko, a w przypadku nie zastosowania się do nakazu 
wstrzymania uŜytkowania takiej instalacji (art. 363 ust. 4 ustawy prawo ochrony 
środowiska), 

−−−− występowanie w charakterze obserwatora publicznego w sprawach o wykroczenia 
przeciw przepisom o ochronie środowiska (art. 379 ust. 4 ustawy prawo ochrony 
środowiska), 

−−−− przedstawienie do dnia 15 stycznia radzie gminy projektu zestawienia przychodów i 
dochodów gminnego funduszu (art. 420 ustawy prawo ochrony środowiska), 

−−−− wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości (art. 
83 ustawy o ochronie przyrody), 

−−−− wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla 
inwestycji realizującej cel publiczny na obszarze parku krajobrazowego lub 
obszarze chronionego krajobrazu (art. 36a ust.4 ustawy o ochronie przyrody), 

−−−− przyjmowanie informacji od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o 
wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla danego terenu (art. 8a 
ust.2 ustawy prawo ochrony środowiska), 

−−−− uprawnienia do wydawania polecenia właściwemu organowi Inspekcji Ochrony 
Środowiska do podjęcia działań zmierzających do usunięcia bezpośredniego 
zagroŜenia środowiska (art.8a ust. 4 ustawy prawo ochrony środowiska), 

−−−− sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy uwzględniające zasady określone w koncepcji przestrzennej kraju, ustalanie 
strategii rozwoju województwa, strategii rozwoju gminy (art.9 ust. 2 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), 

−−−− sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (art. 18 
ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), 

−−−− wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ( art.40 ust.3 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), 

−−−− nakazanie właścicielowi nieruchomości przyległej do wód objętych powszechnym 
korzystaniem zapewnienia dostępu wody w sposób umoŜliwiający to korzystanie, 
decyzja (art. 28 ust.2 ustawy prawo wodne), 

−−−− prowadzenie działań zwalczaniu powodzi (art.72-74 ustawy prawo wodne), 
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−−−− opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami (art. 14 ust.5 ustawy o 
odpadach), 

−−−− nakazanie, w drodze decyzji, posiadaczowi odpadów usunięcia odpadów z miejsc 
nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynownia, wskazując sposób 
wykonania tej decyzji (art.34 ustawy o odpadach), 

−−−− nadzorowanie, nad utrzymaniem czystości i porządku w gminie (art. 5 ust.6 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), 

−−−− wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie usuwania odpadów 
komunalnych i opieki nad zwierzętami, decyzja (art. 7 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach). 

 

7. Współpraca w ramach wdraŜania Programu 
 
W procesie wdraŜania Programów ochrony środowiska, opracowywanych na wszystkich 

szczeblach administracji publicznej, niezwykle waŜna jest współpraca pomiędzy 

władzami wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi. Wymaga to duŜej aktywności ze 

wszystkich stron. 

 

Współpraca z sąsiednimi gminami i powiatami 
 
 Aby w sposób skuteczny rozwiązać problemy związane z zanieczyszczeniem 

środowiska na terenie Gminy, konieczne jest współdziałanie nie tylko z gminami Powiatu 

Oleskiego, ale równieŜ sąsiadujących powiatów. Współpraca z sąsiednimi powiatami, 

oprócz pozytywnych efektów dla środowiska, moŜe przynieść takŜe wymierne korzyści 

ekonomiczne. Współpraca ta powinna dotyczyć przede wszystkim: 

- poprawy stanu czystości wód niektórych rzek, 

- systemu powiązań komunikacyjnych: budowa i modernizacja głównych korytarzy   

  transportowych (drogi krajowe), 

- tworzenia obszarów chronionych oraz wdraŜanie systemu Natura 2000, 

- rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa: restrukturyzacja rolniczej przestrzeni 

produkcyjnej, 

- modernizacji infrastruktury i urządzeń melioracyjnych . 

 Realizacja przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska w znacznym stopniu zaleŜy 

od efektywnej współpracy z gminami, która jest konieczna na kaŜdym etapie „cyklu 

Ŝycia” polityki ochrony środowiska. Wiele działań naleŜy wdraŜać na poziomie 
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lokalnym, bądź co najmniej przy udziale gmin. Do głównych kompetencji samorządu 

gminnego w zakresie ochrony środowiska naleŜy: 

- gospodarka odpadami komunalnymi, 

- zaopatrzenie w wodę dla celów komunalnych, 

- oczyszczanie ścieków komunalnych, 

- tworzenie prawa miejscowego w zakresie gospodarki przestrzennej, 

- tworzenie niektórych obszarów chronionych, 

- ochrona i tworzenie terenów zieleni miejskiej i parkowej, 

- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

- prowadzenie kampanii i programów edukacyjnych. 

 

Współpraca z instytucjami finansującymi działania z zakresu ochrony środowiska 
 
 Posiadanie odpowiednich środków finansowych jest bardzo waŜnym warunkiem 

wdroŜenia Programu ochrony Środowiska. Pochodzenie tych środków moŜe być 

róŜnorodne. W Polsce od początku lat dziewięćdziesiątych funkcjonuje zintegrowany 

system finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. 

 Podstawę tego systemu stanowią przede wszystkim fundusze ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej, funkcjonujące obecnie na czterech poziomach administracji 

państwowej. Fundusze te gromadzą wpływy z opłat płaconych przez podmioty 

gospodarcze za korzystanie ze środowiska (emisje zanieczyszczeń do powietrza, zrzut 

ścieków, pobór wody, składowanie odpadów) oraz z kar nakładanych za przekraczanie 

wymogów ochrony środowiska. 

 Zebrane środki fundusze przeznaczają na dofinansowywanie, głównie w formie 

dotacji i preferencyjnych poŜyczek, proekologicznych przedsięwzięć, podejmowanych 

przede wszystkim przez samorządy lokalne i podmioty gospodarcze. 

 System ten uzupełniają banki komercyjne, z Bankiem Ochrony Środowiska na 

czele, 

fundacja EkoFundusz, wydatkująca środki pochodzące z tzw. ekokonwersji, czyli 

zamiany zagranicznego długu polskiego na krajowe wydatki proekologiczne, realizowana 

takŜe w innych formach pomoc zagraniczna, fundusze inwestycyjne, towarzystwa 

leasingowe, a wreszcie budŜet centralny i budŜety lokalne. System ten podlega ciągłym 

przemianom, pojawiają się nowe źródła finansowania, zmieniają się ich udziały w 
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łącznych wydatkach na ochronę środowiska w Polsce, rozszerzają się formy finansowania 

ochrony środowiska. 

 W latach 1999-2000 podjęto w Komisji Europejskiej zasadnicze prace nad 

uruchomieniem trzech programów przedakcesyjnych: PHARE 2 (dotyczący rozwoju 

instytucjonalnego oraz wsparcia inwestycyjnego), ISPA (dotyczący przedsięwzięć 

ochrony środowiska i transportu),SAPARD (dotyczący rozwoju rolnictwa i obszarów 

wiejskich). 

 Po wejściu do Unii Europejskiej uzyskaliśmy dostęp do znacznie większych 

funduszy pomocowych, w postaci funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 

ramach, których obszary zurbanizowane otrzymają duŜe środki na rozwiązanie swych 

problemów środowiskowych, być moŜe przekraczające zdolności absorbcyjne 

samorządów, a procedury 

ich wykorzystania są bardzo skomplikowane. W trakcie programowania Funduszu 

Spójności i Sektorowego Programu Operacyjnego, większy udział przypisano tym 

rodzajom działań, które są realizowane w ramach programu ISPA (poprzednika Funduszu 

Spójności). 

 W praktyce jednak istnieją zewnętrzne uwarunkowania, które znacznie ograniczają 

moŜliwość absorbcji tych środków. Taka trudnością jest wielkość projektów (10 mln 

Euro). 

W sferze oczyszczania ścieków i budowy kanalizacji tak duŜe projekty są moŜliwe (co 

pokazała ISPA), ale w przypadku uzdatniania wody, gospodarki odpadami czy ochrony 

powietrza takie projekty są trudne do zorganizowania siłami jednej gminy. Dlatego 

naleŜy szukać rozwiązań polegających na tworzeniu projektów o charakterze 

zintegrowanym, tzn. łączącym w jednym projekcie kilka zagadnień (np. ponadgminne 

inwestycje w zakresie gospodarki odpadami, ochrona wód w układzie zlewniowym, itp.) 

 
Współpraca z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w rozwoju 

przedsiębiorczości na wsi spełnia rolę znaczącą. ARiMR bierze udział we wspieraniu 

rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej poprzez: 

⇒⇒⇒⇒  dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach linii na realizację 

przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-

spoŜywczym i usługach dla rolnictwa, 
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⇒⇒⇒⇒ realizację przedsięwzięć objętych branŜowym programem restrukturyzacji i 

modernizacji mleczarstwa, 

⇒⇒⇒⇒ realizacje przedsięwzięć objętych branŜowym programem restrukturyzacji i 

modernizacji produkcji mięsa, 

⇒⇒⇒⇒ wspieranie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych tworzących nowe, stałe 

miejsca pracy w działalnościach pozarolniczych w gminach wiejskich 

gwarantujących zatrudnienie ludności wiejskiej, 

⇒⇒⇒⇒ wspieranie rozwoju usług mechanizacyjnych w ramach realizacji 

branŜowego programu wspólnego uŜytkowania maszyn rolniczych, 

⇒⇒⇒⇒ udzielanie rolnikom zainteresowanym prowadzeniem działalności 

agroturystycznej w gospodarstwie rolnym pomocy finansowej w formie 

dopłat do oprocentowania kredytu w ramach linii na realizacje 

przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-

spoŜywczym i usługach dla rolnictwa, 

⇒⇒⇒⇒ poŜyczki na tworzenie nowych miejsc pracy w działalnościach 

pozarolniczych, 

⇒⇒⇒⇒ dofinansowanie działalności związanej z podnoszeniem kwalifikacji 

zawodowych. 

Współpraca z pozarządowymi organizacjami ekologicznymi 

 Organizacje pozarządowe coraz częściej biorą udział w pracach nad programami 

ochrony środowiska, a przede wszystkim w działaniach związanych z edukacją i 

informacją ekologiczną. 

Z punktu widzenia władz gminnych, pozarządowe organizacje ekologiczne mogą spełniać 

następujące zadania: 

⇒ wyjaśniać znaczenie działań, mających na celu ochronę przyrody i 

środowiska, 

⇒ reprezentować opinie społeczeństwa szczególnie w przypadku, gdy cieszą 

się  

         szerokim  poparciem społecznym, 

⇒ brać udział w komunikacji środowiskowej, edukacji ekologicznej i 

promowaniu  zrównowaŜonego rozwoju, 

⇒ zabiegać o coraz to większe poparcie opinii publicznej dla polityki władz   
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        gminnych, powiatowych i wojewódzkich w zakresie ochrony środowiska, 

⇒ stanowić przeciwwagę dla interesów, które brane są pod uwagę w procesie 

 podejmowania decyzji dotyczących środowiska naturalnego, 

⇒ brać udział w opracowywaniu i wdraŜaniu programu ochrony środowiska, 

⇒ wnosić wiedze oraz dostarczać alternatywne ekspertyzy przydatne w 

procesie  opracowywania polityki ochrony środowiska i podejmowania decyzji. 

 

8. Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska 

 Podstawową zasadą realizacji programu ochrony środowiska powinna być zasada 

wykonywania zadań przez poszczególne jednostki włączone w zagadnienia ochrony 

środowiska, świadome istnienia programu i swojego uczestnictwa w nim. Szanse na 

skuteczne wdroŜenie Programu daje dobra organizacja zarządzania dokumentem. 

 
Uczestnicy realizacji Programu 

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. 

Główna odpowiedzialność za realizacje Programu spoczywa na Wójcie Gminy, który 

co 2 lata składa Radzie Gminy raporty z wykonania Programu. Wójt współdziała z 

organami administracji rządowej i samorządowej szczebla powiatowego, wojewódzkiego, 

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 realizacje zadań programu (poprzez 

WFOŚiGW w Opolu). 

Ponadto Wójt współdziała z instytucjami administracji specjalnej, w dyspozycji, 

których znajdują się instrumenty kontroli i monitoringu. Instytucje te kontrolują 

respektowanie prawa, prowadza monitoring stanu środowiska (IS, WIOS), prowadza 

monitoring wód (RZGW). 
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Bezpośrednim realizatorem zadań nakreślonych w programie jest samorząd gminny jako 

realizator inwestycji w zakresie ochrony środowiska na własnym terenie oraz podmioty 

gospodarcze planujące i realizujące inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi przez 

Program. 

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. 

 

Monitoring wdra Ŝania Programu 

 System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwoli na określenie 

sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w programie ochrony 

środowiska, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.  

Program Ochrony Środowiska jest narzędziem wdraŜania polityki ochrony 

środowiska w Gminie, wymaga zatem monitorowania zmian zachodzących w Gminie 

oraz oceny stopnia realizacji wyznaczonych celów. 

 WdraŜanie Programu Ochrony Środowiska będzie podlegało regularnej ocenie w 

zakresie: 

• Określenia stopnia wykonania przedsięwzięć/działań, 

• Określenia stopnia realizacji przyjętych celów, 

• Oceny rozbieŜności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem, 

• Analizy przyczyn tych rozbieŜności. 

 

 Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Programu jest dobry system 

sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji 

na środowisko, a takŜe na wskaźnikach świadomości społecznej.  

 

Uwzględniając potrzeby wynikające z dokumentów opracowanych na szczeblu 

państwa a takŜe potrzeby regionalne określone w strategii rozwoju regionu, określono 

wskaźniki oceny realizacji programu ochrony środowiska które umoŜliwi ą system 

raportowania. 
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 Zaproponowano istotne wskaźniki, przyjmując, Ŝe lista ta nie jest wyczerpująca i 

będzie sukcesywnie modyfikowana. 

 
 
A. Wskaźniki ekologiczne 
1. Jakość wód powierzchniowych; udział wód pozaklasowych (wg oceny ogólnej) - % 
2. Jakość wód podziemnych; udział wód o bardzo dobrej i dobrej jakości(klasa Ia i Ib) - 
% 
3. Stopień zwodociągowania gminy - % 
4. Stopień skanalizowania gminy - %  
5. Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczenia odprowadzane do wód 
powierzchniowych lub do ziemi - dam3 
6. Długości sieci kanalizacyjnej do sieci wodociągowej - km 
7. Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych / 1 mieszkańca x rok - Mg/rok 
8. Udział odpadów komunalnych składowanych na wysypiskach - %  
9. Udział odpadów przemysłowych składowanych na składowiskach - % 
10. Wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza uciąŜliwych zakładów 
szczególnie uciąŜliwych - Mg /rok 
12. Wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza uciąŜliwych zakładów 
szczególnie uciąŜliwych (bez CO2 ) - Mg /rok 
13. Procentowy udział lasów i gruntów leśnych -  %  
14. Udział lasów uszkodzonych % 
15. Procentowy udział powierzchnia terenów objętych ochrona prawną - %  
16. Grunty zdewastowane i zdegradowane - ha 
17. Udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym gminy - %  
 
B. Wskaźniki świadomości społecznej 
1. Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska wg oceny 

jakościowej -     
    Ilość/opis 
2. Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców - Ilość/opis 
3. Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych - Ilość/opis 
 
Określenie powyŜszych wskaźników wymaga posiadania odpowiednich informacji:  

- Pochodzących z monitoringu środowiska (grupa A). Informacje te pochodzą główni z 

WIOŚ, 

- Pochodzących z przeprowadzenia odpowiednich badań społecznych (grupa B), np. raz 

na 4 lata. Badania te powinny być prowadzone przez wyspecjalizowane jednostki 

badania opinii społecznej. Mierniki społecznych efektów programu są wielkościami 

wolnozmiennymi. Są wynikiem badań opinii społecznej i specjalistycznych opracowań 

słuŜących jakościowej ocenie udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy 
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stanu środowiska, a takŜe ocenie odbioru przez społeczeństwo efektów programu przez 

ilość i jakość interwencji zgłaszanych do Urzędu Gminy, Starostwa, Wojewody, WIOŚ.  

W oparciu o analizę wskaźników grupy A i grupy B będzie moŜliwa ocena efektywności 

realizacji „Programu ochrony środowiska” a w oparciu o ta ocenę – aktualizacja 

programu. 

9. Koszty realizacji Programu Ochrony Środowiska  

 Kalkulacja kosztów realizacji Programu dotyczy okresu najbliŜszych 4 lat tj. 

sporządzono ją na lata 2003-2006 na podstawie danych ujętych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym przedsięwzięć przewidzianych lub planowanych do realizacji. 

Kalkulacja kosztów jest w duŜej mierze szacunkowa i zaniŜona z powodu 

niekompletnych danych w wielu dziedzinach wdraŜania Programu, w szczególności 

ochrony przyrody i krajobrazu oraz ochrony gleb. PoniewaŜ jednak Program ma formułę 

otwartą moŜna aktualizować i uzupełniać dane dotyczące finansowania poszczególnych 

przedsięwzięć. 

 Nie oszacowano kosztów na lata 2007-2010 poniewaŜ lista przedsięwzięć i ich 

koszty są obarczone zbyt duŜym błędem i stają się mało przydatne dla określenia tak 

odległych potrzeb finansowych. 

 

 Szacunek kosztów na lata 2003-2006 

 W niniejszym rozdziale oszacowano i podsumowano koszty realizacji Programu w 

gminie Rudniki dla poszczególnych dziedzin (zgodnie z polityką ekologiczną gminy) 

Tabela. 11. Szacunek kosztów 

L.p. Dziedzina Koszty w latach 2003-2006 [tys. PLN] 
1. Jakość wód 1195 

2. Ochrona powietrza atmosferycznego 50 

3. Promocja kultury i rekreacji 615 

4. PowaŜne awarie przemysłowe - 

5. Edukacja ekologiczna - 

6. Gospodarka odpadami 
Koszty ujęte w Planie Gospodarki 
Odpadami 

RAZEM koszty w latach 2003-2006:   1860,000 
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Struktura finansowania Programu 
 
 WdraŜanie Programu Ochrony Środowiska wiąŜe się z funkcjonowaniem 

sprawnego systemu finansowania przedsięwzięć. Środki finansowe na realizację 

programu będą pochodziły z budŜetu gminy, budŜetu wojewody, ze środków własnych 

przedsiębiorstw i inwestorów prywatnych oraz z funduszy UE. 
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