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1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania  jest  „Aktualizacja  Programu Ochrony Środowiska  dla  Gminy 

Żórawina na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”.

1.2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Żórawina został opracowany zgodnie z zapisami 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (teksy jednolity: Dz. U. z 2008r. Nr 
25, poz. 150 ze zm.), jako narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w Gminie Żórawina.
Realizacja  Programu  powinna  doprowadzić  do  poprawy  stanu  środowiska  naturalnego,  oraz 
zapewnić  skuteczne  mechanizmy  chroniące  środowisko  przed  degradacją,  a  także  stworzyć 
warunki dla stałego i ciągłego wdrażenia wymagań aktualnie obowiązującego prawa.

Aktualizacja  Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Żórawina  na  lata  2013-2020 
opracowana została z uwzględnieniem układu strukturalnego „Wytycznych...” i zawiera wszystkie 
wyszczególnione w Polityce ekologicznej elementy. Są to głównie:

• racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych,
•  poprawa jakości środowiska,
•  narzędzia i instrumenty realizacji programu,
•  harmonogram realizacji i nakłady na realizację programu,
•  kontrola realizacji programu.

Niniejsza Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska została opracowana ze względu na 
to,  iż  mija  ustawowy termin  wykonania  aktualizacji  oraz  ze względu na  wprowadzone zmiany
w prawodawstwie.

Przesłanką do opracowania aktualizacji są także zmiany, jakie zaszły w środowisku, które 
powodują  iż  poprzedni  dokument  stał  się  niezgodny  ze  stanem  faktycznym.  W  niniejszym 
opracowaniu autor starał się wykonać porównanie stanu środowiska, z roku 2007 z obecnym. Jest 
to  możliwe  dzięki  dokładnemu  pozyskiwaniu  informacji  dotyczących  stanu  środowiska 
pochodzących zarówno od Gminy, jednostek uczestniczących w życiu Gminy, a także badających
i gromadzących dane o środowisku.

Nawiązując  do  układu  i  zawartości  Polityki  ekologicznej  Państwa  na  lata  2009-2012
z perspektywą do roku 2016 niniejsze opracowanie zawiera takie elementy jak:

1. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
• Ochrona przyrody i krajobrazu,
•  Ochrona i zrównoważony rozwój lasów,
•  Ochrona powierzchni ziemi,
•  Ochrona zasobów kopalin,

2. ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW, WODY I ENERGII
• Materiałochłonność, wodochłonność, energochłonność i odpadowość produkcji,
• Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych,
•  Kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią i skutkami suszy,

3.  ŚRODOWISKO  I  ZDROWIE.  DALSZA  POPRAWA,  JAKOŚCI  ŚRODOWISKA
I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

• Jakość wód,
•  Zanieczyszczenie powietrza,
•  Gospodarka odpadami,
•  Poważne awarie,
•  Oddziaływanie hałasu,
•  Oddziaływanie pól elektromagnetycznych,

Struktura Aktualizacji  Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żórawina na lata 2013-
2016 z perspektywą na lata 2017 - 2012 obejmuje:
1.  Omówienie  kierunków  ochrony  środowiska  w  gminie  i  instytucjach  w  odniesieniu  do 
racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych w tym racjonalnego użytkowania lasów i zasobów 
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przyrodniczych,  gospodarki  wodnej,  gospodarki  odpadami,  ochrony  gleb,  ochrony  powietrza, 
ochrony przed hałasem,  ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem pól  elektromagnetycznych
z podaniem ich stanu aktualnego,
2. Ocenę stanu wyjściowego i stanu docelowego umożliwiając tym samym identyfikację potrzeb
w tym zakresie.  Stan docelowy zostanie  osiągnięty po zrealizowaniu zaproponowanych zadań 
stanowiących  zarówno  zadania  Gminy,  a  także  instytucji  i  podmiotów  działających  na 
analizowanym terenie,
3.  Dowodów  osiągania  stanu  docelowego  dostarczać  będzie  ocena  efektów  działalności 
środowiskowej,  dokonywana  okresowo  w  formie  Raportu  z  Realizacji  Programu  Ochrony 
Środowiska.
Całość  działań  proekologicznych  zamykają  wnioski,  w  których  wyspecyfikowane  zostały 
najważniejsze informacje i uwagi odnośnie zadań i potrzeb Gminy.

Dla każdego kierunku działań utworzony został harmonogram realizacji zadań. Zawiera on 
wykaz  zadań  własnych,  czyli  finansowanych  w  większości  ze  środków  własnych  i  zadań 
koordynowanych,  czyli  takich,  które  realizowane  są  na  terenie  Gminy,  ale  nie  koniecznie
z  własnych  środków  finansowych.  Zadania  te  będą  realizowane  często  bez  zaangażowania 
środków finansowych gminy przez przedsiębiorstwa czy mieszkańców.

Harmonogram określa terminy i jednostki odpowiedzialne za realizację zadań, planowane 
efekty ekologiczne oraz planowane szacunkowe koszty przedsięwzięć. Harmonogramy są zebrane 
w  jedną  całość,  jako  zbiorcze  zestawienie  w  końcowej  części  opracowania.  Pomagają  one
w realizacji całości zamierzeń inwestycyjnych Gminy Żórawina.

Aktualizacja  Programu  zawiera  omówienie  uwarunkowań  finansowych  Gminy.  Na 
podstawie  budżetów  z  ostatnich  lat,  planu  budżetu  na  rok  2012  i  szacunkowych  kosztów 
zaproponowanych zadań nakreślono ogólną sytuację finansową gminy, przeprowadzono prognozę 
budżetową oraz przeanalizowano możliwości gminy w zakresie realizacji najważniejszych zadań. 
Analiza ta pokazuje jak duże powinno być zaangażowanie środków finansowych pochodzących
z zewnątrz na realizację zaplanowanych działań

W tej części aktualizacji zostały przedstawione potencjalne i możliwe do pozyskania źródła 
bezzwrotnego, a także preferencyjnego i komercyjnego dofinansowania.

1.3. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Żórawina sporządzony został w 2008 roku jako 

realizacja ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 25 poz. 150 ze 
zm.),  która  w  Dziale  III  „Polityka  ekologiczna  oraz  Programy  Ochrony  Środowiska”  art.  17 
wprowadza  obowiązek  opracowania  programów  ochrony  środowiska  na  szczeblu  krajowym, 
wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Ustawa – Prawo ochrony środowiska nie określa jednak sztywnych ram programu ochrony 
środowiska,  zwraca  natomiast  uwagę  (art.  17  pkt.  1),  by  opracowanie  uwzględniało  pewne 
elementy określone w art. 14 wynikające z również polityki ekologicznej państwa. A są to:

• cele ekologiczne,
•  priorytety ekologiczne,
•  poziomy celów długoterminowych,
•  rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,
•  środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno ekonomiczne i środki 

finansowe.
Szczegółowy  zakres,  sposób  oraz  forma  sporządzania  Gminnego  Programu  Ochrony 

Środowiska (POŚ) jest zgodny z przyjętymi 21 grudnia 2002 roku przez Ministerstwo Środowiska 
„Wytycznymi  do  sporządzania  programów  ochrony  środowiska  na  szczeblu  regionalnym
i  lokalnym”.  Wytyczne  „…mają  charakter  ramowy  i  mogą  być  wykorzystane,  jako  materiał 
pomocniczy przy sporządzaniu programów ochrony środowiska”.

Dokument ten podkreśla, że struktura wojewódzkich powiatowych i gminnych programów 
ochrony środowiska powinna nawiązywać do struktury „Polityki ekologicznej państwa”.

8



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2013-2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

1.4. ŹRÓDŁA DANYCH
Dla powstania niniejszego dokumentu niezbędne były dane pochodzące ze źródeł takich 

jak:
• Dokumenty udostępnione przez Gminę:

– Program ochrony środowiska dla Gminy Żórawina na lata 2009-2012,
– Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska gminy Żórawina za okres od dnia 01 stycznia 
2007 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku,
– Plan gospodarki odpadami dla Gminy Żórawina na lata 2009-2012,
– Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Żórawina za okres 
od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2008 roku,
– Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Żórawina za okres 
od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku,
– Strategia Rozwoju Gminy „Żórawina w perspektywie rozwoju turystyki, sportu i kultury”,
– Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Żórawina;
– Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żórawina.

• Dane zebrane przez autora opracowania,
• Opracowania i raporty instytucji takich jak:
• Ministerstwo Ochrony Środowiska,
• Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,
• Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska,
• Dolnośląska Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna,
• Państwowy Instytut Geologiczny,
• Materiały konferencyjne oraz specjalistyczna literatura.

2. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE
2.1. POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA
Zasady realizacji Polityki Ekologicznej Państwa zostały przyjęte, jako podstawa realizacji 

opracowania  niniejszego  dokumentu,  jakim  jest  Program  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy 
Żórawina.

Nadrzędnym,  strategicznym  celem  polityki  ekologicznej  państwa  jest  zapewnienie 
bezpieczeństwa  ekologicznego  kraju  (mieszkańców,  zasobów  przyrodniczych  i  infrastruktury 
społecznej) i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego.

Realizacja  tego  celu  osiągana  będzie  poprzez  niezbędne  działania  organizacyjne, 
inwestycyjne  (w  tym  wdrażanie  postanowień  Traktatu  Akcesyjnego),  tworzenie  regulacji 
dotyczących zakresu korzystania ze środowiska i reglamentowania poziomu tego wykorzystania w 
najważniejszych obszarach ochrony środowiska. Stąd celami realizacyjnymi Polityki ekologicznej 
są:

• wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska,
• ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody,
• zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii,
• dalsza poprawa, jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia 

mieszkańców Polski,
• ochrona klimatu.

Ustawa Prawo ochrony środowiska w art. 13 stwierdza, że polityka ekologiczna państwa 
ma  na  celu  stworzenie  warunków  niezbędnych  do  realizacji  ochrony  środowiska.  We 
współczesnym  świecie  oznacza  to  przede  wszystkim,  że  polityka  ta  powinna  być  elementem 
równoważenia rozwoju kraju i harmonizowania z celami ochrony środowiska celów gospodarczych 
i społecznych. Oznacza to także, że realizacja polityki ekologicznej państwa w coraz większym 
stopniu  powinna  dokonywać  się  poprzez  zmiany modelu  produkcji  i  konsumpcji,  zmniejszanie 
materiałochłonności, wodochłonności i energochłonności gospodarki oraz stosowanie najlepszych 
dostępnych technik i  dobrych praktyk gospodarowania, a dopiero w dalszej kolejności poprzez 
typowo  ochronne,  tradycyjne  działania  takie  jak  oczyszczanie  gazów  odlotowych  i  ścieków, 
unieszkodliwianie odpadów.
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Oznacza to również, że aspekty ekologiczne powinny być obligatoryjnie włączane do polityk 
sektorowych we wszystkich dziedzinach gospodarowania, a także do strategii i programów rozwoju 
na szczeblu regionalnym i lokalnym.

Nadrzędną  wartością  w  polityce  ekologicznej  państwa  jest  człowiek,  co  oznacza,  że 
zdrowie społeczeństwa, komfort środowiska, w którym żyją i pracują ludzie, życie obywatela są 
głównym  kryterium  realizacji  polityki  ekologicznej  na  każdym  szczeblu.  Polityka  ekologiczna 
państwa ma służyć zaspokojeniu rosnących potrzeb człowieka.

Wiodącą  zasadą  polityki  ekologicznej  państwa  jest  przyjęta  w  Konstytucji  RP  zasada 
zrównoważonego  rozwoju,  która  uzyskała  prawo  obywatelstwa  wśród  społeczeństw  świata
w wyniku Konferencji Narodów Zjednoczonych w Rio de Janeiro w 1992 r. Istotą zrównoważonego 
rozwoju jest równorzędne traktowanie racji społecznych, ekonomicznych i ekologicznych.

2.2.  AKTUALIZACJA  WOJEWÓDZKIEGO  PROGRAMU  OCHRONY  ŚRODOWISKA 
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2008-2011 Z UWZGLĘDNIENIEM LAT 2012-
2015

Aktualizacja Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego 
na  lata  2008-2011  z  uwzględnieniem  lat  2012-2015  została  przyjęta  uchwałą  nr  LIV/969/10 
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. WPOŚ składa się z 11 rozdziałów 
obejmujących swoją tematyką następujące zagadnienia:

• wstęp,
•  główne założenia realizacji WPOŚ w oparciu o dokumenty strategiczne,
•  ogólna charakterystyka Województwa Dolnośląskiego,
•  syntetyczna ocena stanu poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego,
•  strategia ochrony środowiska Województwa Dolnośląskiego do roku 2015,
•  poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego,
•  cele i zadania o charakterze systemowym,
•  edukacja ekologiczna,
•  aspekty finansowe realizacji Programu,
•  zarządzanie ochroną środowiska,
•  sposób kontroli i dokumentowania realizacji Programu.

Naczelną zasadą przyjętą w Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska Województwa  
Dolnośląskiego jest  zasada  zrównoważonego  rozwoju,  umożliwiająca  harmonijny  rozwój 
gospodarczy i społeczny regionu wraz z ochroną walorów środowiskowych.

Nadrzędny  cel  Programu  sformułowano  następująco:  „Dążenie  do  osiągnięcia 
zrównoważonego  i  trwałego  rozwoju  Województwa  Dolnośląskiego  poprzez  poprawę  stanu  
środowiska przyrodniczego, zachowanie jego istotnych walorów, utrzymanie ładu przestrzennego
i rozwój infrastruktury ochrony środowiska”.

W  perspektywie  najbliższych  czterech  lat,  przedstawiono  w  Programie  następującą 
hierarchię celów:
W zakresie zadań systemowych:

• Rozwój edukacji ekologicznej,
• Zarządzanie środowiskowe.

W zakresie poprawy jakości środowiska:
• Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
• Racjonalizacja gospodarki odpadami,
• Poprawa jakości powietrza atmosferycznego,
• Ochrona przed hałasem ze źródeł komunikacyjnych.

W zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody:
• Efektywna ochrona przyrody,
• Ochrona i racjonalna eksploatacja ekosystemów leśnych,
• Ochrona gleb użytkowanych rolniczo.

W zakresie zrównoważonego wykorzystania surowców, wody i energii:
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• Zabezpieczenie środowiska i człowieka przed zagrożeniami powodziowymi,
• Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

2.3.  PLAN  GOSPODARKI  ODPADAMI  DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO  – 
Uchwała Nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27.06.2012 r.

Zarząd  Województwa  Uchwałą  Nr  XXIV/616/12  Sejmiku  Województwa  Dolnośląskiego
z dnia 27.06.2012r. przyjął Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami (WPGO 2012). Wykonawcą 
niniejszego planu jest firma: ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu. Zgodnie ze znowelizowaną 
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.)
w dokumencie uwzględniono następujące elementy:

1. Analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami na obszarze województwa dolnośląskiego, 
w tym informacje dotyczące:

• rodzajów, ilości i źródeł powstawania odpadów,
• środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów i oceny ich użyteczności,
• rodzajów  i  ilości  odpadów  poddawanych  poszczególnym  procesom  odzysku,  w  tym

w instalacjach położonych poza terytorium kraju,
• rodzajów  i  ilości  odpadów  poddawanych  poszczególnym  procesom  unieszkodliwiania,

w tym w instalacjach położonych poza terytorium kraju,
• istniejących systemów gospodarowania odpadami, w tym zbierania odpadów,
• rodzajów,  rozmieszczenia  i  mocy  przerobowych  instalacji  do  przetwarzania  odpadów,

w tym olejów odpadowych i innych odpadów niebezpiecznych,
•  identyfikacji problemów w zakresie gospodarki odpadami, w tym, uwzględniając położenie 

geograficzne, sytuację demograficzną i gospodarczą, warunki glebowe, hydrogeologiczne i 
hydrologiczne,  ocenę  potrzeb  tworzenia  nowych  lub  zmiany  istniejących  systemów 
zbierania  odpadów  i  budowy  dodatkowej  infrastruktury  służącej  gospodarowaniu 
odpadami, zgodnie z zasadą bliskości, a także zamknięcia obiektów przeznaczonych do 
gospodarowania odpadami.

2. Prognozę zmian w zakresie gospodarki  odpadami,  w tym zmiany wynikające ze zmian 
demograficznych i gospodarczych.

3. Cele  w zakresie  gospodarki  odpadami,  wraz  ze wskazaniem terminów ich  osiągnięcia,
w tym cele dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczenia ilości odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych na składowiska odpadów.

4. Określenie  kierunków  działań  w  zakresie  zapobiegania  powstawaniu  odpadów  oraz 
kształtowania systemu gospodarki odpadami.

5. Określenie  kryteriów  rozmieszczenia  obiektów  przeznaczonych  do  gospodarowania 
odpadami oraz mocy przerobowych przyszłych instalacji do przetwarzania odpadów.

6. Harmonogram  planowanych  czynności  oraz  określenie  wykonawców  i  sposobu 
finansowania zadań wynikających z przyjętych kierunków działań.

7. Informację  o  strategicznej  ocenie  oddziaływania  planu  gospodarki  odpadami  na 
środowisko.

8. Określenie metody monitorowania działań w sposób umożliwiający ocenę stanu realizacji 
zadań określonych w planie gospodarki odpadami.

9. Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Ponadto w dokumencie zawarto informacje na temat:
• regionów gospodarki  odpadami komunalnymi,  wraz ze wskazaniem gmin wchodzących

w skład regionu,
• wykazu  regionalnych  instalacji  do  przetwarzania  odpadów  komunalnych

w  poszczególnych  regionach  gospodarki  odpadami  komunalnymi  oraz  instalacji 
przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów, do czasu uruchomienia regionalnych 
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy znajdująca się w nich 
instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn,
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• planu  zamykania  regionalnych  instalacji  do  przetwarzania  odpadów  komunalnych 
niespełniających wymagań ochrony środowiska,  których modernizacja  nie  jest  możliwa
z przyczyn technicznych lub nie jest uzasadniona z przyczyn ekonomicznych.

Celem Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego jest wprowadzenie 
nowego, zgodnego z założeniami znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości  i  porządku  w  gminach  (Dz.  U.  z  2011  r.  Nr  230,  poz.  1374,  z  późn.  zm.)  oraz 
znowelizowanej ustawy o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.) systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi.

Plan  gospodarki  odpadami  wskazuje  cele  do  osiągnięcia  dla  poszczególnych  rodzajów 
odpadów,  działania  konieczne  do  realizacji  tych  celów  oraz  przedstawia  ogólny  zarys 
funkcjonowania całego systemu na terenie województwa.

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 obejmuje 
wszystkie rodzaje odpadów powstających na obszarze województwa, a w szczególności odpady 
komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady 
z  budowy,  remontów i  demontażu  obiektów budowlanych  oraz  infrastruktury  drogowej,  zużyte 
opony  oraz  odpady  niebezpieczne,  w  tym  pojazdy  wycofane  z  eksploatacji,  zużyty  sprzęt 
elektryczny  i  elektroniczny,  PCB,  azbest,  odpady  medyczne  i  weterynaryjne,  oleje  odpadowe, 
baterie i akumulatory.

2.4. PLAN GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE DORZECZA ODRY
Plan gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry (M.P. 2011 r. nr 40 poz. 451) 

opracowywany jest  przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki  Wodnej.  Następnie zgodnie
z art. 119 ust. 7 Prawa wodnego projekt planu jest poddawany pod obligatoryjne konsultacje ze 
społeczeństwem.  Ostateczny  dokument  wymaga  zatwierdzenia  przez  Radę  Ministrów  i  jest 
następnie publikowany w Dzienniku Urzędowym RP "Monitor Polski".

Plan  jest  podsumowaniem  każdego  z  6  letnich  cyklów  planistycznych  wymaganych 
Dyrektywą  2000/60/WE  tzw.  Ramową  Dyrektywą  Wodną  (2003-2009;  2009-2015;  2015-2021; 
2021-2027) i stanowić powinien podstawę podejmowania wszelkich decyzji  mających wpływ na 
stan  zasobów  wodnych  i  zasady  gospodarowania  nimi  w  przyszłości.  Zawiera  elementy 
wymienione w art. 114 Prawa wodnego tj.:

• ogólny opis  cech charakterystycznych obszaru dorzecza,  obejmujący wykaz jednolitych 
części  wód  powierzchniowych,  wraz  z  podaniem  ich  typów  i  ustalonych  warunków 
referencyjnych oraz wykaz jednolitych części wód podziemnych,

• podsumowanie  identyfikacji  znaczących  oddziaływań  antropogenicznych  i  oceny  ich 
wpływu na stan wód powierzchniowych i podziemnych,

• rejestr wykazów obszarów chronionych wraz z ich graficznym przedstawieniem,
• mapę sieci monitoringu, wraz z prezentacją programów monitoringowych,
• ustalenie celów środowiskowych dla jednolitych części wód i obszarów chronionych,
• podsumowanie wyników analizy ekonomicznej związanej z korzystaniem z wód,
• podsumowanie  działań  zawartych  w  programie  wodno-środowiskowym  kraju,

z uwzględnieniem sposobów osiągania ustanawianych celów środowiskowych,
• wykaz innych szczegółowych programów i planów gospodarowania dla obszaru dorzecza 

dotyczących zlewni, sektorów gospodarki, problemów lub typów wód, wraz z omówieniem 
zawartości tych programów i planów,

• podsumowanie działań zastosowanych w celu informowania społeczeństwa i konsultacji 
publicznych, opis wyników i dokonanych na tej podstawie zmian w planie,

• wykaz organów właściwych w sprawach gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza,
• informację o sposobach i procedurach pozyskiwania informacji i dokumentacji źródłowej 

wykorzystanej do sporządzenia planu oraz informacji o spodziewanych wynikach realizacji 
planu.
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2.5. PROGRAM WODNO-ŚRODOWISKOWY KRAJU (PWŚK)
PWŚK stanowi  uporządkowany zbiór  działań,  których  realizacja  pozwoli  na  osiągnięcie 

przez wody celów środowiskowych. W myśl art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej, cele sformułowano 
następująco:

• niepogarszanie stanu części wód;
• osiągnięcie  dobrego  stan  wód:  dobry  stan  ekologiczny  i  chemiczny  dla  wód 

powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych;
• spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych i polskim 

prawie,  w  odniesieniu  do  obszarów  chronionych  (w  tym  wrażliwych  na  eutrofizację 
wywołaną  zanieczyszczeniami  pochodzącymi  ze  źródeł  komunalnych,  narażonych  na 
zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych,  przeznaczonych 
do celów rekreacyjnych, do poboru wody dla zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną 
do  spożycia,  przeznaczonych  do  ochrony  gatunków  zwierząt  wodnych  o  znaczeniu 
gospodarczym, do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie stanu wód jest 
ważnym czynnikiem w ich ochronie);

• zaprzestanie  lub  stopniowe  wyeliminowanie  zrzutu  substancji  priorytetowych  do 
środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji.

Powyższe cele powinny zostać osiągnięte do 2015 r. Działania wymienione w niniejszym 
Programie dla poszczególnych SCWP i JCWPd, uwzględniają podział na działania podstawowe
i  uzupełniające,  zgodnie  z  art.  113a ustawy -  Prawo wodne,  w zależności  od wyników oceny 
zagrożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych. Zaproponowane programy dla poszczególnych 
SCWP stanowią zbiór efektywnych, skutecznych i realnych do wykonania działań. Tak opracowane 
programy zagregowano następnie dla wszystkich obszarów dorzeczy wyznaczonych na terenie 
Polski.

Reasumując, celem PWŚK jest przedstawienie zestawień działań dla realizacji założonych 
celów środowiskowych, których wypełnienie w określonym czasie pozwoli uzyskać efekty w postaci 
lepszego stanu wód. Analiza możliwości technicznych, finansowych oraz czasowych wykazała, iż 
niektóre z części wód nie osiągną do 2015 r. założonych celów środowiskowych. Zapisy ustawy - 
Prawo wodne i RDW dopuszczają takie „odstępstwo” w formie przedłużenia terminów lub ustalenia 
mniej rygorystycznych celów. Wszystkie tego typu przypadki należy opisać i uzasadnić. Ustalenia 
zawarte  w  PWŚK  powinny  zostać  przeniesione  do  innych  dokumentów  szczebla  krajowego
i  regionalnego,  poprzez  uwzględnienie  ich  zapisów  w  strategiach,  programach  operacyjnych
i  rozwojowych,  planach  zagospodarowania  przestrzennego  oraz  studiach  uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także w planach i  programach tematycznych 
związanych w sposób bezpośredni bądź pośredni z gospodarką wodną. Taka sytuacja powinna 
umożliwić pełne wdrożenie zaplanowanych działań.

2.6.  NAPRAWCZY  PROGRAM  OCHRONY  POWIETRZA  DLA  STREF  NA  TERENIE 
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO,  W  KTÓRYM  ZOSTAŁY  PRZEKROCZONE  POZIOMY 
DOPUSZCZALNE I DOCELOWE SUBSTANCJI W POWIETRZU

Programu ochrony powietrza (POP) dla stref województwa dolnośląskiego został przyjęty 
uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr III/44/10 oraz Nr XX/468/12.

Celem  Programu  ochrony  powietrza  (POP)  dla  stref  województwa  dolnośląskiego  jest 
realizacja działań, które mają doprowadzić do osiągnięcia wartości dopuszczalnych i docelowych 
substancji  w  powietrzu.  Wskazanie  właściwych  działań  wymaga  zidentyfikowania  przyczyn 
ponadnormatywnych stężeń oraz rozważenia możliwych sposobów ich likwidacji. Program ochrony 
powietrza  jest  elementem  polityki  ekologicznej  regionu,  stąd  zaproponowane  w  nim  działania 
muszą być zintegrowane z istniejącymi planami, programami, strategiami, innymi słowy wpisywać 
się w realizację celów makroskalowych oraz celów regionalnych i lokalnych. Konieczne jest przy 
tym uwzględnienie uwarunkowań gospodarczych, ekonomicznych i społecznych.

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150, z późn. zm.) 
przygotowanie i zrealizowanie Programu ochrony powietrza wymagane jest dla stref,  w których 
stwierdzono  przekroczenia  poziomów  dopuszczalnych  lub  docelowych,  powiększonych
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w stosownych przypadkach o margines tolerancji, choćby jednej substancji, spośród określonych
w rozporządzeniu z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu 
(Dz. U. Nr 47, poz. 281). Strefę, w rozumieniu powyższej ustawy (art. 87 pkt. 2), stanowi:

• aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tys.
• obszar jednego lub więcej powiatów położonych na obszarze tego samego województwa, 

niewchodzący w skład aglomeracji.
Do stref takich na obszarze województwa dolnośląskiego zakwalifikowano:

• Aglomerację Wrocławską,
• miasto Jelenia Góra,
• miasto Legnica,
• powiat głogowski,
• powiat kłodzki,
• powiat wałbrzyski,
• powiat zgorzelecki,
• strefę dzierżoniowsko-świdnicką,
• strefę lubińsko-polkowicką,
• strefę dolnośląską (ze względu na ozon).

Obowiązek sporządzenia Programu ochrony powietrza od 1 stycznia 2008 roku spoczywa 
na Marszałku Województwa, który ma jednocześnie koordynować jego realizację.

2.7. KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH
Zadania  w  gospodarce  ściekowej  wynikają  ze  zobowiązań  międzynarodowych  Polski 

(stanowisko negocjacyjne w negocjacjach z UE w sprawie wdrażania Dyrektywy 91/271/EWG)
i zapisów Prawa Wodnego oraz aktualnego stanu gospodarki ściekowej. Działania inwestycyjne 
wyznacza także Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych. Do końca 2010 r. powinny 
były zostać osiągnięte następujące cele:

• wyposażenia  aglomeracji  powyżej  100  000  RLM  w  oczyszczalnie  ścieków
z podwyższonym usuwaniem biogenów do wartości  nieprzekraczalnych 10 mg N/dm3
i 1 mg P/dm3 oraz niezbędna modernizacja i rozbudowa istniejącej w tych aglomeracjach 
sieci kanalizacyjnej,

• wyposażenia aglomeracji o wielkości 15 000 - 100 000 RLM w biologiczne oczyszczalnie 
ścieków z podwyższonym usuwaniem biogenów,

• wyposażenia  zakładów  sektora  rolno-spożywczego  w  oczyszczalnie  ścieków 
zapewniające osiągnięcie wprowadzonych standardów emisji zanieczyszczeń.

Dnia  1  lutego  2011  r.  została  zatwierdzona  przez  Radę  Ministrów Trzecia  Aktualizacja 
KPOŚK (AKPOŚK 2010). Celem trzeciej Aktualizacji Programu było ustalenie realnych terminów 
zakończenia (budowy i skanalizowania części miejscowości) inwestycji w aglomeracjach, które ze 
względu na opóźnienia inwestycyjne nie zrealizują zadań zaplanowanych zadań do końca 2010 r. 
Dlatego  też,  AKPOŚK2010  swoim  zakresem  objęło  wyłącznie  zmiany  dotyczące  terminów 
realizacji inwestycji.

Wartości  inne  niż  terminy  osiągnięcia  efektów  ekologicznych  pozostały  zgodne
z dokumentem AKPOŚK2009. KPOŚK jest instrumentem wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG 
w odniesieniu do redukcji zanieczyszczeń biodegradowalnych z oczyszczalni > 2 000 RLM oraz 
redukcji związków azotu i fosforu.

Podstawowym działaniem w zakresie gospodarki ściekowej konieczne było zlikwidowanie 
lub ograniczenie oddziaływania źródeł  zanieczyszczenia wód powierzchniowych – punktowych, 
obszarowych  i  liniowych.  Głównym  czynnikiem  zagrażającym  czystości  wód  jest 
nieuporządkowana gospodarka ściekowa, stąd też priorytetowym działaniem są inwestycje z tego 
zakresu.
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3. CHARAKTERYSTYKA GMINY ŻÓRAWINA

3.1. Informacje ogólne
Gmina  Żórawina  położona  jest  w  południowo-zachodniej  części  Polski,  w  województwie 
dolnośląskim,  w  powiecie  wrocławskim,  w  odległości  15  km  na  południe  od  stolicy  regionu 
Wrocławia. 
Obszar gminy został zasiedlony od XII wieku. Pierwsze wzmianki dotyczące miejscowości pojawiły 
się  w  bulli  papieskiej  Hadriana  IV  w  roku  1155,  jako  potwierdzenie  własności  biskupstwa 
wrocławskiego.  Teren  ten  został  szczegółowo  opisany  już  w  XII-wiecznej  bulli  wrocławskiej. 
Żórawina – Sorauin wieś położona nad rzeką, która się zwie Żórawka. Nazwa Żórawina pochodzi 
od gatunku leśnej jagody i stała się podstawą topograficznego określenia zarówno nazw rzecznych 
jak i miejscowych np. niektóre wsie położone w obszarze gminy np. Krajków nazywany w 1204 r. 
Kraycowo in Sorauina, Wilkowice w 1245 nazywane Sorauina, Milejowice w 1245 Sorauina. 
Teren Gminy Żórawina ma charakter  nizinny,  płaski,  monotonny,  o mało zróżnicowanej rzeźbie 
terenu i  słabym zalesieniu. W krajobrazie zaznacza się dolina rzeki Ślęzy, przebiegająca przez 
całą zachodnią część gminy, zagłębiona na 25 m poniżej poziomu wysoczyzny i wprowadzająca 
pewne zróżnicowanie w rzeźbie powierzchni i krajobrazu. 
Położenie gminy w zasięgu mezoregionu Równinie Wrocławskiej (Kąckiej- 318.512), wchodzącej 
w skład dużej jednostki fizjograficznej- Niziny Śląskiej determinuje ukształtowanie terenu. 

Rysunek 1. Położenie Gminy Żórawina.

3.2. Położenie geograficzne i administracyjne 
Gmina Żórawina (powiat wrocławski) to obszar o powierzchni 11,954 

ha, w tym użytków rolnych 10 507 ha, co stanowi 87,8% i daje gminie 3 lokatę
w rankingu 168 gmin dolnośląskich. Z racji swojego usytuowania gmina jest 
dobrze połączona ze stolicą regionu – Wrocławiem. Od granic miasta oddziela 
ją wąski pas terenu, należący do gmin Kobierzyce i Siechnice. 

Położenie  gminy  w  zasięgu  mezoregionu   Równinie  Wrocławskiej 
(Kąckiej - 318.512), wchodzącej w skład dużej jednostki fizjograficznej- Niziny 
Śląskiej determinuje ukształtowanie terenu.

Gmina Żórawina liczy ok. 9 135 mieszkańców (stan na 31.12.2012r.). Gmina 
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graniczy: od północy z gminą Siechnice i Kobierzyce, od południa – Borów w powiecie strzelińskim 
i od wschodu – Domaniów w powiecie oławskim. Na terenie gminy znajdują się 33 miejscowości,
w tym 26 wsi sołeckich.

Położenie gminy Żórawina w regionie jest bardzo korzystne. Przez gminę przebiega ważna 
trasa  komunikacyjna  -  autostrada  A4,  łącząca  południowe  województwa  kraju  z  przejściami 
granicznymi z Niemcami (Zgorzelec - Jędrzychowice, Słubice, Olszyna i in.). Drugą bardzo ważną 
trasą przecinającą teren gminy jest zelektryfikowana, dwutorowa linia kolejowa relacji  Wrocław-
Międzylesie  (przejście  graniczne  z  Czechami).  Główny  układ  komunikacyjny  uzupełniają  drogi 
wojewódzkie  nr  W-395  relacji  Wrocław –  Strzelin  –  Ziębice  i  nr  W-346  relacji  Oława  –  Kąty 
Wrocławskie – Środa Śląska. Przez teren gminy przebiegają również liczne drogi powiatowe.

W krajobrazie zaznacza się dolina rzeki Ślęzy, przebiegająca przez całą zachodnią część 
gminy, zagłębiona na 25 m poniżej poziomu wysoczyzny i wprowadzająca pewne zróżnicowanie 
w rzeźbie powierzchni i krajobrazu. 

Ponad 90 % gminy położone jest w zasięgu zlewni rzeki Ślęzy i tylko wschodnie krańce 
należą  do  rzeki  Oławy.  Obszar  gminy  charakteryzuje  słabo  rozwinięta  sieć  hydrograficzna. 
Głównymi jej elementami jest rzeka Ślęża z dopływami Żurawką i Żaliną oraz Sławka i Czarna 
Sławka. Rzeka zachowała w znacznym stopniu cechy naturalne i towarzyszą jej mniej lub bardziej 
rozległe tereny zalewowe. Zagrożenie powodziowe nie stanowią jednak istotnego problemu, gdyż 
układy osadnicze znajdują się poza zasięgiem zalewów wodą.
W obrębie gminy leżą:

- Bratowice- Zagródki, 
- Bogunów,
- Galowice, 
- Jaksonów
- Jarosławice,
- Karwiany –Komorowice,
- Krajków,
- Mędłów,
- Milejowice,
- Mnichowice,
- Nowojowice,
- Nowy Śleszów,
- Okrzeszyce- Rynakowice,
- Polakowice,
- Przecławice,
- Racławice Małe,
- Rzeplin- Szukalice,
- Stary Śleszów,
- Suchy Dwór,
- Turów,
- Wilczków,
- Wilkowice,
- Węgry, Brzeście, Marcinkowice,
- Wojkowice,
- Żórawina, 
- Żerniki Wielkie.
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3.3. Warunki klimatyczne 
Warunki  klimatyczne  gminy  Żórawina  kształtują  się  dość  korzystnie  na  tle  warunków 

klimatycznych  kraju.  Dość  długi  okres  wiosenno-letni  i  duży  opad  roczny  stwarza  korzystne 
warunki dla wegetacji roślin. Klimat jest także korzystny dla stałego pobytu ludzi.

Obszar gminy zaliczany do Krainy Wrocławsko – Opolskiej, pod względem klimatycznym 
jest  charakterystyczny  dla  regionu  przedgórza  z  dominującym  wpływem  gór  i  słabym 
modyfikującym wpływem oceanicznym.

Warunki klimatyczne obszaru przedstawiają się następująco:
- średnia temperatura roku – poniżej + 8,0 OC,
- średnia temperatura stycznia – 1,2 – 1,8 OC,
- średnia temperatura lipca - + 17,5 OC,
- czas trwania zimy – 69 dni,
- czas trwania lata – 88 dni,
- czas trwania okresu wegetacyjnego – 220-230,
- liczba dni pogodnych – 55,
- liczba dni pochmurnych – 115,
- liczba dni z szatą śnieżną – 55-60,
- średnia wieloletnia suma opadów – 560-660 mm, z maksimum w lipcu (na 

półrocze letnie, przypada prawie 70% sumy rocznej opadów),
- średnia grubość pokrywy śnieżnej – 12-20 cm; max – 40-50 cm, 

sporadycznie do 60 cm,
- średnia  prędkość  wiatru  dochodzi  do  3,0  –  3,5 m/s;  dominują  wiatry

z kierunku zachodniego, południowego i południowo-zachodniego; 
minimalny udział mają wiatry północne,

Poszczególne parametry klimatyczne wykazują znaczną wieloletnią zmienność z roku na 
rok. W ostatnich latach obserwuje się ocieplenie klimatu, którego skutkiem jest wzrost średnich 
temperatur okresu zimowego oraz zanik przejściowych pór roku, a także zmniejszenie się opadów 
i gwałtowniejszy przebieg zjawisk meteorologicznych.

3.4. Geologia i morfologia
Pod  względem  fizjograficznym  gmina  Żórawina  leży  w  obrębie  Równiny  Wrocławskiej. 

Obszar jej  morfologicznie jest  słabo zróżnicowany.  Tworzy ją  wysoczyzna morenowa z okresu 
stadiału maksymalnego zlodowacenia środkowopolskiego. Krajobraz moreny dennej w niewielkim 
stopniu  przemodelowany  został  przez  procesy  peryglacjalne  i  fluwioglacjalne.  Pod  względem 
geologicznym  w  podłożu  znajdują  się  utwory  proterozoiku  i  starszego  paleozoiku,  na  których 
zalega  miąższy  kompleks  skał  trzeciorzędowych  (ponad  150  m).  Utwory  trzeciorzędowe 
reprezentowane  są  przez  miocen  środkowy  (iły,  mułki,  piaski  z  pokładami  węgli  brunatnych) 
o miąższości około 70 m, miocen górny (iły, mułki i piaski) o miąższości około 40 -70 m. Na tych 
utworach leży pliocen występujący fragmentarycznie, zbudowany z piasków i żwirów kwarcowo-
skaleniowych serii Gozdnicy (neogen i paleogen).

3.5. Analiza zagospodarowania przestrzennego gminy Żórawina.
3.5.1. Struktura zagospodarowania przestrzennego

Strukturę przestrzenną gminy Żórawina charakteryzują:
• duże obszary użytków czysto rolnych,
• niski stopień zalesienia,
• równomiernie rozmieszczona sieć osadnicza,
• przebieg dróg kolejowych i drogowych o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym.

Gmina  Żórawina  jest  przede  wszystkim  gminą  rolniczą. Jest  to  wynikiem  korzystnych 
warunków glebowych i klimatycznych na obszarze gminy. Rolnictwo jest wiodącą funkcją w gminie.
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Inne funkcje gminy to:
funkcja mieszkaniowa,
funkcja  usługowa  związana  z  obsługą  mieszkańców  gminy  (oświata,  handel,  

administracja, gastronomia, rzemiosło usługowe, kultura i wypoczynek).
Gmina  charakteryzuje  się  największym  w  powiecie  zajmowanym  przez  użytki  rolne 

obszarem – aż   87,8%.  Na  tak  dużą powierzchnię  użytków maja  wpływ bardzo dobrej  klasy, 
urodzajne gleby (I – III) stanowiące aż 91,7%. Niewielką powierzchnię stanowią lasy – tylko 0,07 % 
mające siedliska głównie wzdłuż cieków wodnych. 

Obszary  zabudowane  i  zagospodarowane  skupiają  się  w  Żórawinie  oraz  pozostałych 
wsiach gminy. Powierzchnia zajęta przez  obszary zainwestowane i komunikację stanowi 6,54 % 
(782 ha) całej powierzchni gminy.  W gminie przeważają grunty należące do osób fizycznych oraz 
do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. 

3.5.1.1. Grunty i struktura ich użytkowania

W  strukturze  użytkowania  gruntów  gminnych  dominują  użytki  rolne.  Według  danych 
pozyskanych  z Urzędu  Gminy  w  Żórawinie  użytkowanie  gruntów  w  gminie  przedstawia  się 
następująco:

Tabela 1. Struktura użytkowania gruntów gminy Żórawina

Rodzaj Wielkość (ha)

Użytki rolne 10 507,57
Grunty orne 9 929,22
Sady 27,46
Łąki trwałe 287,65
Pastwiska trwałe 263,24
Grunty zadrzewione i zakrzewione 55,04
Lasy 72,7
Nieużytki 31,05
Tereny różne 2,21

 Źródło danych: Dane pozyskane z Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu. 

Cechą  zdecydowanie  niekorzystną  jest  zbyt  mały  areał  większości  indywidualnych 
gospodarstw rolnych. Utrzymanie rolnictwa na obszarze gminy oraz zwiększenie dochodowości 
gospodarstw rolnych w powiązaniu z przetwórstwem i rynkiem regionalnym wymaga wzmocnienia 
w  polu  strategicznym  „Rolnictwo  i  przetwórstwo”  następujących  procesów:  uporządkowania 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej poprzez koncentrację gruntów rolnych, ochrony gruntów rolnych
i  leśnych,  zalesienia  nieprzydatnych  użytków  rolnych:dążenie  do  powiększenia  rodzinnych 
gospodarstw rolnych,  rozwoju gospodarstw rolnych nastawionych na działy specjalne produkcji 
rolnej  (ogrodnictwo,  warzywnictwo);  rozwoju  i  modernizacji  bazy  przetwórczej  w  powiązaniu 
z regionalnym  rynkiem  zbytu;  rozwoju  specjalistycznych  usług  dla  gospodarstw  rolnych  oraz 
zwiększenia specjalistycznych szkoleń dla rolników.

Walory  estetyczne  gminy  podnoszą  parki,  zieleńce  i  zieleń  uliczna  -  stanowiąc 
powierzchnie:

- parki spacerowo – wypoczynkowe: 35,53 ha,
- zieleńce: 0,8 ha,
- tereny zieleni osiedlowej: 1,2 ha.
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3.5.1.2. Zabytki

Dolny  Śląsk  pod  względem  administracyjno  terytorialnym  należy  do  najstarszych 
i najtrwalszych struktur przestrzennych Polski. Region ten można zaliczyć do najzasobniejszych
w obiekty dziedzictwa kulturowego w Polsce. 

Na terenie gminy Żórawina znajdują się ruchomości oraz nieruchomości objęte ochroną 
prawną  na  podstawie  przepisów  ustawy  o  ochronie  zabytków  i  opiece  nad  zabytkami. 
Najcenniejsze  nieruchomości  posiadają  wpis  do  rejestru  zabytków  prowadzony  przez 
Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków.  Ochroną  prawną  objęte  są  również  tereny  ochrony 
konserwatorskiej  określone  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego  gminy 
Żórawina.

Na terenie  gminy  znajduje  się  kilka  cennych  zabytków w postaci  zespołów sakralnych
i  krzyży pokutnych,  zespołów pałacowo – dworskich,  parków,  które stanowią nie tylko wartość 
kulturową gminy. Są to m.in.: 

• Kościół św. Trójcy w Żórawinie – perła manieryzmu stanowiąca jeden z najcenniejszych 
zabytków  w  Europie  Środkowej.  Obiekt  datowany  na  rok  1335  został  gruntownie 
rozbudowany w latach 1600-1608 otrzymując dodatkowo wspaniałe wyposażenie wnętrza. 
Wokół kościoła można podziwiać zachowane do dziś fortyfikacje typu holenderskiego,

• Gotycki kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Wilczkowie wzniesiony w II połowie XV wieku. 
Na szczególna uwagę zasługuje znajdujący się we wnętrzu barokowy ołtarz z 1792 roku, 
cztery gotyckie rzeźby z 1500 r. oraz gotyckie sakramentarium, 

• Pałac w Komorowicach z początku XVI wieku. Wybudowany pierwotnie w stylu gotycko – 
renesansowym jako dwór obronny został przebudowany w 1600 roku na styl  barokowy.
W 1848 r. po modernizacji zyskał wygląd paryskiego baroku, 

• eklektyczny pałac z Galowicach otoczony parkiem o powierzchni 3,7 ha z początków XVIII 
wieku  i  przebudowywanego  w  I  połowie  XIX  wieku.  Tuż  obok  pałacu  znajduje  się 
szachulcowy spichlerz zbożowy związany z folwarkiem dworskim. Powstały w 1730 roku 
spichlerz jest ostatnim ocalałym na Dolnym Śląsku drewnianym obiektem gospodarczym
o  tak  dużej  kubaturze.  Aktualnie  w  spichlerzu  znajduje  się  kolekcja  licząca  ponad  50 
pojazdów konnych, 

• Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jaksonowie z pierwszej połowy XV wieku. 
W roku 1603 gruntownie przebudowany a w latach 1884 – 1888 restaurowany. We wnętrzu 
kościoła zachowały się epitafia z XVIII wieku. Przy schodach kościelnych znajduje się krzyż 
pokutny, a wokół kościoła obronny kamienny mur cmentarny ze strzelnicami, 

• Pałac  Węgry  wzniesiony  w  trzydziestych  latach  XVIII  wieku  i  przebudowany  w  stylu 
neogotyckim około 1800 roku.

Tabela 2. Zabytki wpisane do rejestru zabytków

L.p. Miejscowość Gmina Obiekt Rejestr zabytków
1 BOGUNÓW Żórawina Park dworski 376/W z dn. 24.07.76

2 GALOWICE Żórawina

Zespół pałacowy:
Pałac
Brama wjazdowa
Spichlerz

382/W z dn. 2.12.76

3 GALOWICE Żórawina Park pałacowy 377/W z dn. 24.07.76

4 JAKSONÓW Żórawina Kościół filialny Podwyższenia Krzyża 
Św. 1788 z dn. 20.08.66

5 KOMOROWICE Żórawina Dwór 1793 z dn. 20.08.66
6 KOMOROWICE Żórawina Park pałacowy 380/W z dn. 24.07.76
7 PASTERZYCE Żórawina Park pałacowy 378/W z dn. 24.07.76
8 PRZECŁAWICE Żórawina Kościół filialny św. Katarzyny 1803 z dn. 22.08.66
9 TURÓW Żórawina Kościół parafialny Narodzenia NMP 1812 z dn. 22.08.66
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10 WĘGRY Żórawina Kościół parafialny św. Jadwigi 1816 z dn. 22.08.66
11 WĘGRY Żórawina Dwór 1817 z dn. 22.08.66
12 WILCZKÓW Żórawina Kościół filialny Wniebowzięcia NMP 1051 z dn. 24.01.64

13 ŻÓRAWINA Żórawina Kościół pomocniczy św. Trójcy, Al. 
Niepodległości 88 z dn. 29.03.49

14 ŻÓRAWINA Żórawina Park pałacowy z ruiną pawilonu 
parkowego, Al. Niepodległości 379/W z dn. 24.07.76

15 ŻÓRAWINA Żórawina Willa, ul. Kolejowa 6 689/W z dn. 20.04.94

Tabela 3. Krzyże pokutne i przydrożne figury wpisane do rejestru zabytków

L.p. Miejscowość Adres Obiekt Rejestr Zabytków

1 Bogunów Krzyż pokutny, przy 
nr 18 Krzyż pokutny 452  z    9.02.82r.

nowy numer rejestru: 502/452

2 Jaksonów Krzyże pokutne Krzyże pokutne
456  z   9.02.82r.

(1 krzyż)
nowy numer rejestru: 506/456

3 Nowojowice Krzyż pokutny Krzyż pokutny 453 z   9.02.82 r.
nowy numer rejestru: 503/453

4 Przecławice Krzyże pokutne Krzyże pokutne
459/1-3 z 10.02.82

nowy numer rejestru: 508/459/1-
3

5 Turów Kościół fil. 
Narodzenia MB

Wyposażenie, elementy 
architektoniczne

573/B/04/1-21
6.04.2004 r.;

1149/B/05/1-15
8.02.2005 r.

6 Węgry Kościół par. św. 
Jadwigi

Wyposażenie, elementy 
architektoniczne

1053/B/04/1-18
20.12.2004 r.

7 Węgry Figura „Św. Jan 
Nepomucen”

Figura „Św. Jan 
Nepomucen”

458/1-4 z   9.02.82
nowy numer rejestru: 509/458/1-

4

8 Węgry Krzyże pokutne Krzyże pokutne

454, 458/1-4
9.02.82

nowy numer rejestru: 504/454;
509/458/1-4

9 Wilczków Krzyże pokutne Krzyże pokutne
455, 457 z   dn. 9.02.82

nowy numer rejestru: 507/457
505/455;

Pozostały wykaz obiektów z terenu gminy Żórawina w wojewódzkiej ewidencji  zabytków 
oraz wpisanych do rejestru zabytków znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Programu. 

Na obszarze gminy znajdują się poza tym  343 stanowiska archeologiczne, z czego 300 
zlokalizowanych na mapie wytycznych konserwatorskich. Reprezentowane są one przez osady 
oraz  cmentarzyska  ciałopalne  i  szkieletowe,  znaleziska  luźne,  nieliczne  pozostałości  grodzisk
i  obiekty  o  nieustalonej  obecnie  funkcji  obejmująca  stanowiska  wyeksponowane  w  terenie 
(grodziska). Strefy ochrony archeologicznej wyznaczono w miejscowościach: 

• Jaksonów (grodzisko – późne średniowiecze), stanowisko nr 5/25,
• Turów (wały obronne – wczesne średniowiecze), stanowisko nr 1/57,
• Żórawina (grodzisko – średniowiecze), nr akt WSpŚl sygn. 660, s. 519-523.
W gminie wyznaczono również strefy obserwacji archeologicznej dla wsi o średniowiecznej 

metryce,  potwierdzonej  historycznie.  Określono  ją  dla  wsi:  Bogunów,  Bratowice-Zagródki, 
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Galowice,  Jaksonów,  Jarosławice,  Karwiany,  Komorowice,  Krajków,  Marcinkowice,  Mędłów, 
Milejowice,  Mnichowice,  Nowy  Śleszów,  Okrzeszyce,  Pasterzyce,  Polakowice,  Przecławice, 
Racławice Małe, Rynakowice, Rzeplin,  Sadków, Stary Śleszów, Suchy Dwór, Szukalice, Turów, 
Węgry, Wilkowice, Wilczków, Wojkowice, Żerniki Wielkie i Żórawina.

3.6. Sytuacja demograficzna
Według danych pozyskanych z Urzędu Gminy – liczba mieszkańców w gminie Żórawina na 

koniec 2012 r. wynosiła  9 123 osób. W porównaniu z 2009 r. nastąpił wzrost liczby mieszkańców
o ok. 8,2 % (690 osób). Bezpośrednią przyczyną takiego stanu jest osiedlanie się na terenie gminy 
Żórawina ludności z blisko usytuowanego Wrocławia.
Szacuje się, że w najbliższych latach będzie następował dalszy wzrost liczby ludności.

Tabela 4. Liczba ludności w Gminie Żórawina
Liczba ludności w roku:

2009 2010 2011 2012 Szacunkowo
2013 2016 2020 2022

8 433 8 730 8 981 9 135 9 200 9 890 10 580 10 883
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z ewidencji ludności z Urzędu Gminy

Tabela 5. Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach gminy

Miejscowość 2009 2010 2011 2012
Bogunów 279 282 283 277
Bratowice 70 71 70 75
Brzeście 90 90 87 82
Galowice 255 272 281 277
Jaksonów 508 514 511 507
Jarosławice 100 101 100 98
Karwiany 297 406 485 536
Komorowice 210 241 254 272
Krajków 296 285 271 270
Marcinkowice 41 41 40 40
Marzęcice 0 0 0 0
Mędłów 147 159 207 223
Milejowice 73 75 76 81
Mnichowice 279 282 287 298
Nowojowice 153 159 161 163
Nowy Śleszów 58 59 61 62
Okrzeszyce 50 53 56 57
Pasterzyce 60 58 59 59
Polakowice 203 211 210 212
Przecławice 311 312 309 301
Racławice Małe 42 42 45 46
Rynakowice 44 44 45 41
Rzeplin 375 387 396 406
Stary Śleszów 350 353 358 359
Suchy Dwór 184 190 204 203
Szukalice 99 99 113 116
Turów 189 192 205 210
Węgry 630 643 633 635
Wilczków 374 377 379 378
Wilkowice 62 64 66 65
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Wojkowice 189 194 194 204
Zagródki 62 59 54 55
Żerniki Wielkie 172 177 176 178
Żórawina 2181 2238 2305 2349
RAZEM 8433 8730 8981 9135

3.7. Gospodarka
Istniejące  położenie,  ukształtowanie  i  zagospodarowanie  gminy  wskazują  na  złożoność 

charakteru  i funkcji  gminy.  Ostatnie  lata,  mimo  pogarszającej  się  sytuacji  makroekonomicznej 
przyniosły  rozwój  sfery  rzemiosła,  usług  i  handlu.  Wzrosła  zarówno  liczba  funkcjonujących 
podmiotów, jak i różnorodność oferowanych przez nie usług i produktów, ponadto rośnie liczba 
osób podejmujących prace wymagające wyższych kwalifikacji, na ogół poza terenem gminy.
Mieszkańcy gminy nie zajmujący się rolnictwem i działalnością gospodarczą znajdują zatrudnienie 
w najbliższych ośrodkach, głównie we Wrocławiu.

Położenie  Gminy  w  pobliżu  aglomeracji  Wrocław  jest  elementem  działania  w  kierunku 
pełnego wykorzystania szansy zaopatrzenia tych ośrodków w produkty żywnościowe, zwłaszcza 
dla dużych i średnich gospodarstw specjalistycznych, ukierunkowanych na: rolnictwo ekologiczne, 
ogrodnictwo,  sadownictwo,  uprawę  ziół  i  roślin  przemysłowych  oraz  firm  zajmujących  się 
przetwórstwem. 

Wśród  zatrudnionych  na  terenie  gminy  (oprócz  rolnictwa)  największą  liczbę  stanowią 
zatrudnieni w oświacie i służbie zdrowia, następnie w handlu i usługach.

Gmina nie posiada wystarczającej ilości miejsc pracy poza rolnictwem, wobec czego usilnie 
dąży się do tego, aby pozyskać inwestorów oraz zagospodarować posiadane tereny inwestycyjne.

Gmina  Żórawina posiada  obecnie  charakter  rolniczy,  nie  występują  tu  większe  zakłady 
przemysłowe.  Jedynie  w  północnej  części  gminy,  od  linii  łączącej  Galowice  –  Żórawina  – 
Wojkowice  –  Mnichowice  widoczny  jest  wpływ  Wrocławia  przejawiający  się  w  podmiejskim 
charakterze zabudowy oraz większym udziałem ludności dojeżdżającej do pracy we Wrocławiu 
(koleją,  autobusami,  samochodami  prywatnymi),  występuje  tu  również  więcej  zakładów 
rzemieślniczych i hurtowni. 

Większych zakładów przemysłowych na terenie gminy praktycznie nie ma. Do większych 
obiektów o funkcji produkcyjnej należą: 

• Gorzelnia w Wilczkowie,
• Piekarnie w Węgrach,
• Zakład stolarski w Żórawinie,
• Wyroby hutnicze SSAB POLAND w Żórawinie,
• Tłocznia oleju rzepakowego WILMAR w Żórawinie,
• Agencja reklamowa Terytorium w Żórawinie,
• Zakład Produkcji Wyrobów Metalowych „Kasprzak-Olma” w Suchym Dworze,
• Zakład Produkcyjno-Handlowy DAN-MET w Suchym Dworze,
• Hurtownia ryb DROB-FISH w Suchym Dworze,
• Hurtownia narzędzi KLIMAR w Suchym Dworze,
• Wyroby meblowe WOMA-MEBLE w Suchym Dworze,
• Centrum Logistyczne Skalski Logistic Park w Wojkowicach,
• Producent okapów kuchennych Belmag w Karwianach.

Jednostki, prowadzące usługi dla rolnictwa: 
• skup zboża – Młyn Żerniki Wielkie,
• skup zboża – Elewator Żórawina,
• skup rzepaku – P.P.H.U. Wilmar Żórawina,
• baza nawozowa Termena – Stary Śleszów,
• środki ochrony roślin Pro Cam Polska – Rzeplin,
• środki ochrony roślin – Wojkowice.
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Na terenie gminy brak jest zakładów wytwarzających środki dla rolnictwa. 

Tabela 6.  Podział podmiotów gospodarki narodowej
w sektorze publicznym:

- podmioty gospodarki narodowej ogółem 22
- państwowe  i  samorządowe  jednostki  prawa 

budżetowego ogółem 
18

- spółki handlowe -
 w sektorze prywatnym:

- podmioty gospodarki narodowej ogółem 1034
- osoby fizyczne 871
- spółki prawa handlowego 73
- spółki z udziałem kapitału zagranicznego 22
- spółdzielnie 5
- fundacje 5
- stowarzyszenia i organizacje społeczne 24

Źródło www.stat.gov.pl, 31.10.2012 r.

Równolegle  obok  działalności  przemysłowej  funkcjonuje  również  działalność  usługowa 
prowadzona przez firmy zajmujące się handlem hurtowym i detalicznym, usługami dla ludności, 
doradztwem, usługami bankowymi, telekomunikacją, transportem, oświatą. 

Tabela 7. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w latach 2009-2012

Lp. Rok
Liczba zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych ogółem

Sektor 
publiczny

Sektor 
prywatny

1. 2009 797 23 774
2. 2010 893 23 870
3. 2011 986 22 964
4. 2012 1056 22 1034

Źródło: www.stat.gov.pl

W  sektorze  publicznym  w  2007  roku  zarejestrowano:  23 podmioty (3,4%),  natomiast 
w sektorze prywatnym 659 (96,6%).

Urzędy i instytucje publiczne: 
Urząd Gminy Żórawina, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Gminne Centrum Kultury, 
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Żórawinie,
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Żórawinie,
Ośrodek Zdrowia w Węgrach,
Punkt Lekarski w Jaksonowie,
Bank Spółdzielczy w Zórawinie

Wśród  podmiotów  należących  do  sektora  publicznego  występują  również  Gminna 
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” Żórawina i Rolnicze Zakłady Produkcyjno - Doświadczalne 
„INWESTROL IZ"  Zórawina,  Rolnicza  Spółdzielnia  Produkcyjna  w Mnichowicach,  Spółdzielcze 
Gospodarstwo Rolne Węgry oraz Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki  PIB w Żernikach 
Wielkich. W Żórawinie siedzibę mają także 2 fundacje („Fundacja Tennis Masters" oraz „Fundacja 
SERCE" - Na Pomoc Chorym i Potrzebującym Dzieciom). Ponadto jedna fundacja znajduje się
w miejscowości Galowice („Fundacja Gallen”).
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Wśród  dominujących  branż  przeważa  działalność  handlowa,  następnie  usługowa, 
budownictwo  i działalność  związana  z  transportem.  Niewielką  część  stanowi  działalność 
produkcyjna. Sieć placówek handlowych należy do najbardziej dynamicznie rozwijających się sfer 
życia gospodarczego. 

3.8. Rolnictwo
Warunki agroklimatyczne dla rolnictwa są korzystne, klimat województwa dolnośląskiego

a tym samym gminy Żórawina odznacza się ciepłym latem, stosunkowo łagodną i krótką zimą, 
wczesną wiosną i długą łagodną jesienią, co sprzyja produkcji roślinnej. 

Gmina  Żórawina  ma  charakter  rolniczy,  charakteryzuje  się  jednymi  z  najlepszych
w powiecie warunków dla produkcji rolniczej. Przeważają tu gleby kompleksu pszennego dobrego
I  -  III  klasy  bonitacyjnej.  Rolnictwo  charakteryzuje  duża  liczba  jednostek  zróżnicowanych  pod 
względem  wielkości  gospodarstw,  jak  i  kierunku  i  poziomu  produkcji,  co  powoduje  złożoność 
i zmienność sytuacji ekonomicznej w gospodarstwach rolnych. 

Ogółem  na  terenie  gminy  funkcjonują  773  gospodarstwa  rolne.  Pod  względem  areału 
najwięcej  gospodarstw  znajduje  się  w  grupie  do  1  ha  -  315,  co  stanowi  ok.  40  %  ogółu 
gospodarstw.  Gospodarstw w grupie od 10 do 50 ha istnieje – 98 co stanowi ok.  12 % ogółu 
gospodarstw indywidualnych.  Taka  struktura  wskazuje  na  znaczne  rozdrobnienie  gospodarstw 
rolnych.

Tabela 8. Gospodarstwa rolne według grup obszarowych użytków rolnych

Do 1 ha 315
1-5 212

5-10 118
10-15 44
15-20 18
20-50 36

50 i więcej 30
Źródło: www.stat.gov.pl

Warunki  glebowe gminy  rozpatrywane  z  punktu  widzenia  ich  rolniczej  przydatności  są 
korzystne. Zdecydowanie przeważają gleby zaliczane do kompleksu pszennego dobrego o I - III 
klasie bonitacyjnej. Gleby są żyzne i nadają się pod różne uprawy, a w tym także pod uprawy 
warzywnicze i sady. 

Trwałe użytki zielone związane są z dolinami cieków i z zagłębieniami bezodpływowymi, 
gdzie występują mady i mursze. Zdecydowanie przeważają użytki zielone zaliczone do kompleksu 
średnich użytków zielonych o nie w pełni uregulowanych stosunkach wodnych. 
Teren Gminy Żórawina z uwagi na wyjątkowo wysoki udział gleb I-III klasy w ogólnej strukturze 
gleb,  stanowi  jeden  z  niewielu  regionów w Polsce  o  tak  przydatnych  warunkach  dla  rozwoju 
rolnictwa. O tych niespotykanych w skali kraju warunkach decydują: 

• łagodny, dolnośląski klimat, 
• długi okres wegetacji roślin, 
• nizinny, płaski teren, 
• czarnoziemy właściwe - gleby o poziomie próchniczym powyżej 40 cm, 
• budowie gruzełkowej, uwilgotnione i przepuszczalne,
• niska lesistość. 

Wysokie klasy bonitacyjne gleb sprzyjają uprawom określonych gatunków roślin. 
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Tabela 9. Procentowy udział poszczególnych klas bonitacyjnych
Klasa Grunty orne % Użytki zielone %

I 5,8 0,1
II 46,1 42,5

III a 28,9 48,3
III b 10,9 -
IV a 5,9 6,8
IV b 2,0 -

V 0,3 1,6
VI 0,1 0,7

Źródło: Dane pozyskane z Powiatowego Zakładu Katastralnego we Wrocławiu. 

Strukturę zasiewów przedstawia tabela poniżej. Dane na podstawie Powszechnego Spisu 
Rolnego z 2010 r.  i  danych GUS w Warszawie z 2011 r.  w obecnej chwili  z pewnością uległy 
zmianom (trudny 2012 r. dla rolników ze względu na suchą jesień, wymrożenia zimą i wiosenne 
przymrozki), jednakże przedstawiają obraz struktur zasiewów na terenie gminy.

Tabela 10. Struktura zasiewów w gminie

Lp. Rodzaj Powierzchnia [ha]

1. Pszenica ozima 3 810,68
2. Kukurydza na ziarno 1 657,31
3. Buraki cukrowe 816,92
4. Pszenica jara 261,96
6. Rzepak ozimy 1 649,48
7. Jęczmień jary 276,24
8. Ziemniaki 154,98
9. Kukurydza na zielonkę 31,86
10. Jęczmień ozimy 82,55
11. Warzywa gruntowe 50,00
12. Owies 20,00
13. Rzepak jary 0,00
14. Mieszanki zbożowe ozime 20,00
15. Truskawki 2,00
16. Okopowe pastewne 8,00
17. Żyto 4,84
18. Mieszanki zbożowe jare 15,00
19. Pszenżyto ozime 25,00
20. Pszenżyto jare 0,00
21 Proso 1,00

22. Mieszanki zbożowo-
strączkowe na ziarno jare

18,00

23. Groch 2,00
24. Fasola 6,00
25. Bób 2,00

Źródło: www.stat.gov.pl, Powszechny Spis Rolny 2010r.

Produkcja zwierzęca w gminie, to głównie trzoda chlewna, w mniejszych rozmiarach bydło. 
Na  podstawie  Powszechnego  Spisu  Rolnego  z  2010  określono  również  stan  pogłowia  bydła
i trzody chlewnej:

- bydło 365 szt.,
- krowy 124 szt.,
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- trzoda chlewna 8 137 szt.,
- kury 3 546 szt.,
- kury nioski 3 145 szt.,
- konie 36 szt.

Od roku 2008 notuje się tendencję spadkową w liczbie pogłowia, i tak na koniec 2012 roku 
szacunkowo na terenie gminy notowano:

- ok. 120 szt. bydła,
- ok.  55 szt. krów,
- ok. 6 500 szt. trzody chlewnej,
- ok. 5 8400 szt. kur,
- ok. 36 szt. koni.

3.9. Infrastruktura techniczno - inżynieryjna 

3.9.1. Zaopatrzenie gminy Żórawina w energię cieplną
Teren gminy Żórawina charakteryzuje się brakiem zorganizowanego systemu zaopatrzenia 

w ciepło,  nie  występują  również  duże  kotłownie  grzewcze  lub  technologiczne,  zlokalizowane 
zazwyczaj  przy  dużych zakładach przemysłowych.  Brak jest  także lokalnych kotłowni  o dużej 
mocy  cieplnej.  Potrzeby  energetyczne  i  grzewcze  w  gminie  są  zaspokajane  głównie  przez 
kotłownie domowe. W przewadze są indywidualne systemy zasilania budynków. Większość z nich 
to  małe  kotłownie  lokalne  oraz  ogrzewanie  piecowe.  Niewielka  część  obiektów  użyteczności 
publicznej, usługowych i zakładów produkcyjnych posiada własne nowoczesne kotłownie olejowe 
bądź gazowe – przyjazne dla środowiska naturalnego. 

Potrzeby grzewcze pokrywane są głównie  ze źródeł  lokalnych,  w większości  na paliwo 
wysokoemisyjne (węgiel,  koks).  Większość budynków użyteczności  publicznej  wyposażona jest 
w lokalne kotłownie opalane węglem kamiennym lub olejem opałowym.  Instalacje spalania paliw 
stanowią  zatem  praktycznie  wyłącznie  lokalne  źródła  grzewcze  budynków  wielo  – 
i jednorodzinnych, szkół, przedszkoli itd., będące źródłem „niskiej emisji” zanieczyszczeń. 
Część  starej  zabudowy  ogrzewana  jest  jeszcze  piecami  kaflowymi.  Niektóre  nowsze  obiekty 
usługowe są ogrzewane elektrycznie lub przenośnymi urządzeniami grzewczymi. 

Dominuje  ogrzewanie  paliwami  stałymi  (węglem  kamiennym,  koksem  i  drewnem) 
zapewniające blisko 85 % ciepła dla gminy. Nielicznie na terenie gminy występują alternatywne 
źródła ciepła, w tym szczególnie gazu bezprzewodowego oraz wykorzystania dla zaspokojenia 
potrzeb cieplnych odnawialnych źródeł energii (promieniowania słonecznego, energii geotermalnej 
i  energii  biomasy). Gaz  płynny  LPG  i  propan  wykorzystywany  jest  w  celach  grzewczych
w nieznacznym stopniu.  Ogrzewanie  elektryczne  stosowane jest  sporadycznie  ze  względu  na 
wysokie koszty eksploatacyjne. 

Duże  rozproszenie  zabudowy  na  terenach  o  największym  współczynniku  zaludnienia 
powoduje,  że  wprowadzenie  scentralizowanej  gospodarki  cieplnej  (nawet  tylko  na  niektórych 
terenach gminy) staje się nieopłacalne dla potencjalnego producenta energii.

W kotłowniach lokalnych zasilających pojedyncze bloki mieszkalne zasadniczo spalany jest 
węgiel o bardzo dobrych parametrach, sortymentu orzech I lub II (wartość opałowa 32,2 MJ/kg, 
zawartość  popiołu  3-5 %,  zawartość  siarki  0,4-0,6 %).  Niektóre  budynki  mieszkalne,  gdzie 
stosowane są paleniska indywidualne są natomiast opalane tanim węglem o złych parametrach 
(miał węglowy „muł” i „flot” o wartości opałowej 21 MJ/kg, zawartości popiołu do 15 %, zawartości 
siarki 0,43-0,80 %) i proces ten nasila się w ostatnim okresie z przyczyn ekonomicznych. 

3.9.2. Charakterystyka systemu zaopatrzenia w gaz ziemny
Zaopatrzenie terenu województwa dolnośląskiego w gaz ziemny wysokometanowy odbywa 

się  z krajowego  systemu  przesyłowego  gazociągami  wysokiego  ciśnienia.  Województwo 
dolnośląskie zaopatrywane jest w gaz ziemny poprzez system gazociągów wysokiego ciśnienia. 
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Dolnośląska Spółka Gazownictwa rozprowadza na terenie swojego działania następujące 
rodzaje gazu:

• GZ-50 (aktualne oznaczenie E),
• GZ-41,5 (aktualne oznaczenie Lw),
• GZ-35 (aktualne oznaczenie Ls),
• LNG (miejscowość Świętoszów).

System  Dystrybucyjny  Dolnośląskiej  Spółki  Gazownictwa  współpracuje  aktualnie  tylko
z systemem przesyłowym obsługiwanym przez Operatora Systemu Przesyłowego Gaz-System.
W  systemie  gazu  GZ-50  gaz  jest  dostarczany  do  sieci  dystrybucyjnej  przez  157  punktów 
zakupowych – punktów wejścia. Łączna moc umowna zamówiona na tych punktach według stanu 
na  01.08.2006  wynosi  178  447  m3/h.  Punkty  zlokalizowane  są  na  odpięciach  z  gazociągów 
przesyłowych.

W systemie gazu GZ-41,5 gaz jest dostarczany do sieci dystrybucyjnej przez 53 punkty 
zakupowe – punkty wejścia. Łączna moc umowna zamówiona na tych punktach według stanu na 
01.08.2006  wynosi  63  145  m3/h.  Punkty  zlokalizowane  są  na  odpięciach  z  gazociągów 
przesyłowych. W systemie gazu GZ-35 gaz jest dostarczany do sieci dystrybucyjnej przez 3 punkty 
zakupowe – punkty wejścia. Łączna moc umowna zamówiona na tych punktach według stanu na 
01.08.2006 wynosi 715 m3/h. Punkty zlokalizowane są na odpięciach z gazociągów przesyłowych.
Dolnośląska  Spółka  Gazownictwa  nie  posiada  punktów  dostaw  bezpośrednich  z  gazociągów 
kopalnianych.  Sieć dystrybucyjna niskiego i średniego ciśnienia oraz stacje gazowe II podlegają 
Zakładowi Gazowniczemu we Wrocławiu. 

Gmina  Żórawina  należy  do  niezgazyfikowanych  obszarów  powiatu  wrocławskiego.  Na 
terenie  gminy  nie  ma  zlokalizowanych  stacji  redukcyjno  -  pomiarowych  gazu  ani  sieci 
rozdzielczych  gazu.  Przez  obszar  gminy  Żórawina  przebiega  gazociąg  przesyłowy  wysokiego 
ciśnienia relacji Wrocław – Kudowa o średnicy nominalnej DN 300 oraz ciśnieniu nominalnym PN 
6.3 MPa należący do ROP we Wrocławiu. Obecnie na terenie gminy Żórawina nie ma lokalnych 
sieci przesyłowych i rozdzielczych gazu. Szereg indywidualnych gospodarstw domowych korzysta 
dla celów grzewczych z propanu w butlach lub zbiornikach.

Rysunek 2. Schemat przebiegu gazociągów przesyłowych w sąsiedztwie gminy Żórawina
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3.9.3. Charakterystyka systemu zaopatrzenia w energię elektryczną
Krajowy  System  Elektroenergetyczny  (KSE)  obejmuje  wszystkie  źródła  mocy  i  energii 

elektrycznej, które powiązane są ze sobą poprzez:
- elektryczną sieć przesyłową obejmującą najwyższe napięcia 750, 400 i 220 kV,
- sieć dystrybucyjną (napięcia 110, 30, 20, 15 i 6 kV),
- sieci niskiego napięcia.
Podstawowymi elementami każdej sieci są stacje i  linie energetyczne. Operatorem sieci 

przesyłowej  i  jej  właścicielem  są  Polskie  Sieci  Elektroenergetyczne  SA  (PSE  SA).  Sieć 
dystrybucyjna i sieci niskiego napięcia podlegają w większości zakładom energetycznym. 

Rysunek 3. Przebieg linii energetycznych w gminie Żórawina

Głównym zadaniem linii  110 kV jest „rozdział”  energii  elektrycznej,  wprowadzonej do tej 
sieci przez transformacje NN/110 kV w poszczególne rejony województwa oraz jej tranzyt poza 
jego granice. Linie 110 kV są liniami jedno oraz dwutorowymi, o przekroju przewodów roboczych 
120-240  mm2.  Dostarczona  energia  w  formie  SN  15kV  jest  przetwarzana  poprzez  stacje 
transformatorowe 15/0,4kV na niskie napięcia i w takiej formie przekazywana do odbiorców. Linie 
15kV wykonane są jako napowietrzne o zróżnicowanych przekrojach przewodów 
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Liczba linii sieci dystrybucyjnej i stacji transformatorowych jest wystarczająca, jednak gdyby 
potrzeby energetyczne przekraczały możliwości  istniejącego systemu nie ma przeszkód w jego 
rozbudowie.

Istnieje  rezerwa  mocy  w eksploatowanej  sieci  średniego  napięcia  pozwalająca  na 
rozbudowę systemu poprzez przyłączanie nowych odbiorców.

Gmina  Żórawina  zaopatrywana  jest  w  energię  elektryczną  za  pomocą  sieci  średniego 
napięcia SN 20 kV z GPZ Żórawina R-192 o mocy zainstalowanej 10,0 MVA.
Do  GPZ  Żórawina  energia  elektryczna  doprowadzona  jest  liniami:  S-175  z  GPZ  Bielany 
Wrocławskie  oraz  S-174  z  GPZ  Strzelin.  Na  terenie  gminy  znajduje  się  około  50  stacji 
transformatorowych, w tym 4 stacje użytkowników. Gmina pokryta jest skablowaną siecią niskiego 
napięcia. 

Przewidywana rozbudowa (związana głównie z rozwojem terenów przy autostradzie oraz 
przy drogach nr 395 i 346), skutkować będzie zapewne wzrostem poboru mocy o ok. 150 kVA na 
rok,  w związku  z  czym  niezbędne  jest  opracowanie  „Programu  zaopatrzenia  Gminy  Żórawina
w energię elektryczną”. 

3.9.4. Infrastruktura transportowa
Na  terenie  gminy  występują  dwa  systemy  komunikacyjne:  drogowy  –  odgrywający 

najistotniejszą  rolę  w  obsłudze  komunikacyjnej  mieszkańców  gminy  oraz  system  kolejowy  - 
stanowiący funkcję uzupełniającą w powiązaniach komunikacyjnych gminy. 

Dużym atutem jest fakt położenia w bezpośredniej bliskości autostrady, w zasięgu przejść 
granicznych  i  dobrze  skomunikowanych  terenów  przygranicznych  sąsiadów.  Stanowi  to 
o sprzyjających  funkcjach  logistycznych  o  zasięgu  ponadregionalnym.  Linia  kolejowa  relacji 
Wrocław-Międzylesie działa jako kierunek tranzytowy kolei żelaznej na południe Europy. Wzdłuż 
linii kolejowej przebiegającej przez teren gminy Żórawina, szczególnie w Żórawinie oraz Węgrach 
jako miejscowościach, w których znajdują się stacje kolejowe przewiduje się rozwój działalności 
produkcyjnej – nieuciążliwej. 

Przez  środkową część gminy przebiega  autostrada A-4  Wrocław-Opole.  Jej  rozbudowa
w obrębie zjazdu w miejscowościach Wojkowice i Krajków spowoduje utworzenie pomiędzy trasą 
A-4 i drogą wojewódzką nr W-395 miejsca obsługi podróżnych. Tereny te o powierzchni ok. 3,0 ha 
przeznacza się pod budowę dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów ciężarowych (37 
stoisk)  i  związanych  z  tym dla  ich  obsługi  jezdni  manewrowych.  Oprócz  bliskiego  sąsiedztwa 
dużego miasta, walory ekonomiczne Gminy wynikają również z dużej dostępności do istniejącego 
układu dróg międzynarodowych i krajowych. 

Transport drogowy.
Gmina Żórawina posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg, na terenie gminy krzyżują się ważne 

szlaki komunikacyjne, z których główny to autostrada A4. Obecnie przez teren gminy przebiegają
2 drogi wojewódzkie, a sieć dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy jest dostatecznie gęsta 
i zapewnia możliwość dojazdu do wszystkich miejscowości oraz dobre powiązania wszystkich wsi 
gminy z siedzibą gminy. 

Przez  gminę  Żórawina  nie  przebiegają  drogi  krajowe.  Dla  powiązań  komunikacyjnych 
związanych z codziennymi dojazdami do pracy i szkół duże znaczenie ma sieć dróg powiatowych, 
łączących  wsie  gminy  Żórawina  z  ośrodkami  ościennymi  (głównie  Wrocław,  Kobierzyce,  Św. 
Katarzyna, Oława).

Drogi gminne stanowią uzupełnienie podstawowego układu sieci dróg. Nie posiadają  one 
jednak większego znaczenia komunikacyjnego, gdyż  dostatecznie gęsta sieć  dróg powiatowych 
i wojewódzkich  zapewnia  dojazd  do  każdej  miejscowości.  Zapewniają  przede  wszystkim 
powiązania pomiędzy wsiami gminy i są  jednocześnie trasami transportu rolnego, ułatwiającymi 
dojazd do pól uprawnych mieszkańców gminy.
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Przez teren gminy Żórawina przebiegają drogi następujących kategorii:
• autostrada A4
• drogi wojewódzkie:

- droga nr 395 – Wrocław – Strzelin - Ziębice
- droga nr 346 – Oława - Kąty Wrocławskie - Środa Śląska 
Drogi te stanowią główne osie układu komunikacyjnego gminy.

drogi powiatowe:
- nr 1954D – droga zbiorcza Z - relacji Wrocław – Biestrzyków - Suchy Dwór – Żórawina.
- nr 1972D – droga zbiorcza Z - relacji  Domasław (droga krajowa nr 8) – Żórawina –  

Wojkowice – Mnichowice – Okrzeszyce – Marcinkowice (Gm. Oława).
- nr  1942D –  droga  zbiorcza  Z -  relacji  Sulimów (Gm.  Św.  Katarzyna)  –  Bratowice-

Zagródki – Okrzeszyce – Swojków (Gm. Domaniów.
- nr 1956D – droga lokalna L - relacji  Galowice – Wilczków – Pasterzyce – Jaksonów -  

Przecławice (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 346).
- nr 1943D – droga lokalna L - relacji Turów – Ozorzyce (Gm. Św. Katarzyna).
- nr  1946D –  droga  lokalna  L -  relacji  skrzyżowanie  z  drogą  wojewódzką  nr  395  –  

Milejowice – skrzyżowanie z droga nr 1942D.
- nr 1955D – droga lokalna L - relacji Wysoka (Gm. Kobierzyce) – Karwiany-Komorowice 

– Szukalice – skrzyżowanie z drogą nr 1972D).
- nr  1953D –  droga  lokalna  L -  relacji  skrzyżowanie  z  drogą  nr  1954D  –  Rzeplin  – 

Szukalice – skrzyżowanie z drogą nr 1955D).
- nr 1947D – droga lokalna L - relacji Milejowice – Wilkowice.
- nr  1944D –  droga  lokalna  L -  relacji  Zagródki  (skrzyżowanie  z  drogą  nr  1942D)  -  

Bogusławice (Gm. Św. Katarzyna).
- nr  1945D – droga lokalna L -  relacji  Bratowice (skrzyżowanie z  drogą nr  1942D) -  

Sulęcin (Gm. Św. Katarzyna).
- nr  1948D –  droga  lokalna  L -  relacji  Krajków -  Polakowice  (skrzyżowanie  z  drogą 

wojewódzką nr 395).
- nr 1949D – droga lokalna L - relacji Polakowice (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr  

395) – Stary Śleszów (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 346).
- nr 1591D – droga lokalna L - relacji Nowojowice (skrzyżowanie z drogą wojewódzka nr  

395) - Danielowice (Gm. Domaniów).
- nr 3050D – droga lokalna L - relacji  Węgry (skrzyżowanie z drogą nr 346) - Kurczów 

(Gm. Borów).
• drogi gminne

Sieć dróg gminnych i ulic lokalnych na terenie gminy jest dość gęsta. Jej stan techniczny 
dróg  ocenia  się  jako  dostateczny.  W  perspektywie  nie  przewiduje  się  znaczącego 
zwiększenia  liczby  dróg  układu  podstawowego.  Natomiast  przewiduje  się  stopniową
i bieżącą modernizację ujętych w Planie Urządzeniowo – Rolnym dróg transportu rolnego.
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Rysunek 4. Mapa poglądowa rozkładu dróg na terenie gminy Żórawina

Z punktu widzenia oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska najistotniejsze 
znaczenie mają przebiegające przez teren gminy drogi wojewódzkie. 

Generalnie  drogi  wojewódzkie  stanowią  problem na  terenie  gminy,  ponieważ  przy nich 
usytuowane są wsie, z powodu dużego natężenia ruchu są uciążliwe dla mieszkańców. Natomiast 
drogi  powiatowe wymagają po zimie uzupełnień asfaltu,  zarządcy wykonują prace zależnie od 
posiadanych środków finansowych. Również przebudowy wymaga droga powiatowa prowadząca 
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od drogi strzelińskiej wojewódzkiej do Krajkowa.
Generalnym Pomiarem Ruchu w 2010 roku (GPR 2010) została objęta sieć dróg krajowych

o  łącznej  długości  17247  km,  podzielona  na  1793  odcinki  pomiarowe.  W okresie  2005-2010 
długość dróg krajowych objętych pomiarem zwiększyła się o blisko 450 km i zmienił się układ sieci 
drogowej.  Wybudowanie  i  oddanie  do  eksploatacji  nowych  odcinków  autostrad,  dróg 
ekspresowych oraz obwodnic spowodowało  istotne zmiany w rozkładzie ruchu drogowego. Na 
podstawie  wykonanych analiz  stwierdzono (SISKOM),  że w okresie  2005-2010 ruch pojazdów 
silnikowych  na  sieci  dróg  krajowych  zwiększył  się  o  22%,  w  tym  wzrost  na  drogach 
międzynarodowych wyniósł 21%, zaś na pozostałych drogach krajowych 23%.

W  najbliższych  latach  następować  będzie  dalszy  wzrost  potrzeb  transportowych 
powodowanych wzrostem mobilności ludności, zmianami demograficznymi i rozwojem obszarów 
stanowiących  cel  ruchu.  Szacunek  wzrostu  ruchu  na  poszczególnych  drogach  jednoznacznie 
wskazuje,  iż  do  2015  roku  łączne  natężenie  ruchu  może  wzrosnąć  nawet  o 40%  do  60%. 
Największe  przyrosty  będą  miały  miejsce  na  trasach  krajowych.  Położenie  gminy  Żórawina
w sąsiedztwie  rozwijającego  się  dynamicznie  Wrocławia  wpłynie  na  konieczność  modernizacji 
dróg.

Transport kolejowy

Przez środkową część gminy, na kierunku północ-południe, przebiega linia kolejowa nr 276 
relacji Wrocław – Strzelin - Kamieniec Ząbkowicki - Międzylesie (przejście graniczne do Czech). 
Jest to linia I rzędu o znaczeniu państwowym. Na terenie gminy Żórawina jest to linia dwutorowa, 
zelektryfikowana. Przystanki kolejowe obsługujące gminę znajdują się w Żórawinie i Węgrach.

Rysunek 5. Schemat przebiegu linii kolejowych w gminie Żórawina

3.9.5. Zaopatrzenie w wodę 
Aktualnie  Gmina  Żórawina  zaopatrywana  jest  w  wodę  z  6  Stacji  Uzdatniania  Wody. 

Praktycznie  wszystkie  miejscowości  na  terenie  gminy  Żórawina  zaopatrywane  są  w  wodę
z  wodociągów,  z wyjątkiem  wsi  Marcinkowice.  Łączna  długość  sieci  wodociągowej  na  terenie 
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gminy wynosi ponad 115 km.

Woda  pobierana  z  poziomów  wodonośnych,  głównie  trzeciorzędowych,  podlega 
uzdatnianiu w Stacjach Uzdatniania Wody (SUW). Zaopatrzenie w wodę miejscowości położonych 
na terenie gminy Żórawina odbywa się z następujących ujęć wody i Stacji Uzdatniania Wody:

Tabela 11. Wykaz ujęć wody zlokalizowanych na terenie gminy Żórawina

Lp. Miejscowość
Zasoby w 

m3/h
Ilość/nr 
otworów

Głębo
kość Poziom Zaopatrywane wsie

1. Bratowice
(SUW) 50,0 4/29

70
70
84
85

trzeciorzęd

Bratowice, Zagródki, Okrzeszyce, 
Jarosławice, Mnichowice, 
Wojkowice, Mędłów, Turów, 
Milejowice, Rynakowice, Wilkowice

2. Jaksonów (SUW) 15,0 2/14 34,2
33,5 - Jaksonów, Przecławice,

3. Stary Śleszów
SUW 20,0 2/13 110,0

116,0 "
Polakowice, Stary Śleszów, 
Racławice Małe, Nowojowice, 
Krajków, Nowy Śleszów,

4. Węgry
SUW 26 2/21 108,0

105,0 " Węgry, Bogunów, Brzeście, 
Pasterzyce

5. Żerniki Wlk. 12 1/8 96,0 " Żerniki Wielkie

6. Żórawina
SUW 79,0 2/4 87,0

81,0 "
Żórawina, Galowice, Karwiany-

Komorowice, Rzeplin, Szukalice, 
Wilczków,

Źródło: Informacje z GZGK w Żórawinie.

Ponadto  woda  pobierana  jest  również  z  następujących  ujęć  wody  położonych  poza 
granicami Gminy Żórawina:

- Suchy Dwór (S.U.W. na terenie gm. Siechnice),  Qn = 60,0 m3/h,  zaopatrywał wieś Suchy 
Dwór do września 2012 r. Obecnie miejscowość posiada ujęcie z SUW Bratowice.

Tabela 12. Stacje Uzdatniania wody na terenie Gminy Żórawina 

Miejscowość Wydajność Stan techniczny Zasięg 

Żórawina ~ 700 m3/dobę Dobry
Żórawina, Galowice, Karwiany-
Komorowice, Rzeplin, Szukalice, 
Wilczków,

Węgry ~130 m3 /dobę Dobry Węgry, Bogunów, Brzeście, 
Pasterzyce

Jaksonów ~ 90 m3/dobę dobry Jaksonów, Przecławice 

Bratowice ~ 250 m3/dobę dobry 

Bratowice, Zagródki, Okrzeszyce, 
Jarosławice, Mnichowice, Wojkowice, 
Mędłów, Turów, Milejowice, 
Rynakowice, Wilkowice

Stary Śleszów ~100 m3/dobę Dobry, wymaga 
renowacji studni 

Polakowice, Stary Śleszów, 
Racławice Małe, Nowojowice, 
Krajków, Nowy Śleszów,

 Żerniki Wielkie ~ 20 m3/ dobę Dobry Żerniki Wielkie 
Źródło: Informacje z GZGK w Żórawinie.

Tabela 13. Długość sieci  wodociągowej w gminie Żórawina
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Lp Wodociągi jm. Gmina
2009 2010 2011 2012

1. Woda pobrana z ujęć dam3 457,7 469,1 438,7  463,6

2. Woda zużyta cele technologiczne dam3 49,9 48,7 48,8 49,7 

3. Straty wody dam3 140,2 107,2 71,8 68,2 

4. Zakup hurtowy wody dam3 20,7 12,6 15,1 12,0 

5. Sprzedaż hurtowa wody dam3 0,7 9,0 0,8 0,7 

6. Woda dostarczona, w tym: dam3 287,6 324,9 332,4 333,0

gospodarstwom domowym dam3 262,3 277,8 286,6 288,9 

na cele produkcyjne dam3 25,3 35,9 37,8 37,1 

na pozostałe cele dam3 0,0 11,2 8,0 7 

7. Długość czynnej sieci rozdzielczej (bez przyłączy) km 107,8 108,6 112,6 115,1 

8.
Długość  połączeń  wodociągowych  prowadzących 
do budynków i innych obiektów

km 55,8 56,4 57,5 58,2

9. Połączenia do budynków szt 1734 1755 1907 1930 

10
.

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej
osoba 8433 8730 8981 9130

Źródło: Informacje z GZGK w Żórawinie.

3.9.6. Odprowadzenie ścieków

Obecnie  na  terenie  gminy  zlokalizowane  są  dwie  oczyszczalnie  ścieków:  w  Żórawinie
i  Mędłowie,  dokąd  ścieki  sanitarne  są  odprowadzane  kanalizacją  grawitacyjno-tłoczną. 
Przepustowość oczyszczalni  w Żórawinie wynosi 1221,9 m3/d.  Obecnie oczyszczanych jest ok. 
360  m3/d  ścieków,  natomiast  w czasie  opadów 500-600  m3/d  i jest  ona  obecnie  niedociążona 
hydraulicznie. Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji po modernizacji i rozbudowie w VIII 
2011 r.,  obecnie  jej  stan  techniczny  ocenia  się  jako  bardzo  dobry,  oczyszczalnia  jest 
systematycznie konserwowana. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Ślęza. Do w/w 
oczyszczalni  trafiają  kolektorami  tłocznymi  ścieki  z  Żórawiny  oraz  z  osiedli  w  miejscowości 
Karwiany i Komorowice. 

Oczyszczalnia  ścieków  w  Mędłowie  została  oddana  do  użytku  w  2007  roku,  w  2009 
nastąpiła  jej  modernizacja,  ścieki  oczyszczone  odprowadzane  są  do  rzeki  Rzeszotka.
W pozostałych miejscowościach ścieki odbierane są przez indywidualne szamba przydomowe lub 
doły kloaczne.  Ścieki  odbierane są przez wozy asenizacyjne i  wywożone do punktu zlewnego 
w oczyszczalni w Żórawinie. Często są one jednak rozprowadzane z szamb przelewami do rowów 
melioracyjnych lub rozlewane na polach.

Zgodnie z wyznaczoną Aglomeracją Żórawina, dalszego skanalizowania wymagają wsie 
Żórawina, Karwiany, Komorowice, Szukalice, Rzeplin, Galowice, Mędłów, a ponadto Suchy Dwór. 
Na  terenie  wsi  Mędłów  wybudowana  została  kanalizacja  sanitarna.  Według  obowiązujących 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przewidywano wpięcie tej kanalizacji do 
oczyszczalni  ścieków  na  terenie  wsi  Mędłów.  Obecnie  rozważana  jest  możliwość  wpięcia 
kanalizacji  sanitarnej  wsi  Mędłów  do  kolektora  kanalizacyjnego  Karwiany  –  Komorowice  - 
Żórawina. Na pozostałym obszarze gminy brak praktycznie sieci kanalizacji sanitarnej. 
Teren gminy wymaga pilnych rozwiązań w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej.

Na  terenie  gminy  Żórawina  wyodrębniono  zabudowę  nie  objętą  kanalizacją  grupową. 
Rezygnacja  z budowy  kanalizacji  grupowych  w  niektórych  miejscowościach  podyktowana  jest 
rozproszonym charakterem zabudowy, a co za tym się wiąże znacznymi kosztami jednostkowymi 
w przeliczeniu na poszczególne gospodarstwa domowe. Na terenach tych gospodarka ściekowa 
opiera  się  na powszechnym – przejściowym gromadzeniu  ścieków w zbiornikach wybieralnych 
i wywożeniu ich do oczyszczalni  ścieków. Problemem jest  niekontrolowane wywożenie ścieków 
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bytowych na pola uprawne lub nielegalne wylewiska oraz bezpośrednie  ich  odprowadzanie  do 
odbiornika.

Trudna  do  oszacowania  jest  ilość  ścieków  wywożona  do  punktów  zlewnych  lub 
bezpośrednio do oczyszczalni ścieków. Prawdopodobnie część tych ścieków trafia bezpośrednio 
do gruntu i wód, w związku z tym istnieje zagrożenie dla stanu wód podziemnych.

Wciąż  nagminne  jest  wypuszczanie  ścieków  do  rowów,  czy  na  pola.  Zaleca  się 
przeprowadzanie systematycznych kontroli w celu nie nakładania jak największej ilości mandatów, 
ale przede wszystkim uświadomienie mieszkańcom, że istnieją przepisy porządkowe. Poprawi to 
estetykę i ograniczy zanieczyszczanie otoczenia. 

Zawartość  szamba to  ścieki  bytowo-gospodarcze,  a nie  nawóz,  który na pola  uprawne 
może  być  wylewany.  Tego  typu  ścieki,  oprócz  bakterii  kałowych,  mogą  zawierać  pochodzące
z detergentów fosforany i azotany, które dostają się do gleby i wód gruntowych, powodując ich 
skażenie. Z kolei pałeczki okrężnicy mogą skazić warzywa. Aby uniknąć przypadków zarażenia 
wirusem E.coli  wprowadza  się  od  dnia  01.01.2014  r. na  terenie  całej  gminy,  całkowity  zakaz 
wywozu ścieków bytowych na pola uprawne czy też łąki pod karą nałożenia mandatu.

Na terenach występowania gleb lokalnie podmokłych i uwilgoconych o odczynie kwaśnym 
w wyniku stosowania nawozów fizjologicznie kwaśnych, nawozów naturalnych zatykających pory 
glebowe  (np.  gnojowicy),  wzrasta  ilość  ruchomych  związków żelaza  i  manganu,  które  z  wód 
gruntowych migrują do wód głębinowych.

Tabela 14. Sieć kanalizacyjna w gminie Żórawina

Lp Kanalizacja Jednostka Gmina
2009 2010 2011 2012

1.
Ścieki  odprowadzone  komunalne 
razem, w tym:

dam3 87,4 91 94 117

od gospodarstw domowych dam3 79,2 79 82,8 90,7

od jednostek działalności 
produkcyjnej

dam3 8,2 12 11,2 8,4

2.
Długość  czynnej  sieci  sanitarnej 
(bez  przykanalików)  na  ścieki 
bytowo - gospodarcze

km 15,9 16,1 16,7 16,9

3.
Długość  połączeń  kanalizacyjnych 
prowadzących  do  budynków  i 
innych obiektów

km 13,2 13,28 13,30 13,53

4. Połączenia do budynków szt. 395 412 421 438

5. Zbiorniki bezodpływowe szt. 2607 2547 2590 bd

6. Oczyszczalnie przydomowe szt. 39 41 41 bd

7. Stacje zlewne szt.

8.
Ludność  korzystająca  z  sieci 
kanalizacyjnej.

osoba
2250

2250 2438 2498

Źródło: Informacje z GZGK w Żórawinie.

Realizacja  kolejnych  zamierzeń  inwestycyjnych  w  zakresie  infrastruktury  kanalizacyjnej 
przyczyni się do znacznej likwidacji takich negatywnych zjawisk jak: odprowadzanie ścieków do 
rowów czy bezpośrednio do gruntu.

Tabela 15.  Dane odnośnie gospodarki wodno-ściekowej w gminie
Jednostka 2009 2010 2011 2012
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Komunalne oczyszczalnie ścieków
Ścieki  oczyszczane  odprowadzane 
ogółem

dam3/rok 132 128 134 117 

Ścieki oczyszczane razem dam3/rok 132 128 134  117
Ścieki oczyszczane biologicznie dam3/rok 132 128 134 117 
Ładunki zanieczyszczeń:     

BZT5 kg/rok 3125 1402 1444 bd 
ChZT kg/rok 15715 7385 7014 bd

Zawiesina kg/rok 2072 2509 1212  bd
Osady wytworzone w ciągu roku Mg 60 80 100 130 

Źródło: Informacje z GZGK w Żórawinie.

Oprócz ścieków wytwarzanych przez  bytowanie  ludzi  na terenie  miejscowości  powstają 
ścieki opadowe. Ten rodzaj ścieków związany jest z występowaniem zwartej zabudowy z małą 
ilością odsłoniętej gleby. Konieczne jest zatem zbieranie tych wód i odprowadzanie poza obręb 
miejscowości.  Zanieczyszczenia  wód  ujmowanych  do  kanalizacji  opadowej  może  mieć  różne 
przyczyny:

- zanieczyszczenie obejść wiejskich odchodami zwierzęcymi, resztkami pasz itp.
- zanieczyszczenie ulic substancjami ropopochodnymi,
-  śmieci  wyrzucone  poza  kubły,  sterty  śmieci  usytuowanych  na  terenach  do  tego  nie 
przygotowanych,
- zanieczyszczenie dróg i ulic wynikające z ruchu samochodów i pieszych. 

Podstawowe  zanieczyszczenia  ścieków  opadowych  to  przede  wszystkim  zawiesiny 
nieorganiczne i substancje ropopochodne. 

Strategia  w  zakresie  gospodarki  ściekowej  obejmuje  budowę  nowych  systemów 
kanalizacyjnych w celu spełnienia wymagań obowiązującego prawa i dyrektyw UE, optymalizacje 
wykorzystania  istniejących  oczyszczalni  ścieków,  budowę  oczyszczalni  przydomowych
i  osiedlowych,  sukcesywną  realizację  sieci  kanalizacji  deszczowej  wraz  z  urządzeniami 
podczyszczającymi oraz renowacje zbiorników retencyjnych.

4. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
4.1. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU
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4.1.1. Charakterystyka środowiska przyrodniczego
Naturalna i  półnaturalna roślinność gminy jest  obecnie silnie zniekształcona i  zubożała, 

zarówno  wskutek  wielowiekowego  użytkowania  tego  obszaru  dla  uprawy  i  hodowli  (zamiana 
gruntów leśnych na pola uprawne i pastwiska, zaorywanie i podsiewanie łąk, odwodnienia terenu, 
zanieczyszczenia wód i gleb, nielegalny wyrąb lasów, zmiana ich składu gatunkowego). Na terenie 
całej gminy stosunkowo częste są zakrzewienia i  zadrzewienia pasowe (śródpolne,  przydrożne
i inne) oraz zagajniki o niewielkich powierzchniach.

POMNIKI PRZYRODY OŻYWIONEJ 
Na terenie Gminy znajduje się 4 pomniki przyrody opisane szczegółowo w tabeli poniżej.

Tabela 16: Wykaz pomników przyrody na terenie gminy Żórawina
Obowiązująca podstawa 

prawna wraz z 
oznaczeniem miejsca 

ogłoszenia aktu prawnego

Nazwa pomnika 
przyrody

Miejscowość Nr działki 
ewidencyjnej

Uchwała Nr IX/46/2004 Rady 
Gminy Żórawina

Dąb szypułkowy 
(Quercus robur)

Wilczków 10/4

Uchwała Nr XI/76/11 Rady 
Gminy Żórawina z dnia 

22.11.2011 r.

Platan klonolistny 
(Platanus x acerifolia)

Bogunów 157

Uchwała Nr XI/76/11 Rady 
Gminy Żórawina z dnia 

22.11.2011 r.

Platan klonolistny 
(Platanus x acerifolia)

Bogunów 157

Uchwała Nr XVIII/128/12 
Rady Gminy Żórawina z dnia 

29.06.2012 r.

Dąb szypułkowy 
(Quercus robur)

Mędłów 107

ZIELEŃ URZĄDZONA
Ciągły  układ  przestrzenny  terenów  otwartych,  przyrodniczo  aktywnych,  zapewniający 

prawidłowe  funkcjonowanie  żywych  zasobów  naturalnych  oraz  kształtowanie  właściwych 
warunków klimatycznych i  możliwości rekreacji  ludności w kontakcie z przyrodą to Ekologiczny 
system Obszarów Chronionych (ESOCh). Ważnym elementem ESOCh są: parki, zieleńce, skwery, 
zieleń  przyzagrodowa  w  zabudowie  mieszkaniowej,  izolacyjno  –  osłonowa  wzdłuż  ciągów 
komunikacyjnych i  wokół zabudowy usługowo – przemysłowej,  w tym – obiektów użyteczności 
publicznej oraz zabytkowe zespoły zieleni przydworskiej, przypałacowej i przykościelnej.

Wyznaczanie ESOCh ma na celu:
• ochrona obszarów o szczególnych wartościach przyrodniczych,
• naturalna aktywizacja niestabilnych ekosystemów,
• tworzenie i utrzymywanie terenów zieleni,
• ochrona istniejących oraz rozwijanie nowych połączeń przyrodniczo-funkcjonalnych między 

ekosystemami,
• zapewnienie  osłony  ekologicznej  dla  zurbanizowanych  obszarów  koncentracji  życia

i aktywności gospodarczej społeczeństwa,
• zachowanie terenów właściwych dla ekologicznych metod gospodarowania,
• poprawa biologicznych i społecznych warunków życia mieszkańców,
• kontynuacja funkcji regionalnego systemu obszarów chronionych.

Na terenie gminy Żórawina istnieje 6 parków pałacowych wpisanych do rejestru zabytków
w miejscowościach:  Bogunów,  Galowice,  Komorowice,  Pasterzyce,  Żórawina  i  Żerniki  Wielkie. 
Wszystkie  założenia  parkowe  są  częściowo  zaniedbane,  o  nieczytelnych  elementach 
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kompozycyjnych. Najcenniejszym elementem we wszystkich parkach pałacowych jest obecność 
wielu zachowanych w dobrej kondycji starych drzew. 

Na terenie gminy znajduje się wiele cmentarzy (w tym cmentarze przykościelne). Zieleń na 
cmentarzach traktowana jest marginesowo. Czasami zauważa się resztki alei, jednakże głównie są 
to różnowiekowe, różnogatunkowe i umiejscowione w nieregularnych odstępach drzewa, rosnące 
wzdłuż ogrodzeń.

4.1.2. Przyjęte cele i priorytety
Wdrożenie sieci obszarów i obiektów chronionych na mocy przepisów ustawy o ochronie 

przyrody,  zachowanie  ciągłości  lokalnych  ponadlokalnych  „korytarzy”  i  „węzłów”  ekologicznych 
(kompleksy leśne, zabytkowe założenia zieleni parkowej i inne elementy krajobrazu kulturowego), 
ustalenie  spójnej  koncepcji  zagospodarowania  przeobrażonych  i  zdegradowanych  terenów 
poeksploatacyjnych, wyznaczenie obszarów dla rozwoju funkcji  rekreacyjno – wypoczynkowych 
nadleśnictw to główne wskaźniki  osiągnięcia stanu docelowego w dziedzinie ochrony przyrody
i krajobrazu.

Do celów długoterminowych zaliczono następujące działania:
• dostosowanie  terenów  leśnych  do  pełnienia  funkcji  rekreacyjno  –  wypoczynkowej, 

tworzenie innych terenów zieleni urządzonej (skwery, zieleńce); zagospodarowanie zielenią 
otoczenia  gminnych  obiektów  użyteczności  publicznej  oraz  rewitalizacja  wybranych 
cennych  zespołów i  założeń  zieleni  w  obiektach  zabytkowych  do  celów rekreacyjno  – 
wypoczynkowych,

• program rekultywacji o kierunku wodno-leśnym na terenach zdegradowanych przemysłem 
wydobywczym,

• wspieranie  proekologicznych  działań  lokalnych  nadleśnictw  w  realizacji  obecnie 
obowiązujących planów urządzania lasu oraz „ programów ochrony przyrody”,

• zachowanie  różnorodności  biologicznej  ekstensywnie  użytkowanych  agrocenoz, 
kompleksów  stawów  –  wdrażanie  przedsięwzięć  rolnośrodowiskowych  na  obszarach 
wiejskich  w  ramach  Planu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich:  2007  –  2013,  promocja 
agroturystyki,  kwalifikowanych form rekreacji  (wędkarstwo),  turystyki  pieszej,  rowerowej, 
ukierunkowanej na aktywny odbiór walorów przyrodniczych i krajobrazowo – kulturowych 
(ścieżki  przyrodniczo  –  dydaktyczne;  punkty  atrakcyjnych  stanowisk  rośli  i  siedlisk 
zwierząt),

• ustanawianie nowych pomników przyrody ożywionej i nieożywionej,
• rozpoczęcie  prac  pielęgnacyjno-konserwatorskich  na  obiektach  przyrodniczych  - 

pomnikach  przyrody  ożywionej  i  potencjalnych  pomnikach  przyrody  -  drzewach
o wymiarach pomnikowych,

• ochrona szczególnie cennych alei drzew,
• wprowadzanie nowych zadrzewień wzdłuż dróg,
• wsparcie  działań  organizacji  ekologicznych,  instytucji  naukowych  w  zakresie  ochrony 

czynnej wybranych gatunków fauny i flory (m.in. akcje edukacyjne w szkołach, promujące 
np. ideę „opiekunów przyrody”).
Dla  osiągnięcia  stanu  docelowego  w  zakresie  ochrony  przyrody  niezbędne  staje  się 

również  stałe  podnoszenie  świadomości  ekologicznej  społeczności  lokalnej:  dzieci,  młodzieży
i  dorosłych  poprzez  programy  zintegrowanej  edukacji  ekologicznej,  polegającej  na  łączeniu 
edukacji  z konkursami, zabawami i ochroną przyrody. Działania te powinny być koordynowanej 
przez lokalne organizacje i stowarzyszenia lub własną aktywność Gminy w tym zakresie.

4.1.3. Kierunki działań
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OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO
Cel Cele 

długoterminowe do 
roku 2020

Cel Cele 
krótkoterminowe 

do roku 2016

Zada
nie

Przedsięwzięcie Jednostka 
odpowiedzialna

OPK.1

Kształtowanie i  
ochrona systemu 

obszarów 
chronionych oraz 
terenów zielonych

OPK.1.1 Pogłębianie i  
udostępnianie 

wiedzy o zasobach 
przyrodniczych

OPK.
1.1.1

Promocja własnych działań i  
inicjatyw proekologicznych 
promujących walory 
środowiska przyrodniczego 
o charakterze cyklicznym

Gmina Żórawina,  
lokalne 
stowarzyszenia,  
Nadleśnictwo 
Oława

OPK.
1.1.2

Wytyczenie i  
zagospodarowanie ścieżek 
edukacyjnych

Gmina Żórawina,  
lokalne 
stowarzyszenia,  
Nadleśnictwo 
Oława

OPK.
1.1.3

Opracowanie aktualnej  
inwentaryzacji przyrodniczej  
Gminy Żórawina

Gmina Żórawina,  
WFOŚiGW we 
Wrocławiu

OPK.1.2
Stworzenie 

prawno-
organizacyjnych 

narzędzi dla  
ochrony przyrody

OPK.
1.2.1

Wykonanie zabiegów 
pielęgnacyjnych 
i ochronnych w obrębie 
drzew, będących pomnikami  
przyrody, w tym ich 
ogrodzenie 
i oznakowanie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

Gmina Żórawina

OPK.
1.2.2

Opracowanie dokumentacji  
techniczno-przyrodniczej dla  
nowych form ochrony 
przyrody.

Gmina Żórawina,  
WFOŚiGW we 
Wrocławiu

OPK.
1.2.3

Objęcie ochroną prawną 
obiektów szczególnie 
cennych przyrodniczo.

Gmina Żórawina

OPK.1.3 Zachowanie lub 
odtworzenie 

właściwej struktury 
i stanu 

ekostystemu i  
siedlisk

OPK.
1.3.1

Bieżące utrzymywanie  
zieleni przydrożnej.

Gmina Żórawina

OPK.
1.3.2

Odtworzenie alei drzew przy  
ulicy Lipowej 
w Rzeplinie i Turowie

Gmina Żórawina

OPK.
1.3.3

Nawiązanie współpracy z  
Nadleśnictwem Oława w 
zakresie uporządkowania 
i zagospodarowania parku w 
Bogunowie

Gmina Żórawina,  
Nadleśnictwo 
Oława.

OPK.
1.3.4

Nawiązanie współpracy z  
Nadleśnictwem Oława w 
zakresie uporządkowania 
i zagospodarowania parku w 
Pasterzycach

Gmina Żórawina,  
Nadleśnictwo 
Oława

4.1.4  Przedsięwzięcia  własne  i  koordynowane,  w  podziale  na  inwestycje
i pozainwestycyjne, przewidziane do realizacji w perspektywie do roku 2016 i do roku 2020.
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L.P. Nazwa zadania Termin 
rozpoczęcia 
planowany

Termin 
zakończenia 
planowany

Jednostka 
odpowiedzial

na

Planowane 
efekty 

ekologiczne

Planowane 
koszty 

ogółem (PLN) 
tyś.

Partnerzy

OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

ZADANIA WŁASNE
OPK.1.1.2 Wytyczenie i 

zagospodarowanie 
ścieżek edukacyjnych

2013 2016 Gmina 
Żórawina

Zwiększenie 
atrakcyjności 
gminy

b.d. Nadleśnictwo 
Oława

OPK.1.1.3 Opracowanie aktualnej 
inwentaryzacji 
przyrodniczej Gminy 
Żórawina

2013 2016 Gmina 
Żórawina

Ochrona 
walorów 
przyrodniczych 
gminy

35
WFOŚiGW we 

Wrocławiu

OPK.1.2.1 Wykonanie zabiegów 
pielęgnacyjnych i 
ochronnych w obrębie 
drzew, będących 
pomnikami przyrody, w 
tym ich ogrodzenie i 
oznakowanie, zgodnie 
z obowiązującymi 
przepisami.

2013 2016 Gmina 
Żórawina

Ochrona 
walorów 
przyrodniczych 
gminy, 
edukacja 
ekologiczna

13
-

OPK.1.2.2 Opracowanie 
dokumentacji 
techniczno-
przyrodniczej dla 
nowych form ochrony 
przyrody.

2013 2016 Gmina 
Żórawina

Zwiększenie 
atrakcyjności 
gminy

Zależnie od 
potrzeb

Organizacje i 
stowarzyszenia 

ekologiczne, 
szkoły

OPK.1.3.2 Bieżące utrzymywanie 
zieleni przydrożnej.

2013 2016 Gmina 
Żórawina

Ochrona 
walorów 
przyrodniczych 
gminy

15
-

OPK.1.3.3 Odtworzenie alei drzew 
przy alei Lipowej w 
Rzeplinie i Turowie.

2013 2016 Gmina 
Żórawina

Ochrona 
walorów 
przyrodniczych 
gminy

8
-

ZADANIA KOORDYNOWANE
OPK.1.1.1 Promocja własnych 

działań i inicjatyw 
proekologicznych 
promujących walory 
środowiska 
przyrodniczego o 
charakterze cyklicznym

2013 2020

Gmina 
Żórawina, 
lokalne 
stowarzyszenia
, Nadleśnictwa 
Kotowice, 
Bystrzyca

Ochrona 
zasobów 
przyrodniczych b.d.

Regionalna 
Dyrekcja Lasów 
Państwowych 
we Wrocławiu

OPK.1.3.5 Nawiązanie współpracy 
z Nadleśnictwem 
Oława w zakresie 
uporządkowania i 
zagospodarowania 
parku w Bogunowie.

2013 2020 Nadleśnictwo 
Oława

Ochrona 
walorów 

przyrodniczych 
edukacja 

ekologiczna

b.d. Konserwator 
zabytków we 
Wrocławiu, 
Gmina 
Żórawina, 
lokalne 
stowarzyszenia

OPK.1.3.6 Nawiązanie współpracy 
z Nadleśnictwem 
Oława w zakresie 
uporządkowania i 
zagospodarowania 
parku w Pasterzycach.

2013 2020 Nadleśnictwo 
Oława

Ochrona 
walorów 

przyrodniczych 
edukacja 

ekologiczna

b.d. Konserwator 
zabytków we 
Wrocławiu, 
Gmina 
Żórawina, 
lokalne 
stowarzyszenia

4.2. OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ LASÓW
4.2.1. Charakterystyka terenów leśnych
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Tereny zalesione zajmują 127,74 ha, co stanowi 1,06% powierzchni gminy. Lasy i grunty 
leśne należą w głównej mierze do Skarbu Państwa, które administrowane są przez Nadleśnictwo 
Oława. Siedliska leśne i stan drzewostanu są zróżnicowane. Tworzą one duże, zwarte kompleksy 
położone w południowej i południowo – zachodniej części gminy. 

Gmina Żórawina należy do najmniej zalesionych rejonów w województwie dolnośląskim. 
Niewielki  udział  terenów leśnych w ogólnej  powierzchni  gminy wynika z wysokiej  jakości  gleb, 
użytkowanych  w  zdecydowanej  większości  do  produkcji  rolniczej.  Istniejące  skupiska  leśne 
występują  głównie  w  postaci  niewielkich  kompleksów i  usytuowane  są  wzdłuż  doliny  Ślęzy.  

Największy udział  lasów w powierzchni  obrębu występuje  w miejscowościach:  Brzeście 
20,41 ha, Żerniki Wielkie 19,44 ha, Szukalice 14,47 ha, Jaksonów 13,73 ha, Karwiany-Komorowice 
12,71 ha, Pasterzyce 11,9 ha oraz Bogunów 10,45 ha. W części obejmującej wschodnie tereny 
gminy, obszary leśne praktycznie nie występują, zwykle są to jedynie niewielkie zagajniki.

Z  uwagi,  na  szczególną  rolę  lasów w regulowaniu  stosunków wodnych  oraz  tworzeniu 
korzystnego  mikroklimatu  okolicy  istniejące,  niewielkie  skupiska  leśne  są  wyjątkowo  cennym 
elementem  środowiska.  Niski  stopień  zalesienia,  systematyzuje  lasy  do  I  grupy  lasów 
ochronnych,  których  główną  funkcją  jest  ochrona  gleb  przed  erozją,  poprawa  retencji  wód 
gruntowych oraz podniesienie walorów estetyczno krajobrazowych.

4.2.2. Przyjęte cele i priorytety
Lasy na terenie Gminy w przeważającej części ukierunkowuje działania administracji Lasów 

Państwowych do dążenia do uzyskania „proekologicznego modelu” gospodarki leśnej, tj. trwałego 
zachowania lub odtwarzania naturalnych walorów lasu metodami racjonalnej gospodarki leśnej. 
Praktycznie  dotyczy  to  bieżącej  realizacji  zapisów planów urządzania  lasów nadleśnictw oraz 
„Programów ochrony przyrody”, zsynchronizowanych z cyklem 10-letniego okresu obowiązywania 
ww. planów.

Wszystkie zadania gospodarcze,  hodowlane i  ochronne powinny być podporządkowane 
„ochronności”  Lasów  Państwowych,  natomiast  należy  dążyć  do  uzyskania  statusu  „lasów 
ochronnych” w lasach niepaństwowych poprzez stosowne zapisy w operatach urządzeniowych.

Ogólne zasady prowadzenia gospodarki leśnej określa „Polityka leśna państwa” przyjęta 
przez  Radę  Ministrów  27  kwietnia  1997  r.  Zakłada  ona  prowadzenie  zrównoważonej 
wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, to znaczy działalności zmierzającej do ukształtowania struktury 
leśnej  i  ich wykorzystanie w sposób i  tempie zapewniającym trwałe zachowania ich bogactwa 
biologicznego, wysokiej produkcyjności, oraz potencjału retencyjnego, żywotności i zdolności do 
wypełnienia teraz i w przyszłości wszystkich ważnych ochronnych, ekologicznych, gospodarczych, 
produkcyjnych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez szkody dla 
innych ekosystemów.

W  związku  z  powyższym  opracowany  został  program  "Polskiej  Polityki  Kompleksowej 
Ochrony Zasobów Leśnych", a także opracowano kryteria i indykatory trwałego i zrównoważonego 
rozwoju lasów dostosowane do specyfiki  polskiego leśnictwa.  Polityka ta obejmuje trzy główne 
komponenty:  technologiczny,  edukacyjny  i  badawczy.  Komponent  technologiczny  obejmuje 
działania  na  rzecz  ochrony  różnorodności  biologicznej  (ochrony  przyrody)  oraz  promocji 
bezpieczniejszych  niż  dotąd  technik  prac  leśnych.  Komponent  edukacyjny  uznaje  się  za 
priorytetowy, a to z uwagi na potrzebę przygotowania służb leśnych Lasów Państwowych i Parków 
Narodowych do podjęcia nowych zadań i przyrodniczego doskonalenia zadań już wykonanych.

Program badawczy miałby za zadanie wspieranie programu bezpiecznych środowiskowo 
technologii  i  tworzenia  podstaw  prosozologicznego  modelu  gospodarki  leśnej  w  warunkach 
niepewności i zmian w środowisku globalnym.

Podstawowe  wytyczne  i  zasady  dotyczące  gospodarowania  w  lasach  można  ująć
w następujących punktach:

• zachowanie  całej  naturalnej  zmienności  przyrody leśnej  i  funkcjonowania  ekosystemów 
leśnych  w  stanie  zbliżonym  do  naturalnego  z  uwzględnieniem  kierunków  ewolucji
w przyrodzie;

• odtworzenie zbiorowisk zdegradowanych i zniekształconych metodami hodowli i ochrony 
lasu przy wykorzystaniu, w miarę możliwości, sukcesji naturalnej;
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• utrzymanie i wzmocnienie produkcyjnych funkcji lasów (użytkowanie główne i uboczne);
• ochrona i zachowanie różnorodności biologicznej oraz bogactwa genetycznego zbiorowisk 

dziko żyjących roślin, zwierząt i mikroorganizmów;
• utrzymanie  i  wzmożenie  funkcji  ochronnych  w  zagospodarowaniu  lasów  (zwłaszcza 

ochrony gleby i wody);
• utrzymanie zdrowotności i witalności ekosystemów leśnych.

4.2.3. Kierunki Działań

OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ LASÓW
Cel Cele 

długoterminowe do 
roku 2020

Cel Cele 
krótkoterminowe 

do roku 2016

Zada
nie

Przedsięwzięcie Jednostka 
odpowiedzialna

ZRL.1 Ochrona 
bioróżnorodności

ZRL.1.1
Wdrożenie 

proekologicznego 
modelu gospodarki  

leśnej

ZRL.1.1
.1

Realizacja zadań: 
gospodarczych, hodowlanych i  
ochronnych – zgodnie z 
planami urządzania lasów 
państwowych

 Nadleśnictwo 
Oława

ZRL.1.1
.2

Realizacja zadań: 
gospodarczych, hodowlanych i  
ochronnych – zgodnie z 
planami urządzania lasów 
prywatnych

Nadleśnictwo 
Oława, właściciele 
drzew

ZRL.1.1
.3

Wzmocnienie kontroli  
gospodarki leśnej na obszarach 
nowych nasadzeń i w lasach 
prywatnych.

Nadleśnictwo 
Oława, Agencja 
Restrukturyzacji i  
Modernizacji  
Rolnictwa we 
Wrocławiu

ZRL.1.1
.4

Zalesianie terenów o niskich 
klasach bonitacyjnych gleb i  
gruntów porolnych

Właściciele 
gruntów

4.2.4  Przedsięwzięcia  własne  i  koordynowane,  w  podziale  na  inwestycje
i pozainwestycyjne, przewidziane do realizacji w perspektywie do roku 2016 i do roku 2020.

L.P. Nazwa zadania Termin 
rozpoczęcia 
planowany

Termin 
zakończenia 
planowany

Jednostka 
odpowiedzial

na

Planowane 
efekty 

ekologiczne

Planowane 
koszty 

ogółem (PLN) 
tyś.

Partnerzy

OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ LASÓW

ZADANIA WŁASNE
ZRL.1.1.1 Realizacja zadań: 

gospodarczych, 
hodowlanych i 
ochronnych – zgodnie 
z planami urządzania 
lasów państwowych

2013 2020 Nadleśnictwo 
Oława

Ochrona 
zasobów 
leśnych

b.d. Regionalna 
Dyrekcja Lasów 
Państwowych 
we Wrocławiu

OPK.1.1.2 Realizacja zadań: 
gospodarczych, 
hodowlanych i 
ochronnych – zgodnie 
z planami urządzania 
lasów prywatnych

2013 2020 Właściciele 
lasów

Ochrona 
zasobów 
leśnych

b.d. Nadleśnictwo 
Oława

OPK.1.1.3 Wzmocnienie kontroli 
gospodarki leśnej na 

2013 2020 Nadleśnictwo 
Oława

Ochrona 
nowych 

b.d. Powiat 
wrocławski, 
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obszarach nowych 
nasadzeń i w lasach 
prywatnych.

terenów 
leśnych

AriMR we 
Wrocławiu

OPK.1.1.4 Zalesianie terenów o 
niskich klasach 
bonitacyjnych gleb i 
gruntów porolnych

2013 2020 Właściciele 
gruntów

Zmniejszenie 
ubożenia i 
erozyjności 
gleb

b.d. Powiat 
wrocławski, 
AriMR we 
Wrocławiu, 

Gmina 
Żórawina

4.3. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI
4.3.1. Stan jakości gleb
W latach 2005-2007 Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut 

Badawczy w Puławach przeprowadził  na terenie Polski  badania monitoringowe chemizmu gleb 
ornych.  Badania  zostały  przeprowadzone  m.in.  w  20  punktach  pomiarowych  województwa 
dolnośląskiego. 

Przeprowadzone  badania  wykazały,  iż  gleby  Gminy  Żórawina  charakteryzują  się 
stosunkowo  niskim  udziałem  (21-40%)  gleb  bardzo  kwaśnych  i  kwaśnych  wymagających 
wapnowania w stopniu koniecznym i potrzebnym oraz gleb o bardzo niskiej zawartości fosforu. 
Udział gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartości potasu (do 20%) i magnezu wynosi 21-40%.

Odczyn gleb użytkowanych rolniczo
w województwie dolnośląskim w latach 2008-2011

Rysunek 6. Odczyn gleb użytkowanych rolniczo w województwie dolnośląskim w latach 2008-2011
Żródło: IUNiG.

Potrzeby wapniowania gleby użytkowanych rolniczo
w województwie dolnośląskim w latach 2008-2011
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Rysunek 7. Potrzeby wapnowania gleb użytkowanych rolniczo w województwie dolnośląskim w latach 2008-
2011.
Żródło: IUNiG.

Zawartość fosforu w glebach użytkowanych rolniczo
w województwie dolnośląskim w latach 2008-2011

Zawartość potasu w glebach użytkowanych rolniczo
w województwie dolnośląskim w latach 2008-2011
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Rysunek 8. Zawartość fosforu i  potasu w glebach użytkowanych rolniczo w województwie dolnośląskim
w latach 2008-2011.
Żródło: IUNiG

Zawartość magnezu w glebach użytkowanych rolniczo
w województwie dolnośląskim w latach 2008-2011

Rysunek 9: Zawartość magnezu w glebach użytkowanych rolniczo w województwie dolnośląskim w latach  
2008-2011.
Żródło: IUNiG

4.3.2. Przyjęte cele i priorytety
Ważnym zadaniem w zakresie ochrony powierzchni  ziemi  i  gleb jest  coroczna kontrola 
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stosowanych nawozów i środków ochrony roślin przez samych rolników. Realizacja tych zadań 
przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia i niepotrzebnej degradacji środowiska glebowego 
na terenie gminy.

Szczególną  uwagę  należy  zwrócić  na  rekultywację  gleb.  W  tym  celu  powinno  się 
wykonywać  zabiegi  fitomelioracyjne,  przywrócić  rangę  zabiegom  agrotechnicznym,  rozwinąć 
biologiczne  metody  ochrony  roślin,  stosować  metody  integrowane,  tj.  łączące  zabiegi 
agrotechniczne, biologiczne i chemiczne.
Właściwa  ochrona  gruntów  rolnych  powinna  również  uwzględniać  działania  zapobiegawcze 
polegające  na  odpowiednim  zagospodarowaniu  wąwozów,  skarp  i  wzniesień,  stosowaniu 
odpowiednich płodozmianów,  stosowanie zadrzewień i  zakrzewień,  a także stałe utrzymywanie 
gleby pod pokrywą roślinną.

Zakłada  się  ekonomiczną  i  ekologiczną  racjonalizację  wykorzystania  gleb  i  gruntów  - 
stymulowanie  rozwoju  takiej  gospodarki  gruntami,  która  pozwoli  na  zachowanie  jakości,
a  w  przypadku  terenów  zdegradowanych  i  poddanych  rekultywacji  na  podnoszenie  lub 
przywrócenie jakości. W tym celu dążyć się będzie do ograniczania wykorzystania gleb w sposób 
niezgodny z ich walorami przyrodniczymi, dostosowania formy zagospodarowania do naturalnego 
potencjału  gleb,  eliminacji  produkcji  rolniczej  lub  odpowiedniej  zmiany  upraw  na  glebach 
zanieczyszczonych. Na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim grunty 
oznaczone w ewidencji  gruntów jako nieużytki,  a w razie ich braku – inne grunty o najniższej 
przydatności  rolniczej.  Przeznaczenia  gruntów rolnych i  leśnych na cele  nierolnicze i  nieleśne 
można dokonać jedynie w planach zagospodarowania przestrzennego.

4.3.3. Kierunki działań

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB
Cel Cele 

długoterminowe do 
roku 2020

Cel Cele 
krótkoterminowe 

do roku 2016

Zada
nie

Przedsięwzięcie Jednostka 
odpowiedzialna

OG.1
Racjonalne 

wykorzystanie 
zasobów glebowych

OG.1.1

Wspieranie i  
rozwijanie 
rolnictwa 

ekologicznego

OG.1.
1.1

Promocja agroturystyki i  
rolnictwa ekologicznego

Gmina Żórawina,  
Dolnośląski  
Ośrodek 
Doradztwa 
Rolniczego we 
Wrocławiu

OCHRONA ZASOBÓW
Cel Cele 

długoterminowe do 
roku 2020

Cel Cele 
krótkoterminowe 

do roku 2016

Zada
nie

Przedsięwzięcie Jednostka 
odpowiedzialna

OZ.1

Ochrona zasobów 
złóż poprzez ich 

racjonalne 
wykorzystywanie w 

koordynacji z 
planami rozwoju 

regionu

OZ.1.1

Racjonalne 
wykorzystanie 

zasobów kopalin w 
granicach 

udokumentowania

OZ.1.
1.1

Zagospodarowanie i  
rekultywacja wyrobisk oraz 

terenów poeksploatacyjnych
właściciele 

terenów

4.3.4.  Przedsięwzięcia  własne  i  koordynowane,  w  podziale  na  inwestycyjne
i pozainwestycyjne, przewidziane do realizacji w perspektywie do roku 2016 i do roku 2020.
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L.P. Nazwa zadania Termin 
rozpoczęcia 
planowany

Termin 
zakończenia 
planowany

Jednostka 
odpowiedzial

na

Planowane 
efekty 

ekologiczne

Planowane 
koszty 

ogółem (PLN) 
tyś.

Partnerzy

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB

ZADANIA WŁASNE

OG.1.1.1
Promocja agroturystyki 
i rolnictwa 
ekologicznego

2013 2020 Gmina 
Żórawina

Poszerzenie 
oferty dla 
turystów i 
zwiększenie 
dochodów 
rolników

b.d.

WFOSiGW, 
Dolnośląski 

Ośrodek 
Doradztwa 

Rolniczego we 
Wrocławiu

L.P. Nazwa zadania Termin 
rozpoczęcia 
planowany

Termin 
zakończenia 
planowany

Jednostka 
odpowiedzial

na

Planowane 
efekty 

ekologiczne

Planowane 
koszty 

ogółem (PLN) 
tyś.

Partnerzy

OCHRONA ZASOBÓW

ZADANIA KOORDYNOWANE

OZK.1.1.1

Zagospodarowanie i 
rekultywacja wyrobisk 
oraz terenów 
poeksploatacyjnych

2013 2020 Właściciele 
terenów

poprawa 
krajobrazu 
gminy b.d.

-

4.4. OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH
4.4.1. Charakterystyka wód powierzchniowych

RZEKI
Obszar  gminy  charakteryzuje  słabo  rozwinięta  sieć  hydrograficzna  i  położony  jest

w dorzeczu rzeki Odry. Zasięg gruntów znajdujących się pod wodami wynosi 162,41 ha – 1,4 % 
ogólnej powierzchni gminy, gdzie wody stojące zajmują 6,32 ha – 0,1 %, wody płynące 60,58 ha – 
0,5 %, natomiast rowy 95,51 ha – 0,8 %. Cały obszar gminy Żórawina odwadniany jest przez rzekę 
Ślęzę, która płynie z południa na północ przez grunty wsi leżących w zachodniej części gminy, 
skąd wraz ze swymi lewymi dopływami (Sławką i Czarną Sławką), stanowi system hydrograficzny 
zachodnich terenów gminy. Wraz z Żórawką, Rzeszotką, Gajnikiem, Żaliną i Mszaną odwadnia 
północne i wschodnie jej tereny. Odpływ wody z części centralnej w kierunku zachodnim zapewnia 
nieliczna sieć rowów melioracji  szczegółowej.  Ślęza, która jest rzeką II  rzędu uchodzi do Odry
w odległości 20 km od granic gminy. Na terenie Gminy długość rzeki Ślęzy wynosi ok. 29 km.

JEZIORA
Na terenie Gminy nie ma zlokalizowanych jezior. Większe zbiorniki wodne są pochodzenia 

antropogenicznego.  Występują  również  poniemieckie  stawy  hodowlane  ryb,  które  obecnie  są
w bardzo złym stanie (zamulone dno, pozarastane trzciną i krzewami).

STAN CZYSTOŚCI RZEK
Podstawowym  dokumentem  określającym  zasady  racjonalnej  polityki  wodnej  oraz 

wynikający  z  niej  sposób  gospodarowania  wodami  jest  Dyrektywa  2000/60/WE  Parlamentu 
Europejskiego i  Rady,  zwana Ramową Dyrektywą Wodną (RDW). Ustalenia Dyrektywy zostały 
zaimplementowane do prawodawstwa polskiego głównie poprzez ustawę Prawo wodne (Dz.U Nr 
239, poz. 2019 z późń. zm.) oraz związane z nią akty wykonawcze. Art. 155a ustawy Prawo wodne 
określa  obowiązek  badań  i  oceny  jakości  wód  powierzchniowych  i  podziemnych  w  ramach 
Państwowego  Monitoringu  Środowiska.  W  ramach  podsystemu  monitoringu  jakości  wód 
powierzchniowych w WIOŚ we Wrocławiu został opracowany program badań na lata 2010–2012
(z uwzględnieniem zadań zaplanowanych do realizacji  na lata 2013–2015),  w ramach którego 
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będą wykonane badania i ocena stanu rzek oraz badania i ocena potencjału ekologicznego i stanu 
chemicznego zbiorników zaporowych.

Rok  2010  był  pierwszym  rokiem  realizacji  pełnego  6-letniego  cyklu  monitoringowego. 
Badania  prowadzono  w  sieci  punktów monitoringu  operacyjnego  w  jednolitych  częściach  wód 
zagrożonych nie osiągnięciem dobrego stanu. Badania w sieci monitoringu diagnostycznego były 
wykonywane  w  lata  2011–2012.  Jedynie  w  tych  punktach  monitoringu  diagnostycznego,
w których w poprzednim cyklu  badawczym odnotowano ponadnormatywne wartości  substancji 
priorytetowych, prowadzono monitoring operacyjny ze względu na obecność tych substancji.
Zakres badań został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 
maja  2009  r.  w  sprawie  form  i  sposobu  prowadzenia  monitoringu  jednolitych  części  wód 
powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. Nr 81, poz.685).

Na terenie Gminy Żórawina zlokalizowano punkt monitoringowy na rzece Żurawce – ujście 
do Ślęzy.

Tabela 17. Ocena stanu rzeki Żurawka w 2011 r. na podstawie wyników monitoringu operacyjnego

Nazwa jcw, 
której 

ocenie służy 
ppk

Nazwa ppk Typ 
abiotyczny

Silnie 
zmieniona 

lub 
sztuczna 
jcw (T/N)

Element 
biologiczny 
- fitobentos

Klasa 
elementów 
biologiczny

ch

Klasa 
elementów 

fizykochemi
cznych

Stan /  
potencjał  

ekologiczny

Żurawka 
PLRW60001

6133669

Żurawka – 
ujście do 

Ślęzy

16 T 0,486 III - 
umiarkowany

PPD – 
poniżej 
dobrego

III - 
umiarkowany

Sposób  przeprowadzenia  oceny  określony  jest  w  Rozporządzenie  Ministra  Środowiska
z  dnia  9  listopada  2011  r.  w  sprawie  sposobu  klasyfikacji  stanu  jednolitych  części  wód 
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2011 nr 
257 poz. 1545). Elementy fizykochemiczne, biologiczne i  hydromorfologiczne klasyfikuje się na 
podstawie  kryteriów  wyrażonych  jako  wartości  graniczne  wskaźników  jakości  wód
z uwzględnieniem typów wód powierzchniowych. Dla wód powierzchniowych przeprowadzono:

• klasyfikację stanu ekologicznego (dotyczy wód naturalnych),
• klasyfikację stanu chemicznego,
• ocenę stanu wód,
• klasyfikację potencjału ekologicznego (dotyczy wód silnie zmienionych i sztucznych),
• oceny  spełniania  wymagań  jakościowych  wód  powierzchniowych  związanych  z  ich 

użytkowaniem  wynikającym  z  warunków  korzystania  z  wód  regionu  wodnego  (ocena 
przydatności wód do określonych celów – np. do bytowania ryb w warunkach naturalnych 
lub ocena zagrożenia – dotyczy to wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu 
ze źródeł rolniczych).
Na punkcie pomiarowo – kontrolnym, wyznaczonym na rzece Żurawce – ujście do Ślęzy, 

przeprowadzono w latach 2010 – 2011 badania monitoringu operacyjnego wód powierzchniowych.
Poniżej  przedstawiono ocenę stanu/potencjału ekologicznego wód w poszczególnych punktach 
pomiarowych  monitoringu  operacyjnego,  opartą  na  ocenie  elementów  biologicznych
i fizykochemicznych.

4.4.2. Źródła i ogniska zanieczyszczeń
Głównymi zagrożeniami dla wód powierzchniowych są ścieki socjalno-bytowe, pochodzące 

z  zabudowy  mieszkaniowej,  substancje  ropopochodne  spłukiwane  podczas  opadów  deszczu
z nawierzchni dróg, parkingów czy placów stacji  paliw oraz związki biogenne spływające z pól 
uprawnych w okresach po nawożeniu gruntów rolnych.

Dyrektor  Regionalnego Zarządu Gospodarki  Wodnej  we  Wrocławiu  rozporządzeniem nr 
4/2012  z  dnia  5  lipca  2012  r.  w sprawie  określenia  wód  powierzchniowych  i  podziemnych  
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wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie  
narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (Dz. Urz. 
Województwa Dolnośląskiego z 17.07.2012 r., poz. 2543 i z 11.12.2012 r., poz. 4743) wyznaczył 
obszary szczególnie narażone (OSN) na terenie Gminy Żórawina. Wody rzeki Żurawka zostały 
uznane  za  wrażliwe  na  zanieczyszczenie  związkami  azotu  ze  źródeł  rolniczych  zaś  obszar
w zlewni rzeki o powierzchni 173,65 km², zawarty w obrębie obrębów geodezyjnych wymienionych 
w tabeli poniżej – jako szczególnie narażony (OSN), z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych 
do wód wrażliwych należy ograniczyć.

Obszar 
szczególnie 

narażony

Powierzchni
a OSN (km²)

Województw
o

Powiat Gmina Nazwa obrębu 
geodezyjnego

OSN w zlewni 
rzeki Żurawka

173,65 Dolnośląskie wrocławski Żórawina

Krajków

Milejowice

Mnichowice

Nowojowice

Nowy Śleszów

Okrzeszyce

Polakowice

Racławice Małe

Rynakowice

Rzeplin

Stary Śleszów

Węgry

Wilkowice

Wojkowice

Żórawina

oławski Domaniów

-strzeliński Borów

Strzelin

Wiązów

4.5. OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH
4.5.1. Charakterystyka wód podziemnych
Na  przeważającej  powierzchni  gminy  pierwszy  horyzont  wód  podziemnych  jest 

wykształcony regularnie jako ciągły poziom wodonośny. W wyniku występowania pokrywy gruntów 
pylastych  lub  gliniastych  zwierciadło  tego  poziomu  wykazuje  słabe  napięcie.  W  sytuacji,  gdy 
lokalnie nie występuje okrywa utworów trudnoprzepuszczalnych, mamy do czynienia z poziomem 
wód gruntowych o zwierciadle swobodnym. Pierwszy poziom wodonośny występujący w utworach 
czwartorzędowych  reprezentowanych  przez  piaski  i  żwiry  fluwioglacjalne  charakteryzuje  się 
zmienną miąższością  wahającą się  od 3  m do 11 m.  Ich wydajności  godzinowe przekraczają 
wartość  26m3  (Krajków).  Większe  zasobności  spotyka  się  w  głębszych  strukturach 
wyerodowanych  jako  doliny  kopalne  w  osadach  trzeciorzędowych  i  wypełnionych  utworami 
piaszczysto-żwirowymi z przeławiceniami gliniastymi i mułkowymi. 

Zbiornikami  wód  podziemnych  o  znaczeniu  użytkowym  są  pokłady  utworów 
trzeciorzędowych wykształcone w osadach piaszczystych, podścielonych i przykrytych utworami 
nieprzepuszczalnymi. Znajdują się one na różnych głębokościach, np. w rejonie Żernik Wielkich już 
na 12,6 m, a w okolicach Węgier dopiero na 93 m. Horyzonty wód trzeciorzędowych najczęściej 
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mają charakter wód naporowych, stabilizacja ich poziomu swobodnego odbywa się na niewielkiej 
głębokości. 

Cechy hydrochemiczne tych wód są zróżnicowane, najczęściej wymagają one uzdatnienia 
prostego w postaci usunięcia nadmiaru żelaza i manganu. W Marcinkowicach odwiercono wody 
bardzo silnie zmineralizowane. Poziomy wód w głębszym podłożu podtrzeciorzędowym są bardzo 
słabo rozpoznane i nie użytkowane. Na terenie gminy brak punktów obserwacyjnych stanu wód 
podziemnych.

Rysunek 10. Lokalizacja GZWP 315 i 317 na mapie Polski.
Źródło: Państwowa Służba Hydrologiczna.

JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH
Celem  monitoringu  jakości  wód  podziemnych  jest  dostarczenie  informacji  o  ich  stanie 

chemicznym śledzenie zmian oraz sygnalizacja zagrożeń w skali kraju, na potrzeby zarządzania 
zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych.

Przedmiotem monitoringu są jednolite części wód podziemnych (w tym części uznane za 
zagrożone  nieosiągnięciem  dobrego  stanu),  ze  szczególnym  uwzględnieniem  obszarów 
narażonych na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego, znajdujących się na terenie niektórych 
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jednolitych części wód podziemnych. Wody podziemne z terenu powiatu wrocławskiego są wodami 
dobrej i zadowalającej jakości (II  i  III  klasa). W badanych punktach dokumentowane są objawy 
zwiększonego  zanieczyszczenia  siarczanami,  fosforanami,  wodorowęglanami  oraz  związkami 
wapnia i żelaza.

Badania  stanu  chemicznego  jednolitych  części  wód  podziemnych  w  rejonie  Gminy 
Żórawina nie  były  prowadzone.  W 2014 roku planuje  się  rozpoczęcie  przeprowadzenia  oceny 
stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych zagrożonych nieosiągnięciem dobrego 
stanu.  Ocena  będzie  polegała  na  szczegółowej  analizie  corocznych  danych  pomiarowych
w  każdym  punkcie  badawczym.  Wynikiem  tej  analizy  będzie  klasyfikacja  wód  podziemnych
w  punkcie  w  zakresie  jakości  wód  (klasy  I–V)  oraz  stanu  chemicznego  (dobry  /  słaby).  Po 
przeprowadzeniu agregacji wyników oznaczeń dla każdego z badanych parametrów we wszystkich 
punktach w obrębie JCWPd dokonana zostanie ocena stanu chemicznego wód podziemnych dla 
obszaru  każdej  analizowanej  jednolitej  części  wód,  z  podaniem  przyczyn  zagrożenia 
nieosiągnięcia  dobrego  stanu.  Za  punkty  pomiarowe  proponuje  się  następujące  miejscowości: 
Żórawina, Suchy Dwór, Jaksonów, Stary Śleszów. 

 

Rysunek 11. Lokalizacja Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w rejonie Wrocławia.

GZWP nr  320  – Pradolina  Odry ma główne znaczenie  użytkowe dla  miasta.  Jest  to  zbiornik 
czwartorzędowy o powierzchni 231 km2 i zasobach odnawialnych 24 090 m3/d. W jego obrębie 
znajdują się główne tereny wodociągowe Wrocławia wraz ze stawami infiltracyjnymi i  barierami 
studni. Wody powierzchniowe infiltrują do czwartorzędowego piętra wodonośnego występującego 
w  osadach  piaszczysto-żwirowych  plejstoceńskich  tarasów  akumulacyjnych.  Piętro  to 
charakteryzuje  się  zwierciadłem  swobodnym  o  bardzo  płytkim  zaleganiu.  Miąższość  utworów 
wodonośnych waha się od 5 do 15 m. W całym obszarze GZWP 320 to piętro wodonośne jest  
pozbawione  jakiejkolwiek  warstwy  izolującej,  co  powoduje  jego  dużą  wrażliwość  na 
zanieczyszczenia.
GZWP  nr  319  – Subzbiornik  Prochowice-Środa  Śląska  obejmuje  fragment  górnego  piętra 
wodonośnego neogenu.  Północna część zbiornika charakteryzuje się artezyjskim reżimem wód 
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podziemnych.  Odpływ  przebiega  w  kierunku  Odry,  która  jest  lokalną  bazą  drenażu.  Obszar 
zbiornika wynosi 378,4 km2, a zasoby dyspozycyjne wynoszą 10 069 m3/d. Warstwy wodonośne 
mają miąższość 20–30 m.
GZWP nr 322 – Zbiornik Oleśnica jest zbudowany z czwartorzędowych osadów piaszczystych 
pochodzenia fluwioglacjalnego oraz sandrowego. Miąższość utworów zawodnionych jest zmienna, 
waha się w przedziale 50–150 m. Powierzchnia zbiornika wynosi 231 km2, zasoby dyspozycyjne 
wynoszą 20 927 m3/d. Obszar zbiornika obejmuje wodonośne struktury Oleśnicy i Nieciszowa, 
które zostały wytypowane jako perspektywiczny obszar wodonośny dla zaopatrywania Wrocławia 
w wodę do spożycia.

W odniesieniu do wód podziemnych podstawowymi celami Ramowej Dyrektywy Wodnej są 
ochrona i poprawa stanu wód podziemnych oraz zaopatrzenie ludności w wodę dobrej jakości. 
Osiągnięcie  tych  celów mają  zapewnić  działania  w jednostkowych  obszarach,  tzw.  jednolitych 
częściach wód podziemnych (JCWPd). Zgodnie z zasadami określonymi w Ramowej Dyrektywie 
wodnej, stan wód podziemnych określa się na podstawie wyników oceny stanu ilościowego i stanu 
chemicznego tych wód.

Rysunek 12. Jednolite części wód podziemnych na obszarze działania RZGW we Wrocławiu.
Źródło: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, www.wroclaw.rzgw.gov.pl.

Klasy jakości wód podziemnych I, II, III wskazują dobry stan chemiczny, a klasy jakości wód 
podziemnych IV i V oznaczają słaby stan chemiczny. Wody podziemne z obszaru Gminy Żórawina 
przynależą do II klasy jakości wody podziemnej.

Klasyfikacja  elementów fizykochemicznych  stanu  wód  podziemnych  obejmuje  pięć  klas 
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jakości wód podziemnych. Klasa II wskazuję na wody dobrej jakości, w których:
• wartości niektórych elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych 

procesów zachodzących w wodach podziemnych,
• wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności człowieka albo 

jest to wpływ bardzo słaby.

Rysunek 13. Klasyfikacja stanu chemicznego zwykłych wód podziemnych w woj.  dolnośląskim
w 2010r. na tle granic jednolitych części wód z uwzględnieniem punktów monitoringu krajowego.
Źródło: WIOŚ, Wrocław 2011.

4.5.2. Źródła i ogniska zanieczyszczeń
Zagrożenia środowiska ze strony zanieczyszczeń wód podziemnych są zależne nie tylko od 

wielkości i  charakteru uciążliwych obiektów zanieczyszczających, ale też od wykształcenia skał 
stanowiących izolację poziomów wodonośnych,  kierunków migracji  oraz stopnia odporności  na 
zanieczyszczenie.

Zagrożenia  wód  podziemnych  wynikają  z  ich  kontaktu  z  powierzchnią  ziemi,  wodami 
glebowymi, wodami powierzchniowymi, atmosferą oraz opadami atmosferycznymi. W miejscach, 
gdzie  brak  jest  izolacji  poziomu  wodonośnego  lub  izolacja  jest  niepełna,  następuje  szybka 
wymiana wody, a tym samym przemieszczanie się zanieczyszczeń.

Ma to szczególnie znaczenie w dolinach rzek,  gdzie występuje czwartorzędowy odkryty 
poziom  wodonośny  a  jednocześnie  skupione  są  miasta  i  osady.  Mniej  narażone  na 
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zanieczyszczenia  są  poziomy zalegające głębiej  lub  tam,  gdzie  w stropowej  części  występuje 
warstwa  izolacyjna.  Efektem  takiej  budowy  geologicznej  jest  trudniejsza  wymiana  wody
i długotrwała odnawialność zasobów. Woda w czasie migracji ulega procesom samooczyszczania. 
Ma  to  miejsce  na  obszarach  występowania  trzeciorzędowego  piętra  wodonośnego,  które  jest 
częściowo izolowane, a zwierciadło wody występuje stosunkowo płytko.

4.6. OCHRONA PRZED POWODZIĄ
4.6.1. Charakterystyka zagrożenia powodziowego w gminie
Ustawa z dnia  18 kwietnia  2002 r.  o  stanie  klęski  żywiołowej  (Dz.U.  Nr  62,  poz.  558) 

definiuje stan klęski  żywiołowej,  katastrofy naturalnej i  awarii  technicznej,  określa warunki jego 
wprowadzenia i obszar, na którym może zostać wprowadzony oraz prawa i obowiązki organów 
władz oraz obywateli.

Powódź  to  takie  wezbranie  wody  w  ciekach  naturalnych,  zbiornikach  wodnych,  lub 
kanałach,  podczas  którego  woda  po  przekroczeniu  stanu  brzegowego  zalewa  doliny  rzeczne
i powoduje zagrożenie dla ludności lub mienia. Główne zagrożenie powodziowe jest wywoływane 
dużą prędkością płynącej wody i jej energią, która powoduje niszczenia ciężkiej zabudowy koryt 
(opaski, mury, progi), a także budowli nad korytem rzek, takich jak kładki, przepusty, mosty i in.
Z uwagi na usytuowanie Żórawiny i przepływające przez jej teren cieki wodne istnieje potencjalne 
zagrożenie powodzią.

Rzeka  Śleza,  a  zwłaszcza  jej  dopływy  charakteryzują  się  niewielką  powierzchnią
i niedużymi spadkami. Sprawia to, że występują częste rozlewy i podtopienia powodujące znaczne 
straty materialne. Zagrożenie powodzią występuje w okresie letnim czerwiec-lipiec.

Przyczyną podtopień i powodzi są na ogół:
• opady rozlewne tj. trwające kilka dni opady o wysokim natężeniu (od kilkudziesięciu do 100 

mm w ciągu doby), obejmujące większa część zlewni.
Średnie roczne sumy opadów na posterunku we Wrocławiu-Strachowice nie przekraczają 

570 mm. W ciągu ostatnich 50 lat wystąpiła na tym obszarze 2 duże powodzie w roku 1979 i 1997 
oraz mniejsze w 2009 roku. Podczas powodzi w 1997 roku maksymalne stany wody przekraczały 
stany alarmowe od 1,5 do 2,5 m. Ostatnie podtopienia, na terenie gminy, wystąpiły w 2010 roku. 
Największym zagrożeniem dla terenów zalewowych na terenie gminy Żórawina oprócz rzeki Ślęza 
są cieki wodne, które nie mają możliwości zebrania wody, ściekającej z pól. Zagrożeniem też są 
małe  rzeczki,  jak  Żurawka  czy  Żalina,  które  wyrządziły  podczas  powodzi  roztopowej  w  2010 
szkody sięgające prawie 300 tys. zł na terenie Gminy.

Zadaniem retencji nie jest gromadzenie wód dla celów bezpośredniego wykorzystania, ale 
przede  wszystkim  –  regulacja  i  kontrola  obiegu  wody  w  środowisku  naturalnym.  Dzięki  temu 
zapewnić można ochronę i odnowę zasobów wodnych oraz racjonalną gospodarkę tymi zasobami 
bez naruszania równowagi środowiska, przy ograniczeniu zrzutów jałowych i zwiększeniu zasobów 
dyspozycyjnych.

Opracowanie  przez  RZGW  we  Wrocławiu  mapy  terenów  zalewowych  pozwoli  na 
wprowadzenie rygorów lokalizacyjnych oraz stworzy podstawy do opracowania programu ochrony 
przed powodzią terenów narażonych na podtapianie.

Gmina  powinna  dążyć  do  zmiany  niekorzystnego  bilansu  wodnego  jak  i  ograniczenia 
zagrożenia  powodziowego poprzez zwiększenie  retencji  wód  powierzchniowych.  Pod pojęciem 
małej retencji kryją się zabiegi i inwestycje zmierzające do poprawy bilansu wodnego gospodarki 
wodnej,  zwłaszcza  w  sektorze  rolnictwa.  Rozumie  się  przez  to  inwestycje  polegające  na 
zwiększeniu zasobów wodnych zlewni poprzez budowę zbiorników wodnych, stawów, zastawek, 
nasadzeń drzew. Możliwości retencji wody istnieją również w innych formach. Należy wykorzystać 
do  tego  celu  tereny  podmokłe,  obszary  bagienne,  oczka  wodne  oraz  stosować  odpowiednie 
zabiegi  agrotechniczne.  Mała  retencja  odgrywa  niezwykle  istotną  rolę  w  kształtowaniu  się 
warunków mikroklimatycznych,  ma duże  znaczenie  w rolnictwie,  wpływa  na  kształtowanie  się 
krajobrazu  gminy.  Rozwój  retencji  na  terenie  całej  zlewni  ma niebagatelny  wpływ na  ochronę 
przeciwpowodziową  a  także  na  regulację  (zmniejszenie)  odpływu  ze  zlewni,  co  pozwala  na 
pokrycie niedoborów wody pojawiające się w okresie niżówek.  Rozwój małej retencji  powoduje 
również wzrost ilości fauny wodnej i awifauny na tych terenach.
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Utrzymanie systemu przeciwpowodziowego wymaga:
• systematycznej regulacji cieków wodnych i konserwacji obiektów regulacyjnych
• przystosowania obiektów hydrotechnicznych do warunków zagrożenia powodziowego
• doskonalenia  systemu  szybkiego  ostrzegania  i  reagowania  w  przypadku  zagrożenia 

powodzią
Inwestycje  w  zakresie  przeciwdziałania  skutkom  powodzi  wykraczają  znacznie  poza 

możliwości gminy, możliwe jest jednak zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców 
poprzez działania niezwiązane bezpośrednio z inwestowaniem w urządzenia przeciwpowodziowe. 
W zasadzie wszystkie przedsięwzięcia można podzielić  na czynne i  bierne.  Bardzo często ich 
rodzaj  wymuszony jest  własnością.  W przypadku ochrony przeciwpowodziowej  jest  to  również 
pewnego rodzaju wyróżnikiem, chociaż własność nie czyni tych działań determinującym.

Za działania związane z ochroną przeciwpowodziową odpowiada, zgodnie z ustawą Prawo 
wodne, dyrektor  regionalnego zarządu gospodarki  wodnej  (RZGW). Z jego inicjatywy powstaje 
opracowanie projekt planu ochrony przeciwpowodziowej w regionie wodnym. RZWG jest również 
odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjnych i koordynację w razie powodzi lub suszy 
na podległym terenie.

Zasięg działania RZGW we Wrocławiu przedstawiono na poniższym rysunku.

Rysunek 14. Mapa zasięgu działania RZGW we Wrocławiu.
Źródło: www.rzgwwroclaw.p

Ochronę przed powodzią prowadzi się zgodnie z planami ochrony przeciwpowodziowej na 
obszarze kraju, planami ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego, a w szczególności przez:
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• zachowanie i tworzenie wszelkich systemów retencji wód, budowę i rozbudowę zbiorników 
retencyjnych,  suchych  zbiorników  przeciwpowodziowych  oraz  polderów 
przeciwpowodziowych;

• racjonalne retencjonowanie wód oraz użytkowanie budowli przeciwpowodziowych, a także 
sterowanie przepływami wód;

• funkcjonowanie  systemu  ostrzegania  przed  niebezpiecznymi  zjawiskami  zachodzącymi
w atmosferze oraz hydrosferze;

• kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych, 
budowanie oraz utrzymywanie wałów przeciwpowodziowych, a także kanałów ulgi.
Dla potrzeb planowania ochrony przed powodzią oraz prowadzenia działań operacyjnych 

funkcjonuje  w  RZGW  we  Wrocławiu  Ośrodek  Koordynacyjno-Informacyjny  Ochrony 
Przeciwpowodziowej, który odpowiada m.in. Za:

• sporządzanie  studiów  ochrony  przed  powodzią  dla  wydzielonych  zlewni  w  regionie 
wodnym, które w oparciu o dane geodezyjne, hydrologiczne, inwentaryzację infrastruktury 
komunikacyjnej i hydrotechnicznej, ocenę zagrożenia powodziowego uwzględniają przede 
wszystkim  granice  zasięgu  wód  powodziowych  o  określonym  prawdopodobieństwie 
występowania, kierunki ochrony biernej i czynnej przed powodzią, propozycje niezbędnych 
przedsięwzięć modernizacyjno - inwestycyjnych wraz z szacunkiem kosztów oraz wytyczne 
dla planowania przestrzennego;

• prowadzenie  postępowań  administracyjnych  dotyczących  ograniczania  działalności  na 
obszarach bezpośredniego zagrożenia powodziowego;

• koordynację koncepcji i planów z zakresu ochrony przeciwpowodziowej;
• koordynację działań operacyjnych na obiektach ochrony przed powodzią;
• zgłaszanie wniosków, opiniowanie i uzgadnianie planów, studiów i kierunków
• zagospodarowania  przestrzennego,  projektów decyzji  o  warunkach  i  zagospodarowaniu 

terenu,  decyzji  o  ustaleniu lokalizacji  celu publicznego w odniesieniu do ochrony przed 
powodzią;

• prowadzenie prac studialnych, wdrożeniowych,  ekspertyz i  projektów z zakresu ochrony 
przed powodzią oraz wyznaczania obszarów zagrożonych powodzią;

• prowadzenie  działalności  informacyjno-edukacyjnej  dla  jednostek  samorządowych, 
rządowych oraz społeczeństwa
Prace  konserwacyjne  i  modernizacyjne  na  ciekach  oraz  wałach  przeciwpowodziowych

w Gminie Żórawina prowadzi Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. 
DZMiUW  we  Wrocławiu,  jako  wojewódzka  samorządowa  jednostka  organizacyjna  podległa 
Zarządowi  Województwa  Dolnośląskiego,  wykonuje  zadania  Marszałka  w  zakresie  praw
i obowiązków określonych przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo Wodne.
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Rysunek  15. Obszar  działania  Dolnośląskiego  Zarządu  Melioracji  i  Urządzeń  Wodnych  we 
Wrocławiu.
Źródło: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu.

Rysunek 16. Zagrożenia powodziowe Q 1%

Źródło: Opracowanie ekofizjograficzne województwa dolnośląskiego.
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Rysunek 17. Tereny zalewowe podczas powodzi z 1997r.

Źródło: Opracowanie ekofizjograficzne województwa dolnośląskiego.

4.6.2. Przyjęte cele i priorytety
Wykonanie inwestycji sanitacji wsi nie rozwiąże całkowicie problemów ochrony środowiska 

na obszarach wiejskich.  W działaniach gminnych w zakresie  ochrony wód należy przewidzieć 
czynności  zmierzające  do  wprowadzenia  ewidencji  rolników  wykorzystujących  gnojowicę, 
wprowadzenia  akcji  uświadamiającej  zagrożenia,  jakie  niesie  ten  sposób  zagospodarowania 
gnojowicy  i  wprowadzać  zasady  ekologicznego  nawożenia  gnojowicą  oraz  to  co  nazywa  się 
wpływem zanieczyszczeń obszarowych na stan wód powierzchniowych.

W strategii przeciwdziałania tym niekorzystnym zjawiskom wyróżnia się dwa kierunki:
• kierunek bezinwestycyjny polegający na uświadomieniu skali zagrożenia,

– propagowanie kultury rolnej uwzględniającej potrzeby ochrony środowiska ,
– działania administracyjne gminy polegające na wyznaczeniu obszarów       
   ochronnych i egzekwowaniu ustanowionych nakazów i zakazów.

• kierunek  inwestycyjny  polegający  na  zastosowaniu  rozwiązań  technicznych 
przeciwdziałającym  rozprzestrzenianiu  się  zanieczyszczeń  obszarowych,  adaptacji 
urządzeń technicznych i wykonywania specjalnych urządzeń melioracyjnych.
Poza zanieczyszczeniami obszarowymi również liniowe powodują zanieczyszczenia wód.

I tak do liniowych źródeł zanieczyszczeń należą:
• drogi samochodowe
• szlaki kolejowe
• rurociągi substancji niebezpiecznych
• kolektory ściekowe

Dla  ograniczenia  zanieczyszczeń  liniowych  związanych  z  ruchem  kołowym  należy 
przewidzieć poszerzenie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż dróg, wykonywaniu nasadzeń roślinności 
(trawy, krzewy). Na odcinkach ujściowych rowów przydrożnych można projektować stawy suche 
lub mokre o retencji pozwalającej na zatrzymanie zanieczyszczeń.

Niezależnie od powyższego należy dążyć do wyposażenia jednostek ratownictwa w zapory 
przechwytujące  zanieczyszczenia,  w  zapory  sorbcyjne,  sorbenty  wiążące  zanieczyszczenia 
ropopochodne.

Ważnym  elementem  ochrony  wód  przed  zanieczyszczeniami  może  mieć,  uzyskanie 
wpływu na migrację ścieków z wyżej położonych gmin. Z doświadczenia wynika, że możliwe są 
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tutaj dwa warianty rozwiązań. Pierwszy to wariant bierny. Taki sposób sprowadza się praktycznie 
do  obserwacji  poczynań  gmin  bądź  instytucji  położonych  wyżej  (w  górnych  odcinkach  rzek
i potoków). Mało konstruktywna aktywność w tym wariancie polega na nagłaśnianiu przy każdej 
okazji  „zgubnego wpływu innych” na stan naszej gospodarki  czy naszego środowiska. Niestety 
taka taktyka prowadzi do nieporozumień między gminami i  jest  nieefektywna. Wariant  drugi  to 
wariant aktywny. Polega on na tym, że staramy się w sposób najskuteczniejszy albo dopingować 
do działań albo mieć wręcz bezpośredni wpływ na realizację przedsięwzięć przynoszących skutek 
w postaci czystości wód powierzchniowych napływających do gminy.

W tym celu Gmina Żórawina powinna:
• prowadzić dalszą współpracę w ramach „Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki  

Ślęza”,
• popierać inicjatywy gmin sąsiadujących w górnych biegach rzek i potoków zmierzającą do 

poprawienia stanu wód płynących na terenie Gminy Żórawina.
• wykorzystywać  każdą  inicjatywę  przedsiębiorców  i  grup  mieszkańców  do  budowy  lub 

rozbudowy urządzeń służących do ochrony wód.
Szansami na poprawę,  jakości  wód jest  wspieranie inicjatyw podmiotów gospodarczych 

oraz organizacji i instytucji zmierzających do uzyskania dofinansowania inwestycji eliminujących 
zagrożenia  dla  środowiska  i  wspierających  rozwój  zrównoważony  ze  środków  krajowych
i zagranicznych, wzrost uspołecznienia procesów podejmowania decyzji mających wpływ na stan 
środowiska, a także prawny nakaz opracowywania programów ochrony środowiska przez jednostki 
administracji samorządowej oraz planów ochrony obszarów chronionych.

Ochrona  przeciwpowodziowa  to  zespół  działań  mających  na  celu  ograniczenie  strat 
powodziowych.  Poczynania  te  mają  charakter  zabiegów  technicznych  oraz  nietechnicznych. 
Pierwsze polegają na ograniczaniu wielkość fali powodziowej oraz jej zasięgu przestrzennego przy 
pomocy zbiorników retencyjnych, polderów i obwałowań. Drugie - na edukowaniu mieszkańców 
terenów potencjalnie zagrożonych powodzią, stosowaniu systemów wczesnego ostrzegania, jak 
również specjalnych rodzajów ubezpieczeń.

W grupie środków nietechnicznych będą to:
• monitoring powodziowy dla całego powiatu oparty na koncepcji pozyskiwania skutecznej 

informacji o opadzie i odpływie w warunkach powodziowych, współpracujący z istniejącą
i planowaną siecią IMGW,

• system  ostrzeżeń  gwarantujący  mieszkańcom  i  użytkownikom  terenów  zalewowych 
możliwie szybkie powiadomienie o nadchodzącym zagrożeniu,

• opracowanie bazy informacyjnej dla utrzymywania i projektowania systemu ochrony przed 
powodzią na obszarze powiatu,

• opracowanie  materiałów  informacyjnych  z  podstawowymi  danymi  umożliwiającymi 
identyfikację przez każdego mieszkańca zagrożonego obszaru zagrożenia powodziowego 
w jego otoczeniu.
W grupie środków technicznych będą to:

• bieżące remonty budowli regulacji rzek i potoków,
• bieżące  remonty,  stała  konserwacja  i  renowacja  przepustów,  rowów i  innych  urządzeń 

odprowadzających wodę lub zabezpieczających odpływ,
• wycinka drzew i krzewów w korytach cieków, co przeciwdziała podnoszeniu się poziomu 

zwierciadła wód odpływowych oraz niszczeniu mostów i brzegowych ubezpieczeń dróg,
• systematyczne  oczyszczanie  z  rumowiska  koryt  powyżej  zapór  przeciwrumowiskowych

i stopni wodnych, stabilizujących dno cieków.
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4.6.3. Kierunki Działań

OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI I GLEB
Cel Cele 

długoterminowe do 
roku 2020

Cel Cele krótkoterminowe 
do roku 2016

Zadanie Przedsięwzięcie Jednostka 
odpowiedzialn

a
WŚ.1 Przywrócenie 

wysokiej jakości wód 
powierzchniowych 
oraz ochrona jakości  
wód podziemnych

WŚ.1.
1

Poprawa jakości wód 
powierzchniowych i  
podziemnych

WŚ.1.1.1 Zinwentaryzowanie 
przydomowych 
oczyszczalni ścieków i  
zbiorników 
bezodpływowych.

Gmina 
Żórawina

WŚ.1.1.2 Lokalizowanie i  
rejestrowanie 
nielegalnych zrzutów 
ścieków.

Gmina 
Żórawina, 
WIOŚ

OCHRONA PRZED POWODZIĄ

OPS.1

Racjonalne 
gospodarowanie 
zasobami wodnymi 
oraz ochrona przed 
powodzią

OPS.1.
1

Zwiększenie retencji w 
zlewniach oraz 
zapobieganie skutkom 
wezbrań powodziowych

OPS.1.1.1 Utrzymanie cieku 
Rzeszotka na odcinku 
ok. 8400 mb.

DZMiUW we 
Wrocławiu

OPS.1.1.2 Udrożnienie i remont 
budowli na cieku Gajnik 
na dł. ok. 6000 mb 

DZMiUW we 
Wrocławiu

OPS.1.1.3 Bieżące monitorowanie 
cieków wodnych oraz 
utrzymywanie ich w 
należytym stanie.

DZMiUW we 
Wrocławiu

OPS.1.1.4 Rozpoznanie potrzeb w 
zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej.

DZMiUW we 
Wrocławiu,  
RZGW we 
Wrocławiu,  
Gmina 
Żórawina

OPS.1.1.5 Informowanie właścicieli  
gruntów na łamach 
"Żórawina Nasza 
Gmina" o ich 
obowiązkach w zakresie 
utrzymania urządzeń 
melioracyjnych i  
zagrożeń związanych z 
nienależytym 
utrzymaniem tych 
urządzeń.

Gmina 
Żórawina

4.6.4.  Przedsięwzięcia  własne  i  koordynowane,  w  podziale  na  inwestycyjne
i pozainwestycyjne, przewidziane do realizacji w perspektywie do roku 2016 i do roku 2020.

L.P. Nazwa zadania Termin 
rozpoczęcia 
planowany

Termin 
zakończenia 
planowany

Jednostka 
odpowiedzial

na

Planowane 
efekty 

ekologiczne

Planowane 
koszty 

ogółem (PLN) 
tyś.

Partnerzy

OCHRONA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH

ZADANIA WŁASNE
WŚ.1.1.
1

Zinwentaryzowanie 
przydomowych 
oczyszczalni  
ścieków i  

2013 2016 Gmina 
Żórawina

Zmniejszenie 
ilości  
nielegalnego 
zrzutu 

Bezkosztowo mieszkańcy
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zbiorników 
bezodpływowych.

ścieków

WŚ.1.1.
2

Lokalizowanie i  
rejestrowanie 
nielegalnych 
zrzutów ścieków.

2013 2015 Gmina 
Żórawina

Ograniczenie 
ilości  
nielegalnego 
zrzutu 
ścieków

Bezkosztowo Mieszkańcy,  
WIOŚ

OCHRONA PRZED POWODZIĄ

ZADANIA WŁASNE
OPS.1.

1.6
Informowanie 
właścicieli gruntów na 
łamach "Żórawina – 
Nasza Gmina” o ich 
obowiązkach w 
zakresie utrzymania 
urządzeń 
melioracyjnych i  
zagrożeń związanych 
z nienależytym 
utrzymaniem tych 
urządzeń.

2013 2016 Gmina 
Żórawina

Podniesienie 
świadomości  
ekologicznej  
mieszkańców

Zależnie od 
potrzeb

mieszkańcy

ZADANIA KOORDYNOWANE

OPS.1.
1.1

Utrzymanie cieku 
Rzeszotka na odcinku 
ok. 8400 mb.

2013 2016
DZMiUW we 
Wrocławiu

Ochrona 
mieszkańców i  
mienia przed 
powodzią

b.d.

OPS.1.
1.2

Udrożnienie i remont 
budowli na cieku 
Gajnik na dł. ok. 6000 
mb 

2013 2016
DZMiUW we 
Wrocławiu

Zmniejszenie 
ryzyka 
zalewana pól i  
dróg a także 
gospodarstw 
domowych

b.d.

OPS.1.
1.3

Bieżące 
monitorowanie cieków 
wodnych oraz 
utrzymywanie ich w 
należytym stanie.

2013 2016

DZMiUW we 
Wrocławiu

Zmniejszenie 
ryzyka 
zalewana pól 
i dróg a także 
gospodarstw 
domowych

b.d.

OSP.1.
1.4

Rozpoznanie potrzeb 
w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej. 2013 2016

DZMiUW we 
Wrocławiu,
RZGW we 
Wrocławiu

Ochrona 
mieszkańców i 
mienia przed 
powodzią 

b.d.
Gmina 
Żórawina

4.7. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
4.7.1. Stan powietrza atmosferycznego
Według  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska  (art.  85)  ochrona  powietrza  polega  na 

zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez utrzymanie poziomów substancji
w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach oraz 
zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu, co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one 
dotrzymane.

Na stan powietrza na terenie Gminy Żórawina mają wpływ następujące czynniki:
• emisja zorganizowana pochodząca ze źródeł punktowych i powierzchniowych oraz niska 

emisja,
• emisja ze środków transportu i komunikacji,
• emisja niezorganizowana.

Zazwyczaj głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest emisja substancji toksycznych 
pochodzących z procesów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w celach energetycznych
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i technologicznych. W kolejnych podrozdziałach opisano systemy energetyczne znajdujące się na 
terenie Gminy i określono ich wpływ na stan powietrza atmosferycznego.
Podstawową  masę  zanieczyszczeń  odprowadzanych  do  atmosfery  stanowi  dwutlenek  węgla. 
Jednak najbardziej uciążliwe składniki spalin to przede wszystkim dwutlenek siarki, tlenki azotu, 
tlenek węgla i pył. W mniejszych ilościach emitowane są również chlorowodór, różnego rodzaju 
węglowodory aromatyczne i alifatyczne.

Wraz  z  pyłem  emitowane  są  również  metale  ciężkie,  pierwiastki  promieniotwórcze
i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, a wśród nich benzoalfapiren, uznawany za jedną 
z bardziej znaczących substancji kancerogennych. W pyle zawieszonym ze względu na zdolność 
wnikania do układu oddechowego, wyróżnia się frakcje o ziarnach: powyżej 10 mikrometrów i pył 
drobny  poniżej  10  mikrometrów (PM10).  Ta  druga  frakcja  jest  szczególnie  niebezpieczna  dla 
człowieka, gdyż jej cząstki są już zbyt małe, by mogły zostać zatrzymane w naturalnym procesie 
filtracji oddechowej.

Przy spalaniu odpadów z produkcji tworzyw sztucznych opartych na polichlorku winylu do 
atmosfery mogą dostawać się substancje chlorowcopochodne,  a wśród nich dioksyny i  furany.
O wystąpieniu zanieczyszczeń powietrza decyduje ich emisja do atmosfery, natomiast o poziomie 
w  znacznym  stopniu  występujące  warunki  meteorologiczne.  Przy  stałej  emisji,  zmiany  stężeń 
zanieczyszczeń są głównie efektem przemieszczania, transformacji i  usuwania ich z atmosfery. 
Stężenie zanieczyszczeń zależy również od pory roku. I tak:

• sezon  zimowy,  charakteryzuje  się  zwiększonym  zanieczyszczeniem  atmosfery,  głównie 
przez niskie źródła emisji,

• sezon letni, charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery przez skażenia 
wtórne powstałe w reakcjach fotochemicznych.
Czynniki meteorologiczne wpływające na stan zanieczyszczenia atmosfery w zależności od 

pory roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 18. Czynniki meteorologiczne wpływające na stan zanieczyszczenia atmosfery.

Zmiany stężeń
zanieczyszczenia

Główne zanieczyszczenia
Zimą:

SO2, NO2,CO
Latem:

O3
Wzrost stężenia 
zanieczyszczeń

Sytuacja wyżowa:
• wysokie ciśnienie,
• spadek temperatury 

poniżej 0ºC,
• spadek prędkości wiatru  

poniżej 2 m/s,
• brak opadów,
• inwersja termiczna,
• mgła.

Sytuacja wyżowa:
• wysokie ciśnienie,
• wzrost temperatury 

powyżej 25ºC,
• spadek prędkości wiatru 

poniżej 2 m/s,
• brak opadów,
• promieniowanie 

bezpośrednie powyżej 500 
W/m2.

Spadek stężenia
zanieczyszczeń

Sytuacja niżowa:
• niskie ciśnienie,
• wzrost temperatury 

powyżej 0ºC,
• wzrost prędkości wiatru 

powyżej 5 m/s,
• opady.

Sytuacja niżowa:
• niskie ciśnienie,
• spadek temperatury,
• wzrost prędkości wiatru  

powyżej 5 m/s,
• opady.

Ocenę jakości powietrza na terenie Gminy Żórawina dokonano na podstawie opracowania 
p.t.  „Ocena  poziomów  substancji  w  powietrzu  oraz  wyniki  klasyfikacji  stref  województwa 
dolnośląskiego za 2011” (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu).

Oceny i wynikające z nich działania odnoszone są do jednostek terytorialnych nazywanych 
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strefami, obejmujących obszar całego kraju. W założeniach do projektu ustawy o zmianie ustawy 
Prawo ochrony środowiska  oraz  niektórych innych  ustaw (stanowiącej  transpozycję  Dyrektywy 
2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza 
i  czystszego  powietrza  dla  Europy)  przyjmuje  się,  że  od  stycznia  2011  r.  dla  wszystkich 
zanieczyszczeń uwzględnianych w ocenach jakości powietrza (dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, 
tlenki azotu, tlenek węgla, benzen, ozon, pył zawieszony PM10, zawartość ołowiu, arsenu, kadmu, 
niklu i benzo(a)piranu w pyle PM10 oraz pył zawieszony PM2.5) obowiązuje nowy podział kraju na 
strefy. Strefę stanowią:

• aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy,
• miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy,
• pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 

tys. mieszkańców (strefa dolnośląska).
Województwo dolnośląskie zostało podzielone na 4 strefy.
Gminę Żórawina zgodnie z w/w dokumentem zaliczono do strefy dolnośląskiej (kod PL0204). Na 
obszarze Gminy nie zlokalizowano stanowiska do pomiaru jakości powietrza. Najbliższe punkty 
pomiarowo  –  kontrolne  w  strefie  dolnośląskiej  umiejscowiono  na  terenie  Świętej  Katarzyny, 
Siechnic, gm. Kobierzyce oraz miasta Wrocław: ul. Bartnicza, Wyb. J. Conrada-Korzeniowskiego, 
ul. Na Grobli, al. Wiśniowa.

Rysunek 18: Lokalizacja strefy dolnośląskiej oraz punktów pomiarowo – kontrolnych. 
Źródło: WIOŚ Wrocław.

Strefa dolnośląska to największa strefa województwa dolnośląskiego o powierzchnia 19 
513 km2, zamieszkiwana przez około 2 018 940 osób. Obejmuje 27 powiatów na Dolnym Śląsku, 
bez miasta Wrocław, Legnica, Wałbrzych.

Wyniki  klasyfikacji  strefy  dolnośląskiej  uzyskane  w  „Ocenie  poziomów  substancji
w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2011” przedstawiają się 
następująco:
Ze względu na ochronę zdrowia dla zanieczyszczeń takich jak dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek 
siarki  (SO2),  benzen  (C6H6),  ołów (Pb),  arsen  (As),  kadm (Cd),  nikiel  (Ni),  pył  PM2,5  strefę 
zaliczono  do  klasy  A.  Oznacza  to,  że  w obszarze  strefy  dolnośląskiej  poziomy dopuszczalne, 
poziomy docelowe oraz poziomy długoterminowe nie były przekraczane.

Natomiast dla opadu pyłu PM10, tlenku węgla (CO), oraz benz(a)pirenu strefę dolnośląską 
ze wyglądu na ochronę zdrowia  zaliczono do klasy C (z  uwzględnieniem krajowych norm dla 
uzdrowisk).  Oznacza  to,  że  w  strefie  przekraczane  były  poziomy  dopuszczone  o  margines 
tolerancji.

Główną  przyczyną  wystąpienia  przekroczeń  pyłu  PM10  oraz  benzo(a)pirenu  w  okresie 
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zimowym  jest  niska  emisja,  natomiast  w  okresie  letnim  emisja  pochodząca  z  różnych  źródeł 
komunikacyjnych.  Wysokie  stężenie  jest  charakterystyczne  dla  procesów  spalania
w  nieefektywnych  kotłach  grzewczych.  Benzo(a)piren  to  groźna,  toksyczna  i  rakotwórcza 
substancja oddziaływująca negatywnie na rozrodczość,  ponadto może powodować dziedziczne 
wady genetyczne i upośledzać płodność.

Wtórne zanieczyszczenie pyłu zawieszonego będące również przyczyną pogorszenia się 
jakości  powietrza  na  terenie  Gminy,  najczęściej  pochodzi  z  powierzchni  odkrytych,  np.  dróg, 
chodników. Na podstawie klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za rok 2011 stwierdzono 
potrzebę opracowywania programów ochrony powietrza ze względu na ochronę zdrowia ludzi dla 
wszystkich 4 stref województwa:

• aglomeracja wrocławska (NO2, PM10, benzo(a)piren, PM2.5),
• m. Legnica (PM10, benzo(a)piren, PM2.5),
• m. Wałbrzych (PM10, benzo(a)piren),
• strefa dolnośląska (PM10, CO, benzo(a)piren, ozon).

EMISJA PRZEMYSŁOWA
Do  podstawowych  źródeł  emisji  zanieczyszczeń  przemysłowych  na  terenie  Gminy 

Żórawina zalicza się fermę hodowlaną – trzody chlewnej oraz stację paliw.
FERMA HODOWLANA

Podstawowe substancje zanieczyszczające powietrze to amoniak, odory i pył. Pyły mają 
poważny wpływ na  zwierzęta  i  ludzi,  gdyż  są nośnikiem substancji  zapachowych  i  przyczyną 
odczuwanych uciążliwości. Główne czynniki mające wpływ na emisję do powietrza to:

• rozwiązanie konstrukcyjne pomieszczenia chowu oraz system gromadzenia odchodów,
• system wentylacji i krotność wymiany powietrza,
• rodzaj ogrzewania i temperatura wewnętrzna,
• ilość i jakość odchodów, co zależy od strategii żywienia, składu pokarmu (poziom protein), 

stosowania ściółki, pojenia i systemów pojenia, liczby zwierząt.
W literaturze najczęściej spotyka się informacje na temat emisji amoniaku, ale wydzielają 

się też inne gazy takie jak: metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), gazy cieplarniane, które powinny 
stać  się  przedmiotem zainteresowania.  W  procesie  przemiany  materii  zwierząt  powstaje  NH3
i CH4. Podtlenek azotu (N2O) jest produktem wtórnej reakcji amoniaku z mocznikiem lub może 
powstać z kwasu moczowego występującego w moczu. Zestawienie zebranych danych o emisji do 
powietrza  z  ferm chowu świń  przedstawiono w tabeli  poniżej,  poziomy emisji  odnoszą  się  do 
różnych technik chowu i różnych rejonów. Dane o emisji CH4 i N2O pochodzą z inwentaryzacji i są 
określone metodą wskaźnikową.

Tabela 19. Emisja z fermy chowu świń.

Gatunek System 
chowu

NH3 CH4 N2O

Lochy
Prośne - 0.4-4.2 21.1 Brak danych
Luźne - 0.8-9.0 Brak danych Brak danych

Prosiaki <30 kg - 0.06-0.08 3.9 Brak danych

Tuczniki >30 kg

Całkowicie 
rusztowe

1.35-3.0 2.8-4.5 0.02-0.15

Częściowo 
rusztowe

0.9-2.4 4.2 i 11.1 0.59-3.44

Gładka 
podłoga, 
ściółka

2.1-4.0 0.9-1.1 0.05-2.4
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Źródło: Charakterystyka technologiczna hodowli drobiu i świń w Unii Europejskiej, Ministerstwo Środowiska.

Emisja odorów pochodzi z działalności wcześniej opisanych. Udział indywidualnych źródeł 
w całkowitej emisji z obiektu chowu jest zmienny i zależy od takich czynników jak:

• ogólne funkcjonowanie fermy,
• skład gnojowicy,
• metody gromadzenia i transportu gnojowicy.

Emisja  odorów  jest  mierzona  w  europejskich  jednostkach  zapachowych.  Wydzielanie 
amoniaku i metanu z obornika jest okresowe i następuje dopiero przy ruszeniu go z pryzmy w celu 
rozrzucenia go na pola.

Emisja Dieta niskoproteinowa Dieta normalna
Liczba jednostek zapachowych/sek. 371 949

H2S (mg/sek.) 0.008 0.021
Źródło: Charakterystyka technologiczna hodowli drobiu i świń w Unii Europejskiej, Ministerstwo Środowiska.

Na terenie Gminy Żórawina znajduje się jedna ferma hodowlana, jest to:
• Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wielkie Sp. z o.o.

Tabela 20. Stężenia dopuszczalne i  odniesienia w powietrzu  dla zanieczyszczeń emitowanych
z fermy norek o populacji 329 DJP.

Lp. Zanieczyszczenie Nr CAS Stężenie dopuszczalne lub 
wartość odniesienia

Częstość

1 godz. roczne 1 godz.
μg/m3 μg/m3 %

1 Pył zawieszony - 280 40 0,200
2 Tlenek węgla 630-08-0 30000 Nie określa się 0,200
3 Benzen 71-43-2 30 5 0,200
4 Węglowodory alimfatyczne - 3000 1000 0,200
5 Węglowodory aromatyczne - 1000 43 0,200
6 Dwutlenek azotu 10102-44-0 200 40 0,200
7 Dwutlenek siarki 7446-09-5 350 20 0,274
8 Amoniak 7664-41-7 400 50 0,200

W ramach kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie Gminy Żórawina 
wyznacza się Wójtowi stosownie następującą zasadę i kierunek w procesie zlecania opracowania 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego:

− bezwzględny  zakaz  lokalizacji  wszelkiego  rodzaju  ferm  hodowlanych  zwierząt   
futerkowych.
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STACJA PALIW
Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze stacji paliw pochodzi głównie z przeładunku paliw 

oraz  ruchu  pojazdów  poruszających  się  po  stacji.  Skład  gazów  emitowanych  z  urządzeń 
technologicznych  stacji  paliw  wynosi:  80  –  90%  węglowodorów  alifatycznych;  1  –  4% 
aromatycznych oraz 8 – 10% olefin (zwyczajowo przyjmuje się 85% węglowodorów alifatycznych
i 15% aromatycznych).

Emisja zanieczyszczeń w przypadku stacji tankowania gazu płynnego występuje w sposób 
ciągły z połączeń i zaworów pod ciśnieniem – szczególnie po dłuższym okresie użytkowania.
W skład gazu płynnego propan – butan wchodzą: 0,4% węglowodorów C2, 44,9% węglowodorów 
C3,  53,8%  węglowodorów  C4  oraz  0,5%  węglowodorów  C5.  Ponadto  gaz  płynny  handlowy 
zawiera śladowe ilości organicznych związków siarki (jako związki zapachowe) w ilości od 6 ppm 
do 0,0001%.

Tabela 21: Stacja paliw na terenie Gminy Żórawina.

Stacja paliw Adres Numer działki i miejscowość
P.H.U. „Domagała” Sp. j. ul. Wrocławska 37, 55-020 

Wojkowice
dz. nr 116, obręb Wojkowice

EMISJA KOMUNIKACYJNA
Źródłem  emisji  zanieczyszczeń  tego  typu  jest  spalanie  paliw  płynnych  w  silnikach 

spalinowych  pojazdów  samochodowych,  w  maszynach  rolniczych  oraz  w  kolejnictwie. 
Charakterystycznymi cechami zanieczyszczeń komunikacyjnych są:

• stosunkowo duże stężenie tlenku węgla, tlenków azotu i węglowodorów lotnych;
• koncentracja zanieczyszczeń wzdłuż dróg;
• nierównomierność w okresach dobowych i sezonowych związana ze zmianami natężenia 

ruchu.
Na wielkość emisji komunikacyjnej mają wpływ:

• stan nawierzchni,
• konstrukcja i stan techniczny silników pojazdów, warunki pracy silników,
• rodzaj paliwa,
• płynność ruchu,
• ścieranie jezdni, opon i hamulców,
• unoszenia drobin pyłu w wyniku wzniecania go z powierzchni na skutek ruchu pojazdów 

(emisja wtórna).
Podstawową sieć drogową stanowią odcinki dróg wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych:

• Zgorzelec - Jędrzychowice, Słubice, Olszyna
• W-395 relacji Wrocław – Strzelin – Ziębice 
• W-346 relacji Oława – Kąty Wrocławskie – Środa Śląska
• 1954D Żórawina – Wrocław
• 1972 D Marcinkowice - Domasław

Główną sieć drogową uzupełniają:
• drogi powiatowe o łącznej długości 60 km,
• drogi gminne o łącznej długości 46 km2.

Przez obszar Gminy przebiega linia nr 276 kolejowa relacji:
• Wrocław – Strzelin - Kamieniec Ząbkowicki – Międzylesie
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POMIAR RUCHU NA DROGACH WOJEWÓDZKICH NA TERENIE GMINY ŻÓRAWINA 
W 2010 ROKU

ŚREDNI DOBOWY RUCH W PUNKTACH POMIAROWYCH W 2010 ROKU

Nr pkt. 
Pomiar.

Nr 
drogi

Opis odcinka Pojazdy 
samoch. 
ogółem

Rodzajowa struktura ruchu pojazdów samochodowych
Pikietaż Gług. 

(km)
Nazwa Motocykle Sam. 

Osob. 
mikrobusy

Lekkie 
sam. 

ciężarowe

Ciężarowe Autobusy Ciągniki 
rolniczeBez 

przycz.
Z 

przycz.
Pocz. Końc. SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR SDR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
02107 346 36,1 50,1 14 Wierzbice-

Stary 
Śleszów

1056 17 793 106 53 70 3 14

02108 346 50,1 63,3 13,2 Stary 
Śleszów-

Gaj 
Oławski

1567 28 1237 141 52 67 20 22

02257 395 5,9 14,4 8,5 Wrocław-
Wojkowice

8465 51 7018 779 271 245 93 8

02258 395 14,4 18,7 4,3 Wojkowice
-Stary 

Śleszów

6238 25 5152 393 237 356 69 6

02259 395 18,7 35,0 16,3 Stary 
Śleszów-
Strzelin

5590 22 4735 257 140 347 67 22

Źródło: http://siskom.waw.pl/nauka-gpr.htm

EMISJA NISKA
Niewielki  stopień  gazyfikacji  terenu  oraz  wysokie  ceny  gazu  powodują,  iż  ciągle 

najpopularniejszym  paliwem  ze  względu  na  bliskość  kopalń,  jest  węgiel  kamienny  oraz  miał. 
Chociaż wiele instytucji  publicznych i  zakładów przemysłowych coraz częściej  decyduje się na 
ograniczenie  emisji  poprzez  zmianę  medium  grzewczego  z  węgla  na  gaz  lub  olej  opałowy,
a nawet  odnawialne źródła  ciepła  to nadal  wielkim problemem pozostaje  emisja do atmosfery 
zanieczyszczeń z palenisk domowych – problem szczególnie uciążliwy w okresie grzewczym.

Ilość emisji z budynków prywatnych z paleniskami jest trudna do oszacowania. Niemożliwość 
oszacowania emisji  z tych budynków (a ściślej z palenisk) wynika ze względu na rozproszenie 
dystrybucji  paliwa  oraz  z  braku  kontroli,  jakości  i  ilości  spalanego  paliwa.  Według  badań 
przeprowadzonych  na  Politechnice  Warszawskiej  źródła  indywidualne  wytwarzają  w  Polsce 
„połowy  ilości  pyłu  emitowanego  z  elektrociepłowni,  200  razy  więcej  tlenku  węgla  niż 
elektrociepłownie, 2 razy mniej tlenków azotu niż elektrociepłownie”. Paleniska domowe stanowią 
tym większy problem, że ich użytkownicy niejednokrotnie spalają w nich substancje wyjątkowo 
szkodliwe (np. odpady z tworzyw sztucznych, gumy),  co dodatkowo zwiększa uciążliwość tych 
źródeł dla środowiska przyrodniczego.

Na  podstawie  wskaźników  określonych  w  materiałach  informacyjno-instruktażowych 
Ministerstwa Ochrony Środowiska,  Zasobów Naturalnych i  Leśnictwa dla tradycyjnych palenisk 
domowych, emisję dla jednego obiektu mieszkalnego (obiektu standardowego) można przedstawić 
następująco.
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Rysunek 19. Emisja zanieczyszczeń dla obiektu standardowego w kg/rok.
Źródło:  Materiały  informacyjno-instruktażowe  Ministerstwa  Ochrony  Środowiska,  Zasobów  Naturalnych  
i Leśnictwa, 1996.

Łączna emisja zanieczyszczeń z jednego obiektu standardowego wynosi: 1,13 Mg/rok
Emisja CO2 (gaz cieplarniany): 27,2 Mg/rok
Największą  emisją  zanieczyszczeń  gazowo-pyłowych  charakteryzuje  się  eksploatacja  kotłów 
węglowych  zarówno  o  sortymencie  mieszanym  (kotły  stare)  jak  i  sortymencie  ekogroszku. 
Spalanie w celach grzewczych paliw gazowych jak i ciekłych związana jest ze znacznie mniejszą 
emisją  zanieczyszczeń.  Paliwa  te  uznaje  się  za  bardziej  ekologiczne.  W przypadku  emisji  do 
atmosfery dwutlenku węgla,  gazu w głównej mierze odpowiedzialnego za efekt cieplarniany na 
naszej planecie, także największym jej udziałem odznaczają się kotłownie z zastosowaniem kotła 
węglowego. Korzystanie z kotła na biomasę oraz pompy ciepła daje bilansowo zerową emisję 
dwutlenku węgla,  jako że spalane jest  odnawiane paliwo – biomasa oraz wykorzystane ciepło
z gruntu.
Na terenie Gminy Żórawina zlokalizowanych jest 9 kotłowni w obiektach użyteczności publicznej.

Tabela 22. Kotłownie w obiektach użyteczności publicznej.

Kotłownia/Lokaliza
cja

Liczba kotłów Moc kotłów Paliwo (węgiel,  
olej, inne)

Ilość spalanego 
paliwa średnio

Stan techniczny

Urząd Gminy Żórawina 1 78,9 kW Olej opałowy 8,2 tys. L dobry
Urząd Stanu Cywilnego 1 38 kW węgiel 

kamienny, koks
6,5 Mg b. dobry

Gminne Centrum 
Kultury w Żórawinie

1 90 kW Olej opałowy 4,2 tys. L b. dobry

Szkoła Podstawowa im. 
B. Chrobrego w 
Żórawinie

1 90 kW Olej opałowy 9,0 tys. L b. dobry

Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w 
Rzeplinie

1 120 kW
Węgiel 

kamienny, koks 9,5 Mg
 b. dobry

Szkoła Podstawowa im. 
Jana Pawła II w 
Wilczkowie

1 100 kW Olej opałowy 6,5 tys. L
dobry

Szkoła Podstawowa w 
Węgrach

1 110 kW Węgiel 
kamienny, koks

6,0 Mg dobry

Gimnazjum im. Armii 
Krajowej w Żórawinie

1 170 kW Olej opałowy 11,0 tys. L b. dobry

1 68,9 kW Olej opałowy 8,5 tys. L b. dobry
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Przedszkole w 
Żórawinie

1 80 kW Węgiel 
kamienny, koks

1,7 Mg b. dobry

Szkoła Podstawowa w 
Polakowicach

1 85 kW Węgiel 
kamienny, koks

11,0 Mg b. dobry

Źródło: dane z Urzędu Gminy Żórawina.

4.7.2. Przyjęte cele i priorytety
Na podstawie identyfikacji stanu istniejącego, zmian ustawodawstwa unijnego i krajowego 

podejmowane działania w zakresie ochrony powietrza na terenie Gminy Żórawina powinny być 
realizowane poprzez:

• prowadzenie edukacji w zakresie ochrony powietrza:
podnoszenie  społecznej  świadomości  proekologicznej  w  zakresie  ochrony  powietrza
i  przedstawienie  szkodliwego  oddziaływania  zanieczyszczeń  pyłowych  i  gazowych  dla 
zdrowia  i  kosztów  społeczno-ekonomicznych  spowodowanych  zanieczyszczeniem 
atmosfery;
śledzenie zmian prawnych w zakresie ochrony środowiska, energetyki i budownictwa,
przyjmowanie i propagowanie dobrych praktyk, standardów np.: w zakresie kompleksowych 
rozwiązań  związanych  z  obniżeniem  energochłonności,  stosowania  odnawialnych
i  niekonwencjonalnych źródeł  energii  dla obiektów gminnych lub obiektów,  które Gmina 
oddaje  do  użytku  w  drodze  zamówień  publicznych  lub  w  zakresie  realizacji  procedur 
zamówień publicznych z wykorzystaniem kryterium tzw. zielonych zamówień publicznych - 
katalog  kryteriów  środowiskowych  dla  produktów  zużywających  energię  możliwych  do 
wykorzystania  przy  formułowaniu  specyfikacji  na  potrzeby  tego  typu  zamówień  można 
znaleźć  na  stronach  Urzędu  Zamówień  Publicznych.  pod  adresem: 
http://www.uzp.gov.pl/zagadnienia-merytoryczne/zielone-zamowienia/kryteria-
srodowiskowe

• opracowanie  „Założeń  do  planu  zaopatrzenia  Gminy  Żórawina  w  ciepło,  energię 
elektryczną i paliwa gazowe" m.in. w celu oceny aktualnego zapotrzebowania na energię 
na terenie Gminy, określenia prognozy zapotrzebowania na nośniki energii do roku 2025, 
określenia przedsięwzięć racjonalizujących wykorzystanie energii na terenie Gminy, oceny 
możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

• intensyfikację działań związanych z modernizacją dróg gminnych;
• dalszą współpracę Gminy z przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie modernizacji

i rozbudowy systemu ciepłowniczego,
• podjęcie dalszych działań związanych z ograniczaniem niskiej emisji.

4.7.3. Kierunki działań.

OCHRONA POWIETRZA
Cele 

długoterminow
e 

do roku 2020

Cel Cele 
krótkoterminowe 

do roku 2016

Zadanie Przedsięwzięcie Jednostka 
odpowiedzialna

Kontynuacja 
działań 
związanych z 
poprawą jakości 
powietrza oraz 
ograniczanie 

OA.1.
1

Spełnienie 
standardów, jakości  
powietrza poprzez 
ograniczenie emisji z 
procesów spalania 
paliw, ograniczenie 

OA.1.1.1
Wykonanie „Założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe”

Gmina Żórawina

OA.1.1.2 Termomodernizacja obiektów 
użyteczności publicznej

Gmina Żórawina

OA.1.1.3
Systematyczne prowadzenie 
kontroli podmiotów dotyczącej  
przestrzegania zasad ochrony 
środowiska

WIOŚ we Wrocławiu

OA.1.1.4

Wdrażanie zapisów Uchwały Nr 
III/44/10 Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 
2010r. w sprawie "Naprawczych 
programów ochrony powietrza dla 
stref na terenie województwa 
dolnośląskiego, w których zostały  

Województwo 
Dolnośląskie;  

Starostwo Powiatowe; 
Gmina Żórawina;
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zużycia energii  
oraz promocja 
wykorzystania 
odnawialnych 
źródeł

niskiej emisji,  
zmniejszenie 
zapotrzebowania na 
energię:

przekroczone poziomy 
dopuszczalne i docelowe substancji  
w powietrzu".

OA.1.1.5
Wdrożenie w procedurze zamówień 
publicznych kryterium tzw.  
zielonych zamówień publicznych.

Gmina Żórawina

OA.1.1.6
Określanie w decyzjach o 
środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację planowanego 
przedsięwzięcia warunków 
zapewniających ochronę powietrza.

Gmina Żórawina

OA.1.
2

Poprawa jakości 
powietrza poprzez 
poprawienie 
warunków na drogach 
Gminy

OA.1.2.1 Modernizacja układu drogowego w 
gminie

DSDiK we Wrocławiu 
Zarząd Dróg 

Powiatowych we 
Wrocławiu, Gmina 

Żórawina

OA.1.2.2
Budowa ścieżek rowerowych w 
parkach gminnych i wzdłuż dróg 
gminnych.

Gmina Żórawina

OA.1.
3

Wzrost świadomości  
ekologicznej  
mieszkańców w 
zakresie ochrony 
powietrza

OA.1.3.1
Kampania społeczna na rzecz 
przeciwdziałania spalaniu odpadów 
w gospodarstwach domowych oraz 
wypalaniu traw.

Gmina Żórawina

OA.1.3.2
Propagowanie alternatywnych 
źródeł energii (np. gaz, paliwa 
ekologiczne)

Gmina Żórawina

OA.1.
4

Montaż kolektorów 
słonecznych

OA.1.4.1 Zachęcanie mieszkańców do 
montażu kolektorów słonecznych

Gmina Zórawina

4.7.4.  Przedsięwzięcia  własne  i  koordynowane,  w  podziale  na  inwestycyjne  
i pozainwestycyjne, przewidziane do realizacji w perspektywie do roku 2016 i do roku 2020.

L.P. Nazwa zadania Termin 
rozpoczęc

ia 
planowan

y

Termin 
zakończe

nia 
planowan

y

Jednostka 
odpowiedzialna

Planowane 
efekty 

ekologiczne

Planowane 
koszty 
ogółem 

(PLN) tyś.

Partnerzy

OCHRONA POWIETRZA
ZADANIA WŁASNE

OA.1.1
.1

Wykonanie 
„Założeń do planu 
zaopatrzenia w 
ciepło, energię 
elektryczną i 
paliwa gazowe”

2013 2020 Gmina Żórawina

Kontrola ilości 
zapotrzebowa
nia na energię

35
Przedsiębiorstw
a energetyczne

OA.1.1
.2

Termomodernizacj
a obiektów 
użyteczności 
publicznej

2013 2016 Gmina Żórawina
Zmniejszenie 
strat ciepła, 
ograniczenie 
zużycia paliw

Zależnie od 
potrzeby

WFOŚiGW we 
Wrocławiu

OA.1.1
.5

Wdrożenie w 
procedurze 
zamówień 
publicznych 
kryterium tzw. 
zielonych 
zamówień 
publicznych.

2013 2016 Gmina Żórawina
Poprawa 
wizerunku 

gminy

Zależnie od 
potrzeby

OA.1.1
.6

Określanie w 
decyzjach o 
środowiskowych 
uwarunkowaniach 
zgody na 
realizację 
planowanego 
przedsięwzięcia 
warunków 
zapewniających 
ochronę 
powietrza.

2013 2016 Gmina Żórawina

Poprawa 
wizerunku 

gminy n.d.

Poprawa 
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OA.1.2
.1

Modernizacja 
układu drogowego 
w gminie 2013 2016 Gmina Żórawina

jakości 
powietrza 
poprzez 
poprawę 
infrastruktury 
drogowej i 
około 
drogowej

SUMA:

OA.1.2
.1.1

Przebudowa drogi 
Brzeście-
Marcinkowice  – 
dywanik asfaltowy 
dł. 1300 mb

2013 2016 Gmina Żórawina j.w. 237

OA.1.2
.1.2

Przebudowa drogi 
Rzeplin – Suchy 
Dwór – dywanik 
asfaltowy dł. 3200 
mb

2013 2016 Gmina Żórawina j.w. 545

OA.1.2
.1.3

Przebudowa drogi 
Nowojowice II 
etap – dywanik 
afaltowy dł. 460 
mb

2013 2016 Gmina Żórawina j.w. 83

OA.1.2
.1.4

Budowa drogi 
Nowojowice – 
tłuczniówka dł. 
621 mb

2013 2016 Gmina Żórawina j.w. 84

OA.1.2
.1.5

Budowa drogi 
Przecławice 
(droga na Tyniec 
nad Ślęzą) – 
tłuczniówka dł. 
740 mb

2013 2016 Gmina Żórawina j.w. 100

OA.1.2
.1.6

Budowa drogi 
Stary Śleszów – 
Wilkowice – 
tłuczniówka dł. 
1000 mb

2013 2016 Gmina Żórawina j.w. 135

OA.1.2
.1.7

Przebudowa drogi 
Wilczków – 
Żerniki Wielkie – 
tłuczniówka dł. 
900 mb

2013 2016 Gmina Żórawina j.w. 122

OA.1.2
.1.8

Budowa drogi 
Jaksonów – 
Szczepankowice 
– tłuczniówka dł. 
770 mb

2013 2016 Gmina Żórawina j.w. 104

OA.1.2
.1.9

Budowa drogi 
Karwiany – Suchy 
Dwór – 
tłuczniówka dł. 
461 mb

2013 2016 Gmina Żórawina j.w. 63

OA.1.2
.1.10

Przebudowa drogi 
w Żórawinie dz. 
Nr 645 – 
tłuczniówka dł. 
1170 mb

2013 2016 Gmina Żórawina j.w. 210

OA.1.2
.2

Budowa ścieżek 
rowerowych w 
parkach gminnych 
i wzdłuż dróg 
gminnych 

2013 2016 Gmina Żórawina 1 800
Poprawa 

bazy 
turystyczno – 
rekreacyjnej

Instytucje 
udzielające 
dofinansowania

OA.1.3
.1

Kampania 
społeczna na 
rzecz 
przeciwdziałania 
spalaniu odpadów 
w 
gospodarstwach 
domowych oraz 
wypalaniu traw.

2013 2016 Gmina Żórawina

Poprawa 
jakości 

powietrza, 
wzrost 

świadomości 
ekologicznej 
mieszkańców

Zależnie od 
potrzeb

WFOŚiGW we 
Wrocławiu

OA.1.3
Propagowanie Poprawa 
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.2 alternatywnych 
źródeł energii (np. 
gaz, paliwa 
ekologiczne)

2013 2016 Gmina Żórawina
jakości 

powietrza, 
wzrost 

świadomości 
ekologicznej 
mieszkańców

Zależnie od 
potrzeb

WFOŚiGW we 
Wrocławiu

OA.1.4

Montaż 
kolektorów 
słonecznych 
szansą na 
poprawę jakości 
powietrza w 
gminie Żórawina

2013 2020 Gmina Żórawina

Poprawa 
jakości 

powietrza, 
wzrost 

świadomości 
ekologicznej 
mieszkańców

Zależnie od 
potrzeb

UMWD, 
WFOŚiGW we 
Wrocławiu

ZADANIA KOORDYNOWANE

OA.1.2
.1

Modernizacja 
układu drogowego 
w gminie

2013 2016

Zarząd Dróg 
Powiatowych we 
Wrocławiu

Poprawa 
jakości 
powietrza 
poprzez 
poprawę 
infrastruktury 
drogowej i 
około 
drogowej

SUMA:
Gmina 
Żórawina

OA.1.2
.1.1

Bieżąca 
modernizacja i 
rozbudowa 
infrastruktury 
„około drogowej”.

1. Budowa 
chodników w 
miejscowościach: 
Komorowice; 
Szukalice; 
Wilczków; 
Okrzeszyce; 
Jarosławic.
2. Uzupełnienie 
oświetlenia.

2013 2016

Gmina Żórawina; 
Miasto Wrocław; 
Starostwo 
Powiatowe;

j.w. 4 500

OA.1.1
.3

Systematyczne 
prowadzenie 
kontroli 
podmiotów 
dotyczącej 
przestrzegania 
zasad ochrony 
środowiska

2013 2016 WIOŚ Wrocław

Przestrzegani
e norm 
prawnych 
przez 
przedsiębiorc
ów

60 WSSE Wrocław

OA.1.1
.4

Wdrażanie 
zapisów Uchwały 
Nr III/44/10 
Sejmiku 
Województwa 
Dolnośląskiego z 
dnia 28 grudnia 
2010r. w sprawie 
"Naprawczych 
programów 
ochrony powietrza 
dla stref na 
terenie 
wojwództwa 
dolnośląskiego, w 
których zostały 
przekroczone 
poziomy 
dopuszczalne i 
docelowe 
substancji w 
powietrzu".

2013 2016
Województwo 
Dolnośląskie; 
Starostwo 
Powiatowe; Gmina 
Żórawina;

Ograniczenie 
spalania 

węgla niskie, 
jakości

b.d.

4.8. OCHRONA PRZED HAŁASEM
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4.8.1. Charakterystyka uciążliwości akustycznej w gminie

HAŁAS PRZEMYSŁOWY
Na źródła hałasu przemysłowego składają się dźwięki powstające wewnątrz i na zewnątrz 

budynków  produkcyjnych.  Źródła  hałasu  pochodzą  przede  wszystkim  od  maszyn  i  urządzeń 
produkcyjnych emitujących hałas przez ściany, stropy, okna i drzwi. Natomiast źródłem hałasu na 
zewnątrz budynków są zainstalowane tam maszyny i urządzenia. Ponadto do potencjalnych źródeł 
hałasu będą należeć także prowadzone prace dorywcze jak cięcia,  kucia oraz odbywający się 
transport kołowy na drogach wewnętrznych zakładu.

HAŁAS KOMUNIKACYJNY
O  poziomie  hałasu  komunikacyjnego  przy  trasach  komunikacyjnych  na  terenach 

pozamiejskich, decyduje bardzo wiele różnego rodzaju czynników, takich jak:
• natężenie ruchu pojazdów,
• procentowy udział pojazdów ciężarowych w strumieniu pojazdów,
• prędkość strumienia pojazdów,
• płynność ruchu pojazdów,
• położenie drogi oraz rodzaj nawierzchni,
• rodzaj i szerokość drogi,
• ukształtowanie terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna,
• rodzaj sąsiadującej z trasą zabudowy,
• odległość pierwszej linii zabudowy od skraju jezdni.

W miesiącach kwiecień – grudzień 2009 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu przeprowadził pomiary hałasu przy trasach komunikacyjnych powiatu wrocławskiego. 
Głównym założeniem wykonanych pomiarów akustycznych było określenie warunków panujących 
w  bezpośrednim  sąsiedztwie  tras  komunikacyjnych  i  uzyskanie  informacji  o  uciążliwości 
akustycznej  analizowanych  tras.  Pomiary  wykonywano  w  porze  dziennej,  w  trzech  okresach
w następujących porach doby:

• poranna w godzinach pomiędzy 6°°- 9°°,
• południowa w godzinach pomiędzy 9°°- 18°°,
• wieczorna w godzinach pomiędzy 18°°- 22°°.

W tabeli poniżej przedstawiono wyniki pomiarów hałasu na drogach Gminy Żórawina.

Tabela 23. Pomiary hałasu komunikacyjnego na terenie Gminy Żórawina w 2011 r.
Lp. Lokalizacja punktów 

pomiarowych
Natężenie

ruchu
poj/h

ogółem

Natężenie
ruchu poj/h
ciężarowych

LAeq na granicy
terenu

chronionego
[dB]

Odległość
terenu

chronionego od
krawędzi jezdni

[m]

1
Nowojowice 

3
Droga 

wojewódzka nr 
395

380 38 72,0 3,0

2 Żórawina Al. 
Niepodległości

221 19 66,6 2,0

Źródło:  Klimat  akustyczny  w wybranych punktach  województwa dolnośląskiego w roku  2011,  WIOŚ we  
Wrocławiu.

Nowojowice 3 – droga wojewódzka nr 395, dwukierunkowa, o nawierzchni asfaltowej w dobrym 
stanie technicznym. Stwierdzony poziom równoważny odpowiadał 72,0 dB przy 10,0 % udziale 
pojazdów  ciężkich  w  ogólnym  natężeniu  sięgającym  380  poj/h  Zabudowa  luźna  obustronna 
usytuowana ok. 3,0-12,0 m od krawędzi jezdni. W strefie oddziaływania znajduje się 23 budynki 
jednorodzinne. Oszacowana liczba mieszkańców narażona na ponadnormatywny hałas wynosi 75.

al.  Niepodległości  (GOK)  - droga  dwukierunkowa,  o  nawierzchni  asfaltowej  w  stanie  bardzo 
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dobrym. Zabudowa obustronna, luźna, zlokalizowana 4,0-6,0 m od krawędzi jezdni. Średni poziom 
dźwięku  odpowiadał  66,6  dB  przy  natężeniu  ruchu  221  poj/h  i  udziale  pojazdów  ciężkich
w strumieniu ruchu wynoszącym 9,0 %. W strefie oddziaływania znajduje się 30 budynków jedno
i wielorodzinnych. Oszacowana liczba mieszkańców narażona na ponadnormatywny hałas wynosi 
125.

Na terenie powiatu wrocławskiego badaniami monitoringowymi objęto 14 odcinków dróg. 
We  wszystkich  punktach  stwierdzony  równoważny  poziom  dźwięku  LAeq  w  porze  dziennej 
przekraczał  dopuszczalne  normy  i  mieścił  w  przedziale  65,0  dB  -  73,7  dB.  W  stosunku  do 
obowiązujących  norm  średni  poziom  równoważny  LAeq  dla  16  godzin  dnia  przekraczał 
dopuszczalny poziom hałasu o 5,0 –13,7 dB. Najwyższe przekroczenia odnotowano przy drodze 
krajowej  nr  94  w Siechnicach  i  przy  drodze  krajowej  nr  35  w Gniechowicach  (73,7  dB)  oraz
w Nowojowicach na drodze wojewódzkiej  nr  395 (72,0 dB)  Na analizowanym terenie  powiatu 
wrocławskiego  w  strefie  bardzo  dużej  uciążliwości  znajduje  się  450  obiektów  mieszkalnych. 
Oszacowana liczba mieszkańców narażona na ponadnormatywny hałas wynosi 1901.

Hałas środowiskowy może być również rozpatrywany w kategoriach ocen subiektywnych. 
Państwowy  Zakład  Higieny  opracował  na  podstawie  badań  ankietowych  skalę  subiektywnej 
uciążliwości  zewnętrznych  hałasów  komunikacyjnych.  Zgodnie  z  dokonaną  klasyfikacją 
uciążliwość  tego  rodzaju  hałasów  w  następujący  sposób  zależy  od  wartości  poziomu 
równoważnego LAeq:

• mała uciążliwość LAeq < 52 dB,
• średnia uciążliwość 52 dB< LAeq > 62 dB,
• duża uciążliwość 63 dB< LAeq > 70 dB,
• bardzo duża uciążliwość LAeq > 70 dB (obszar zagrożeń).

4.8.2. Przyjęte cele i priorytety
Przedsiębiorstwa, zakłady i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na obszarze 

Gminy Żórawina kształtują klimat  akustyczny w swoim otoczeniu.  Istnieje szereg instrumentów 
prawnych,  dzięki  którym  można  wyeliminować  przedsiębiorstwa  niespełniające  warunków 
środowiskowych. Do instrumentów tych można zaliczyć:

• system ocen oddziaływania na środowisko,
• system kontroli i egzekucji.
Działanie zakładów nie powinno powodować przekroczenia standardów, jakości środowiska  

i dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku poza teren, do którego prowadzący instalację 
ma tytuł prawny. Dotyczy to również obszaru ograniczonego użytkowania, jeżeli został utworzony 
w związku z funkcjonowaniem zakładu.

Jeżeli  akustyczne  oddziaływanie  będące  wynikiem  prowadzenia  zakładu  występuje  na 
terenach,  dla  których  nie  zostały  ustawowo  ustalone  dopuszczalne  poziomy  hałasu  lub  na 
terenach,  dla  których  nie  można  określić  dopuszczalnego  poziomu  hałasu  poprzez  przyjęcie 
wartości dopuszczalnych dla rodzaju terenu o zbliżonym przeznaczeniu – wówczas nie podejmuje 
się działań przewidzianych ustawą na rzecz kształtowania klimatu akustycznego tych terenów.

Za emisje hałasu do środowiska nie ponosi się żadnych opłat.  Natomiast za przekroczenie 
poziomów hałasu określonych w decyzji na emitowanie hałasu do środowiska i obowiązujących 
nadal decyzjach o dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego do środowiska – wojewódzki 
inspektor  ochrony  środowiska  wymierza,  w  drodze  decyzji,  administracyjnej  kary  pieniężne. 
Ponadto  na  podmiocie  prowadzącym działalność  gospodarczą  spoczywa  odpowiedzialność  za 
ochronę środowiska polegająca na podjęciu niezbędnych działań naprawczych.

Cele krótkoterminowe (do 2016 roku) i główne działania w zakresie ochrony przed hałasem to:
• Niedopuszczanie do realizacji inwestycji, które mogą być źródłem dużej emisji hałasu do 

środowiska ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub technologie produkcji.
• Ograniczenie emisji hałasu poprzez inwestycje dot. infrastruktury drogowej:

– poprawa nawierzchni dróg,
– optymalizacja płynności ruchu,
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– wprowadzanie systemów pasów zieleni izolacyjnej,
–  budowa  ekranów  akustycznych  wzdłuż  odcinka  autostrady  A4  przy  następujących 

miejscowościach (Krajków – 300 m, Suchy Dwór – 1400 m, Mędłów – 1000 m). 
Dokładne rozpoznanie stanu narażenia na hałas jest podstawą podjęcia działań zmierzających 

do eliminacji lub minimalizacji tego typu zagrożeń. Na bieżąco realizowana modernizacja układów 
komunikacyjnych  uznaje  się  za  dążenie  do  obniżenia  emisji  hałasu.  Są  to  przede  wszystkim 
działania usprawniające ruch drogowy.

W związku z  tym głównymi  kierunkami  działań na terenie  Gminy Żórawina w najbliższych 
latach  będzie  dokonanie  oceny  akustycznej  wybranych  miejsc,  będą  to  głównie  ciągi 
komunikacyjne drogowe i kolejowe. Niezależnie od przeprowadzania oceny akustycznej terenów 
ruchu  komunikacyjnego  niebagatelnym  elementem  działalności  kontrolnej  są  przeprowadzane 
przez WIOŚ kontrole podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

4.8.3. Kierunki działań.

OCHRONA PRZED HAŁASEM
Cel Cele długoterminowe 

do roku 2020
Cel Cele 

krótkoterminowe do 
roku 2016

Zadani
e

Przedsięwzięcie Jednostka 
odpowiedzialna

OH.
1

Zapewnienie 
sprzyjającego komfortu 
akustycznego 
środowiska

OH.1.1
Ograniczenie hałasu 
komunikacyjnego OH.1.1.1

Realizacja zadań 
przewidzianych dla 
poprawy infrastruktury 
drogowej oraz 
organizacji ruchu w 
celu obniżenia emisji  
hałasu 
komunikacyjnego

Gmina Żórawina,  
Zarząd Dróg 
Powiatowych we 
Wrocławiu, DSDiK 
we Wrocławiu

OH.1.2

Tworzenie terenów 
wolnych od 
oddziaływań 
akustycznych 
związanych z 
przemysłem i  
komunikacja

OH.1.2.1

Realizowanie na 
lekcjach 
wychowawczych i  
zajęciach 
przedszkolnych 
tematów dotyczących 
wpływu nadmiernego 
hałasu na zdrowie 
człowieka (słuchanie 
głośnej muzyki)

Gmina Żórawina,  
Szkoły,  
Przedszkola 
organizacje 
ekologiczne

OH.1.2.2
Kontrola emisji hałasu 
do środowiska z 
obiektów działalności  
gospodarczej.

Wojewódzki  
Inspektorat  
Ochrony 
Środowiska

OH.1.2.3

Ograniczenie hałasu 
w obiektach 
przemysłowych 
poprzez zastosowanie 
w zakładach 
automatyzacji i  
hermetyzacji procesu 
produkcji; dobór  
technologii o niskim 
poziomie hałasu;  
stosowanie obudów 
dźwiękochłonnych na 
urządzenia i maszyny 
emitujące wysoki  
poziom hałasu.

Podmioty 
gospodarcze

OH.1.3 Budowa ekranów 
akustycznych wzdłuż 

autostrady A4

OH.1.3.1 Ochrona przed 
hałasem zabudowań 
mieszkalnych 
miejscowości:  
Krajków, Mędłów, 
Suchy Dwór.

GDDKiA O/ Wrocław

4.8.4.  Przedsięwzięcia  własne  i  koordynowane,  w  podziale  na  inwestycyjne  
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PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA
DLA GMINY ŻÓRAWINA NA LATA 2013-2016 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

i pozainwestycyjne, przewidziane do realizacji w perspektywie do roku 2016 i do roku 2020.

L.P. Nazwa zadania Termin 
rozpoczęc

ia 
planowan

y

Termin 
zakończe

nia 
planowan

y

Jednostka 
odpowiedzialna

Planowane 
efekty 

ekologiczne

Planowane 
koszty 
ogółem 

(PLN) tyś.

Partnerzy

OCHRONA PRZED HAŁASEM
ZADANIA WŁASNE

OH.1.1
.1

Realizacja zadań 
przewidzianych 
dla poprawy 
infrastruktury 
drogowej oraz 
organizacji ruchu 
w celu obniżenia 
emisji hałasu 
komunikacyjnego

2013 2020 Gmina Żórawina

Ograniczenie 
uciążliwości 

dla 
mieszkańców

koszty 
zadania 

umieszczono 
w części 

dotyczącej 
ochrony 

powietrza

Zarząd Dróg 
Powiatowych 
we Wrocławiu, 
Dolnośląski 
Zarząd Dróg 
Wojewódzkich

OH.1.2
.1

Realizowanie na 
lekcjach 
wychowawczych i 
zajęciach 
przedszkolnych 
tematów 
dotyczących 
wpływu 
nadmiernego 
hałasu na zdrowie 
człowieka 
(słuchanie głośnej 
muzyki)

2013 2016 Gmina Żórawina
Ochrona 

przed 
zagrożeniem 
nadmiernego 

hałasu

Koszty 
administracyj

ne

Szkoły, 
Przedszkola 
organizacje 
ekologiczne

ZADANIA KOORDYNOWANE

OH.1.2
.3

Ograniczenie 
hałasu w 
obiektach 
przemysłowych 
poprzez 
zastosowanie w 
zakładach 
automatyzacji i 
hermetyzacji 
procesu produkcji; 
dobór technologii 
o niskim poziomie 
hałasu; 
stosowanie 
obudów 
dźwiękochłonnych 
na urządzenia i 
maszyny 
emitujące wysoki 
poziom hałasu.

2013 2016
podmioty gospodarcze 

oddziaływujące na klimat 
akustyczny

Ochrona 
przed 

zagrożeniem 
nadmiernego 

hałasu

b.d.

OH.1.2
.2

Kontrola emisji 
hałasu do 
środowiska z 
obiektów 
działalności 
gospodarczej.

2013 2016

Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu

Przestrzegani
e przez 

przedsiębiorst
wa prawa w 

zakresie norm 
hałasu

110

Gmina 
Żórawina

OH.1.3
.1

Budowa ekranów 
akustycznych

2013 2020 Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad

Ochrona 
przed 

zagrożeniem 
nadmiernego 

hałasu

20

4.9. OCHRONA PRZED ODDZIAŁYWANIEM PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
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4.9.1. Charakterystyka źródeł pól elektromagnetycznych w gminie
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. 

(tekst jednolity zamieszczony w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
23 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska 
Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150 z późn. zmianami) definiuje Pola elektromagnetyczne (PEM), jako pola 
elektryczne,  magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz, 
tworzące zakres promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego.

Głównymi instalacjami emitującymi pola elektromagnetyczne w Gminie są:
• linie przesyłowe wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz stacje transformatorowe. Na 

obszarze  gminy  znajduje  się  ok.  55  stacji  transformatorowych,  w  tym  4  stacje 
użytkowników.  Stacje te są zasilane liniami napowietrznymi  za pomocą sieci  średniego 
napięcia SN 20 kV z GPZ Żórawina R-192 o mocy zainstalowanej 10,0 MVA (E). Do GPZ 
Żórawina  energia  elektryczna  doprowadzona  jest  liniami:  S-175  z  GPZ  Bielany 
Wrocławskie oraz S-174 z GPZ Strzelin.

• instalacje radiokomunikacyjne, takie jak stacje bazowe telefonii komórkowej.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu wykonał w 2010 r. pomiary poziomów 
pól elektromagnetycznych.

Rysunek 20. Lokalizacja punktów pomiarowych PEM na terenie województwa dolnośląskiego  
w 2010r. Źródło: WIOŚ we Wrocławiu

Do badań wytypowano na terenie powiatu wrocławskiego 4 punkty kontrolno - pomiarowe 
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zlokalizowanych w Sobótce, Cieszków, Jeszkowice, Rudna.
Przy planowaniu prac badawczych uwzględniono tereny o wysokiej gęstości zaludnienia 

bądź tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. Do badań wytypowano tereny w strefie 
oddziaływania stacji bazowych telefonii komórkowej, ze względu na fakt, że stacje te są obecnie 
najbardziej  rozpowszechnionym  rodzajem  obiektów  radiokomunikacyjnych.  Na  podstawie  tych 
badań  przeprowadzono  identyfikację  terenów,  na  których  możliwe  są  przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.

Średnia  arytmetyczna  zmierzonych  wartości  skutecznych  natężeń  pól  elektrycznych 
promieniowania elektromagnetycznego dla zakresu 3 MHz- 3000 MHz w w/w miejscowościach 
wynosi 0,10 V/m.

4.9.2. Przyjęte cele i priorytety
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu 

środowiska poprzez:
• utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej 

na tych poziomach;
• zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych, co najmniej do dopuszczalnych.

Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się 
w  ramach  państwowego  monitoringu  środowiska.  Wojewódzki  inspektor  ochrony  środowiska 
prowadzi,  aktualizowany  corocznie,  rejestr  zawierający  informacje  o  terenach,  na  których 
stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku,  
z wyszczególnieniem przekroczeń dotyczących:

• terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
• miejsc dostępnych dla ludności.

Oprócz  tego  prowadzący  instalację  oraz  użytkownik  urządzenia  emitującego  pola 
elektromagnetyczne,  które  są  stacjami  elektroenergetycznymi  lub  napowietrznymi  liniami 
elektroenergetycznymi  o  napięciu  znamionowym  nie  niższym  niż  110  kV,  lub  instalacjami 
radiokomunikacyjnymi,  radionawigacyjnymi  lub  radiolokacyjnymi,  emitującymi  pola 
elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 
W,  emitującymi  pola  elektromagnetyczne  o  częstotliwościach  od  30  kHz  do  300  GHz,  są 
obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku:

• bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia;
• każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany 

spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą 
mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja 
lub urządzenie.

Zadania na poziomie gminy obejmują:
• preferowanie mało konfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania niejonizującego,
• opracowywanie przyszłych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem 

zagrożeń promieniowaniem niejonizującym.

4.9.3. Kierunki działań.
OCHRONA PRZED ODDZIAŁYWANIEM PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Cel Cele długoterminowe 
do roku 2020

Cel Cele 
krótkoterminowe do 

roku 2016

Zadani
e

Przedsięwzięcie Jednostka 
odpowiedzialna

PN.1

Kontrola i ograniczenie 
emisji niejonizującego 
promieniowania 
elektromagnetycznego 
do środowiska

PN.1.1

Rozpoznanie stanu 
zagrożenia 
oddziaływania pól  
elektromagnetycznych

OPN.1.1.
1

Stworzenie rejestru 
potencjalnych źródeł  
promieniowania 
niejonizującego

Powiat Wrocławski

OPN.1.1.
2

Gromadzenie danych 
dotyczących instalacji  
powodujących 
wytwarzanie pól 
elektromagnetycznych

Urząd 
Marszałkowski

4.9.4.  Przedsięwzięcia  własne  i  koordynowane,  w  podziale  na  inwestycyjne  
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i pozainwestycyjne, przewidziane do realizacji w perspektywie do roku 2016 i do roku 2020.

L.P. Nazwa zadania Termin 
rozpoczęc

ia 
planowan

y

Termin 
zakończe

nia 
planowan

y

Jednostka 
odpowiedzialna

Planowane 
efekty 

ekologiczne

Planowane 
koszty 
ogółem 

(PLN) tyś.

Partnerzy

OCHRONA PRZED ODDZIAŁYWANIEM PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
ZADANIA WŁASNE

OPN.1
.1.1

Stworzenie 
rejestru 
potencjalnych 
źródeł 
promieniowania 
niejonizującego

2013 2016 WIOŚ we Wrocławiu

Ochrona 
przed 

zagrożeniem 
spowodowany

m 
promieniowan

iem

W ramach 
obowiązków 
służbowych

Gmina 
Żórawina

OPN.1
.1.2

Gromadzenie 
danych 
dotyczących 
instalacji 
powodujących 
wytwarzanie pól 
elektromagnetycz
nych

2013 2016 Urząd Marszałkowski
Możliwość 

reagowania i 
ochrony 

mieszkańców

-
Gmina 
Żórawina

4.10. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA
4.10.1. Gospodarka wodno-ściekowa

Zaopatrzenie w wodę
Na  terenie  Gminy  Żórawina,  obsługę  w  zakresie  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  

i  zbiorowego  odprowadzania  ścieków  prowadzi  Gminny  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  
w Żórawinie. 

Woda podawana przez sześć Stacji Uzdatniania Wody na terenie gminy Żórawina dla jej 
mieszkańców jest zgodna z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 29 
marca 2007r.  (Dz.  U.  Nr 61,  poz.417 z późn.  zm.)  i  jest  pod stałą kontrolą Powiatowej  Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu.

Zaopatrzenie w wodę gminy Żórawina kształtuje się na poziomie dobrym. Liczba ludności 
zaopatrywanej w wodę na dzień 31.12.2012 r. wynosi ok. 8790. Oznacza to, że Gminny Zakład 
Gospodarki Komunalnej w Żórawinie dostarcza wodę do 99,9% mieszkańców gminy. Długość sieci 
wodociągowej  na  terenie  gminy  aktualnie  wynosi  105,25  km.  Na  podstawie  systematycznie 
przeprowadzanych  poborów  próbek  wody  w  ramach  monitoringów  kontrolnych  oraz 
przeglądowych  Państwowy Powiatowy  Inspektor  Sanitarny  we  Wrocławiu  stwierdził,  że  woda  
w  wodociągach  na  terenie  gminy  Żórawina  spełnia  wymagania  określone
w  Rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dnia  29.03.2007r.  w  sprawie  wymagań  jakości  wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Działalności  zakładu  nie  ominęły  również  awarie,  które  są  bolączką  wielu  tego  typu 
jednostek.  W  2012  r.  odnotowano  ok.  96  awarii.  Wszystkie  z  nich  usunięto  siłami  własnymi 
zakładu, a teren w przypadku prowadzenia prac ziemnych został przywrócony do stanu sprzed 
awarii. Usuwanie awarii związanych z wyciekiem wody trwało w zależności od typu awarii od 2 do 
12 godzin.  Podane czasy usuwania  awarii  obejmują  oznakowanie  miejsca wykopu,  lokalizację 
przecieku  na  sieci  wodociągowej,  trasowanie  przewodów  infrastruktury  (kable 
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne), prace ziemne, wywóz urobku. Analizując częstotliwość 
występowania  awarii  pod  kątem  miejsca  powstawania,  należy  stwierdzić,  że  najwięcej  awarii 
wystąpiło  na przyłączach wodociągowych (w tym wymiana wodomierzy i  zaworów głównych).  
W  dalszej  kolejności  należy  natomiast  wymienić  wycieki  wody  na  sieciach  rozdzielczych, 
magistralach, a także awarie na hydrantach oraz zasuwach sieciowych.

Tabela 24. Długość wybudowanych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ostatnich 4 latach. 
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Lokalizacja - miejscowość
Długość sieci  
wodociągowej 

[m]

Długość sieci 
kanalizacyjnej

[m]
Wojkowice 145 -
Żórawina 1468 110
Polakowice 78 -
Suchy Dwór 672 -
Rzeplin 182 -
Mędłów 723,5 242
Mnichowice 522 -
Galowice 248,5 -
Żerniki Wielkie 18 -
Bogunów 96 -
Jaksonów 360 -
Wilczków 473 -
Wilkowice 125 -
Pasterzyce 54 -
Karwiany 689 -
Węgry 169 -
Milejowice 80 -
Źródło: GZGK w Żórawinie

AWARYJNOŚĆ URZĄDZEŃ – pompy w przepompowni ścieków
Awaryjność pomp w przepompowniach ścieków wynika głównie z braku nieświadomości 

ekologicznej mieszkańców gminy Żórawina. Pompy codziennie zapychane są przez materiały inne 
niż papier toaletowy tj. chusteczki do mycia dzieci (głównie na przepompowni PS6 ul. Bankowa, 
Żórawina),  czy  włókna  z  prania  i  koloryzacji  odzieży  (głównie  na  przepompowni  PS2  ul. 
Urzędnicza, Żórawina). Pompy ulegają wtedy zatrzymaniu, często również przegrzaniu i spaleniu 
co wymaga oddania pomp do naprawy.

CZYSZCZENIE
• PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW – wymagają czyszczenia i wyciągnięcia z nich materiałów 

wrzucanych  do  kanalizacji  przez  mieszkańców.  Przy  małym  zanieczyszczeniu 
przepompownie  mogły  być  doraźnie  wyczyszczone  sprzętem  GZGK;  przy  silnym 
zanieczyszczeniu  należy  użyć  specjalistycznego  sprzętu  firmy  zewnętrznej,  co  daje 
długotrwały efekt.

Wykonane przykładowe czyszczenia w 2012 r.:
– przepompownia PS 5 i PS 6 (GZGK)
– przepompownia PS 7 (GZGK)
– przepompownia mała osiedle (GZGK)
– przepompownia główna Oczyszczalni, Duża Osiedle, PS2, PS6 (Firma zewnętrzna)

• PRZEWODY  KANALIZACJI  SANITARNEJ  –  zapychanie  kanalizacji  jest  wynikiem 
wspomnianego wcześniej wrzucania do kanalizacji materiałów, które nie powinny się tam 
znaleźć. Dodatkowe zatory powstają wskutek wlewania gorących tłuszczy z gospodarstw 
domowych do zlewów i toalet. Zatory muszą być niezwłocznie usuwane, aby przywrócić 
prawidłową  pracę  przepompowniom  ścieków  i  nie  dopuścić  do  zalania  ściekami 
mieszkańców gminy.

Wykonane przykładowe udrażnianie kanalizacji sanitarnej w 2012 r.:
– ul. Chrobrego
– ul. Urzędnicza
– ul. Urzędnicza
– ul. Urzędnicza (Firma zewnętrzna)
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– ul. Bankowa (kawałki asfaltu po nowo wykonanej drodze, Firma zewnętrzna)
– ul. Niepodległości
– ul. Wrocławska/Niepodległości (Firma zewnętrzna)

4.10.2. Przyjęte cele i priorytety
W  oparciu  o  analizę  stanu  istniejącego  gospodarki  wodno-ściekowej  Gminy  Żórawina 

zdefiniowano podstawowe potrzeby inwestycyjne i koncepcyjne w tym zakresie. Konieczne jest 
podjęcie następujących działań:

• Sukcesywna wymiana i modernizacja istniejącej na terenie Gminy sieci wodociągowej wraz 
z  przyłączami,  tj.  rur  azbestowych  i  o  małym  przekroju  w  celu  zwiększenia  ciśnienia
i zmniejszenia przerw w dostawie wody,

• Należy  przystąpić  do  rozbudowy  systemu  kanalizacji  sanitarnej  na  terenie  aglomeracji 
Żórawina,  w  skład  której  wchodzą  następujące  miejscowości:  Żórawina,  Galowice, 
Szukalice, Rzeplin, Karwiany, Komorowice, Mędłów. Ponadto planuje się skanalizowanie 
wsi Suchy Dwór,

• Modernizacja SUW-ów,
• Edukacja ekologiczna przedsiębiorców, rolników i mieszkańców Gminy w zakresie ochrony, 

jakości i zasobów wód powierzchniowych i podziemnych,
• Wzmożenie  skuteczności  działań  organów  samorządowych  w  zakresie  egzekwowania 

Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku.

4.10.3. Kierunki działań.

OCHRONA PRZED ODDZIAŁYWANIEM PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
Cel Cele długoterminowe 

do roku 2020
Cel Cele 

krótkoterminowe do 
roku 2016

Zadani
e

Przedsięwzięcie Jednostka 
odpowiedzialna

WŚ.1

Osiągniecie dobrego 
stanu ekologicznego i 
chemicznego wód, 
zapewnienie wszystkim 
mieszkańcom gminy 
odpowiedniej, jakości  
wody do picia

WŚ1.1

Ograniczenie 
zanieczyszczenia 
środowiska 
przyrodniczego 
nieoczyszczonymi 
ściekami

WŚ.1.1.1

Egzekwowanie 
zapisów „Ustawy o 
utrzymaniu czystości i  
porządku w gminach” 
(w tym obowiązku 
opróżniania 
bezodpływowych 
osadników ścieków)

Gmina Żórawina

WŚ.1.1.2

Szkolenia w zakresie 
tzw. dobrych praktyk 
rolniczych w celu 
zmniejszenia 
zanieczyszczeń 
obszarowych przez 
związki biogenne

ODR

WŚ.1.1.3
Budowa kanalizacji  
sanitarnej

GZGK w 
Żórawinie, Gmina 
Żórawina

WŚ.1.2
Ograniczenie ilości  
ścieków 
nieoczyszczonych

WŚ.1.2.1

Budowa oczyszczalni  
przydomowych (w 
szczególności na 
terenach zabudowy 
rozproszonej)

Właściciele posesji

WŚ.1.3

Ograniczenie strat  
wody związanych z 
przesyłem i poprawa 
zaopatrzenia ludności  
w wodę

WŚ.1.3.1

Edukacja w zakresie 
racjonalnego 
gospodarowania 
zasobami wodnymi na 
poziomie 
gospodarstwa 
domowego 
(propagowanie 
postaw i zachowań 
motywujących ludność 
do oszczędzania 
wody)

GZGK w 
Żórawinie, Gmina 
Żórawina

Edukacja w zakresie 
ograniczenia 
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WŚ.1.3.2

zanieczyszczeń 
azotowych 
pochodzących z 
rolnictwa (budowa 
nowoczesnych 
składowisk obornika,  
zbiorników na 
gnojowicę w 
gospodarstwach 
rolnych)

ODR

WŚ.1.3.3

Realizacja przez 
zakłady produkcyjne 
planów racjonalnego 
gospodarowania wodą 
(np. wprowadzenie 
zamkniętych obiegów 
wody)

Przedsiębiorstwa

WŚ.1.3.4
Modernizacja i  
rozbudowa sieci  
wodociągowej  
poprzez wymianę rur  
azbestowych i o 
małym przekroju

GZGK w 
Żórawinie, Gmina 
Żórawina

4.10.4.  Przedsięwzięcia  własne  i  koordynowane,  w  podziale  na  inwestycyjne  
i pozainwestycyjne, przewidziane do realizacji w perspektywie do roku 2016 i do roku 2020.

L.P. Nazwa zadania Termin 
rozpoczęc

ia 
planowan

y

Termin 
zakończe

nia 
planowan

y

Jednostka 
odpowiedzialna

Planowane 
efekty 

ekologiczne

Planowane 
koszty 
ogółem 

(PLN) tyś.

Partnerzy

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
ZADANIA WŁASNE

WŚ.1.
1.1

Egzekwowanie 
zapisów „Ustawy 
o utrzymaniu 
czystości i 
porządku w 
gminach” (w tym 
obowiązku 
opróżniania 
bezodpływowych 
osadników 
ścieków)

2013 2016 Gmina Żórawina

Wysoka 
świadomość 
ekologiczna 

poprawa, 
jakości wód 

podziemnych 
i  

powierzchnio
wych

b.d. Policja

WŚ.1.
1.2

Szkolenia 
zakresie 
propagowania 
tzw. dobrych 
praktyk rolniczych 
w celu 
zmniejszenia 
zanieczyszczeń 
obszarowych 
przez związki 
biogenne

2013 2016 ODR
Wysoka 

świadomość 
ekologiczna 

poprawa, 
jakości wód 

podziemnych i 
powierzchnio

wych

Zależnie od 
potrzeb

Gmina 
Żórawina

WŚ.1.
1.3

Rozbudowa sieci 
kanalizacji 
sanitarnej (projekt 
i realizacja)

2013 2016 Gmina Żórawina, GZGK 
w Żórawinie

Wyeliminowa
nie skażenia 

wód 
podziemnych i 
powierzchnio

wych

4000

WFOŚiGW we 
Wrocławiu; 
instytucje 
pośredniczące 
w projektach 
unijnych

WŚ.1.
1.3.1

Modernizacja 
sieci kanalizacji 
sanitarnej w 
Żórawinie, ul. 
Urzędnicza

2013 2016 Gmina Żórawina, GZGK 
w Żórawinie

150

WFOŚiGW we 
Wrocławiu; 
instytucje 
pośredniczące 
w projektach 
unijnych

WŚ.1.
1.3.2

Wymiana sieci 
wodociągowej 
Jaksonów

2013 2016
Gmina Żórawina, GZGK 

w Żórawinie 150
WFOŚiGW we 
Wrocławiu; 
instytucje 
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pośredniczące 
w projektach 
unijnych

ZADANIA KOORDYNOWANE
Edukacja w 
zakresie 
racjonalnego 
gospodarowania 
zasobami 
wodnymi na 
poziomie 
gospodarstwa 
domowego 
(propagowanie 
postaw i 
zachowań 
motywujących 
ludność do 
oszczędzania 
wody)

2013 2016 GZGK w Żórawinie

Wysoka 
świadomość 
ekologiczna, 
zmniejszenie 
zużycia wody

10
Gmina 
Żórawina

Edukacja w 
zakresie 
ograniczenia 
zanieczyszczeń 
azotowych 
pochodzących z 
rolnictwa (budowa 
nowoczesnych 
składowisk 
obornika, 
zbiorników na 
gnojowicę w 
gospodarstwach 
rolnych)

2013 2016 ODR

Poprawa, 
jakości wód 

powierzchnio
wych i 

podziemnych

Brak danych 
kosztowych

Gmina 
Żórawina

Budowa 
oczyszczalni 
przydomowych (w 
szczególności na 
terenach 
zabudowy 
rozproszonej)

2013 2020
Właściciele posesji

Wyeliminowa
nie skażenie 

wód 
podziemnych i 
powierzchnio

wych 
ściekami 

sanitarnymi

b.d. Gmina 
Żórawina

Realizacja przez 
zakłady 
produkcyjne 
planów 
racjonalnego 
gospodarowania 
wodą (np. 
wprowadzenie 
zamkniętych 
obiegów wody)

2013 2016 Przedsiębiorstwa
Racjonalizacj

a zużycia 
wody

b.d.

Modernizacja i 
rozbudowa sieci 
wodociągowej 
poprzez wymianę 
rur azbestowych i 
o małym 
przekroju

2013 2016

GZGK w Żórawinie;
Gmina Żórawina

Poprawa 
zaopatrzenia 
ludności w 

wodę

900

Środki własne; 
NFOŚiGW; 
WFOŚiGW;
Fundusze UE;
Fundusze 
strukturalne

Modernizacja 
SUW Stary 
Śleszów

400

Modernizacja 
SUW Żórawina

1000

Budowa SUW 
Rzeplin

3000

Budowa sieci 
wodociągowych 
tranzytowych: 
Węgry-Stary 
Śleszów

250

Budowa sieci 
wodociągowych 
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tranzytowych: 
Turów-
Mnichowice

250

Budowa sieci 
wodociągowych 
tranzytowych: 
Karwiany-Suchy 
Dwór

250

Budowa sieci 
wodociągowych 
tranzytowych: 
Bogunów-Żerniki 
Wlk.

250

Budowa sieci 
wodociągowych 
tranzytowych: 
Jaksonów-
Pasterzyce

300

4.10.5. Gospodarka odpadami

CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU ZBIÓRKI ODPADÓW W GMINIE

Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą z 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku 
w  gminach  nowym  zadaniem  własnym  gmin  (w  tym  związków  międzygminnych)  stało  się 
zorganizowanie  odbioru  odpadów  komunalnych  od  mieszkańców.  Każdy  samorząd  jest 
zobowiązany  do  jego  wykonania  najpóźniej  do  1  lipca  2013  r.  Skuteczne  wykonywanie 
opisywanego  zadania  wymaga  od  gmin  i  ich  związków  ustalenia  wielu  parametrów  i  zasad 
dotyczących odbioru odpadów (czego wyrazem będą odpowiednie uchwały).

Jednym z podstawowych aktów prawa miejscowego w tym względzie będzie uchwalenie 
wyboru metody i  wymiaru  stawki  opłaty  za  odbiór  odpadów komunalnych.  Będzie  to  decyzja  
o istotnym znaczeniu dla mieszkańców oraz dla budżetu związku gmin.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Z  danych  uzyskanych  w  Urzędzie  Gminy  Żórawina  wynika,  iż  obecnie  około  97% 

gospodarstw  domowych  zlokalizowanych  na  terenie  gminy  objętych  jest  zorganizowanym 
systemem wywozu odpadów komunalnych.

Podpisanych umów na odbiór odpadów komunalnych zmieszanych na koniec 2012 roku 
było 2677.

Według Wojewódzkiego Planu Gospodarki  Opadami Województwa Dolnośląskiego 2012 
jednostkowe ilości odpadów przypadające na mieszkańca Dolnego Śląska są znacznie wyższe niż 
średnie krajowe, co wskazuje na wyższy standard życia w Województwie Dolnośląskim. Według 
danych  szacunkowych,  wyznaczonych  na  podstawie  jednostkowych  wskaźników  generowania 
odpadów przyjętych w Kpgo 2014, w 2011 r. w województwie dolnośląskim wytworzono przeszło 
768  tys.  Mg  odpadów  komunalnych.  Około  32,8%  odpadów  generowanych  jest  w  dużych 
miastach. Nieco ponad 40% wytworzonych odpadów powstało w miastach zamieszkałych przez 
mniej niż 50 tys. osób, 27,19% na terenach wiejskich.

W tabeli  poniżej  zestawiono ilości  odpadów wytwarzanych w poszczególnych latach na 
terenie Gminy Żórawina.

Tabela 25. Ilość (Mg) i rodzaje odpadów komunalnych oraz niebezpiecznych odebranych z terenu  
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gminy w poszczególnych latach.

Kod odpadu Rodzaj odpadu 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,15 - 13,45 24,64

15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych

11,36 24,23 18,52 71,10

15 01 04 Opakowania z metali - - - 6,3

15 01 06 Zmieszane odpady 
opakowaniowe

- - 3,42 15,18

15 01 07 Opakowania ze szkła 36,99 41,34 62,05 133,74

16 01 03 Zużyte opony 10 66,25 7,2 23,6

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz 
betonowy z rozbiórek i remontów

- 32,58 10 49,1

17 06 05* Materiały konstrukcyjne 
zawierające azbest

44,78 28,64 44,06 14,76

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego i ceramicznego

- 70,04 5 81,62

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, 
remontów i demontażu

- 51,86 6,62 27,01

19 12 01 Papier i tektura - - - 1,3

20 01 01 Papier i tektura 0,8 23,34 30,49 33,6

20 01 02 Szkło - 4,76 0,08 0,42

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne

7,26 6,51 2,61 6,24

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 
20 01 37

- - - 0,3

20 01 39 Tworzywa sztuczne - 1,8 0,01 -

20 01 99 Inne niewymienione frakcje 
zbierane w sposób selektywny

- - 0,13 -

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji - 4,44 10,96 16,02

20 02 02 Gleba, ziemia, w tym kamienie 54 1,25 1,24 1,5

20 02 03 Inne odpady nieulegające 
biodegradacji

- 11,7 11,72 26,46

20 03 01 Niesegregowane odpady 
komunalne

1054,63 1095,20 1728,39 1883,29

20 03 03 Odpady wielkogabarytowe - 30,94 0,86 0,44

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe - 0,54 5,62 13,68

MASA CAŁKOWITA 1219,97 1495,42 1962,43 2430,30
Źródło: Dane z Urzędu Gminy Żórawina.

Odpady komunalne gromadzone są w następujących pojemnikach:
• pojemniki 1100l plastikowe na szkło – 22 szt.
• pojemniki 1100l plastikowe na plastik – 26 szt.
• pojemniki 2500l plastikowe na szkło – 18 szt.
• pojemniki 3000l siatkowe na plastik – 13 szt.
• pojemniki 3000l plastikowe na plastik – 5 szt.
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W  pojemniki  pojemności  110l,  120l,  240l  na  odpady  selektywnie  zbierane  osoby  fizyczne 
zaopatrują się we własnym zakresie. Prowadzony jest również system workowy (zbieranie odpadu 
u źródła). Natomiast pojemniki pojemności 2,5 m³ i 3,0 m³ są ustawione przez Gminę w centrum 
każdej miejscowości oraz przy cmentarzach, boiskach i świetlicach.

Według Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żórawina odpady 
komunalne gromadzone w pojemnikach z terenu nieruchomości wywożone są nie rzadziej niż raz 
w miesiącu (według określonego harmonogramu). Średnia opłata wynosi 30,62 zł za pojemnik 120l 
odbierany  dwa  razy  w  miesiącu  z  terenu  nieruchomości.  Natomiast  właściciele  lokali 
gastronomicznych zapewniają opróżnianie koszy z częstotliwością nie rzadziej niż raz w tygodniu.

Na  podstawie  powyższych  danych  (za  rok  2012)  obliczono,  że  1  mieszkaniec  gminy  
w ciągu roku zebrał średnio 206 kg/rok (bez azbestu, zużytego sprzętu AGD i RTV oraz zużytych 
opon) zmieszanych odpadów komunalnych.

Rodzaj  i  ilość  odpadów  poddawanych  poszczególnym  procesom  unieszkodliwiania
i odzysku

Na całym terenie Gminy selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest z wykorzystaniem 
pojemników rozstawionych w miejscach największych skupisk  mieszkalnych,  których zadaniem 
jest  ograniczanie  negatywnego  wpływu  odpadów  na  środowisko.  Komplet  pojemników  jest 
ustawiony w każdej miejscowości, a w większych wioskach nawet po 3 kpl. Dostęp do worków
i pojemników na odpady segregowalne ma 100% mieszkańców gminy.

Tabela  26. Ilości  (Mg)  i  rodzaje  odpadów  komunalnych,  z  wyszczególnieniem  odpadów  
ulegających  biodegradacji  poddanych  poszczególnym  procesom  unieszkodliwiania na  terenie 
gminy w latach 2009- 2012.

Kod 
odpadu

Rodzaj odpadu 2009 2010 2011 2012
Uniesz. Metoda Uniesz. Metoda Uniesz. Metoda Uniesz. Metoda

20 03 01 Niesegregowan
e odpady 

komunalne
951,40 D5 879,25 D5 228,52 D5 66,15 D8

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Żórawina.

Odpady komunalne są unieszkodliwiane w większym stopniu w porównaniu do poprzednich 
lat.  W  2011  r.  uległa  również  zmiana  metody  unieszkodliwiania  tzn.  z  D1  składowanie  na 
składowiskach  odpadów  obojętnych  na  D5  składowanie  na  składowiskach  odpadów 
niebezpiecznych lub na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne. Wynika to ze zmiany
w przepisach dotyczących gospodarki odpadami.

Tabela  27. Ilości  (Mg)  i  rodzaje  odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych)  poddanych 
poszczególnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2009-2012.

Kod 
odpadu

Rodzaj 
odpadu

2009 2010 2011 2012
Uniesz. Metoda Uniesz. Metoda Uniesz. Metoda Uniesz. Metoda

19 12 12 Inne odpady 
z 

mechanicznej 
obróbki 

odpadów

b.d. - b.d. - 914,07 D5
185,09

389,6

D8

D5

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Żórawina.

Tabela  28. Ilości  (Mg)  i  rodzaje  odpadów  komunalnych  z  wyszczególnieniem  odpadów  
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ulegających  biodegradacji  poddanych  poszczególnym  procesom  odzysku na  terenie  gminy
w latach 2009-2012.

Kod 
odpadu

Rodzaj odpadu 2009 2010 2011 2012
Uniesz. Metoda Uniesz. Metoda Uniesz. Metoda Uniesz. Metoda

20 01 01 Papier i tektura 0,8
R13, 
R14, 
R15

0,24 R15 0,09 R15
24,42 R15

20 01 02 Szkło - - - - 0,08 R13, 
R15

0,37 R5

20 01 39 Tworzywa 
sztuczne

- - 0,05 R13, 
R14

0,01 R15 - -

20 01 99 Inne 
niewymienione 
frakcje zbierane 

w sposób 
selektywny

- - - - 0,13 R14, 
R15

- -

20 02 02 Gleba, ziemia, w 
tym kamienie

- - 1,25 R10 1,24 R10, 
R14

0,8 R5

20 03 01 Niesegregowane 
odpady 

komunalne
16,3

R14, 
R15 29,4 R14 24,01 R15

1422,14 R14
R15

20 03 07 Odpady 
wielkogabarytow
e

- - - - 0,04 R15 12,64 R15

SUMA 17,1 - 30,94 - 25,6 - 1460,37 -
Źródło: Dane z Urzędu Gminy Żórawina.

Tabela  29.  Ilości  (Mg)  i  rodzaje  odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych)  poddanych 
poszczególnym procesom odzysku na terenie gminy w latach 2009-2012.

Kod 
odpadu

Rodzaj odpadu 2009 2010 2011 2012
Uniesz. Metoda Uniesz. Metoda Uniesz. Metoda Uniesz. Metoda

15 01 01 Opakowania z 
papieru i tektury

- - - - 0,17 R15 33,37 R14

15 01 02 Opakowania z 
tworzyw 

sztucznych
2,99 R15 12,97

R13, 
R15 38,48 R15

53,07 R14
R15

15 01 04 Opakowania z 
metali

- - - - - - 6,0 R15

15 01 06 Zmieszane 
odpady 

opakowaniowe
- - - - - -

14,9 R15

15 01 07 Opakowania ze 
szkła

15,34 R15 10,34 R13, 
R14, 
R15

54,88 R15 117,85 R14

17 01 07 Zmieszane 
odpady z betonu, 
gruzu ceglanego

- - - - - -
81,62 R14

17 02 01 Drewno
- - - - - -

0,50 R14
R15

SUMA 18,33 - 23,31 - 93,53 - 307,31 -
Źródło: Dane z Urzędu Gminy Żórawina.

Na skutek dalszego wzrostu opłaty marszałkowskiej  spadła ilość zmieszanych odpadów 
komunalnych o kodzie 20 03 01 poddawanych procesowi unieszkodliwiania przez składowanie, 
osiągając następujące wartości:

• 951,40 Mg w roku 2009 tj. 77,98% masy wszystkich odpadów zebranych z terenu gminy;
• 879,25 Mg w roku 2010 tj. 58,79% masy wszystkich odpadów zebranych z terenu gminy;
• 228,52 Mg w roku 2011 tj. 11,64% masy wszystkich odpadów zebranych z terenu gminy;
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• 66,15 Mg w roku 2012 tj. 2,72% masy wszystkich odpadów zebranych z terenu gminy.
Dla porównania w 2007 roku składowanych było 858,46 Mg odpadów tj. 99,8% masy wszystkich 
odpadów, natomiast w roku 2008 831,52 Mg tj. 77%. Zgodnie z przepisami uległa zmiana metody 
unieszkodliwiania z D1 na D5,  co oznacza iż na miejsce składowania odpadów przeznaczone 
składowisko odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne, a nie jak było to do roku 
2010 – składowisko odpadów obojętnych.

Nastąpił  wzrost  ilości  odpadów  poddanych  procesom  odzysku  (R3,  R13,  R14,  R15) 
osiągając następujące wartości:

• 17,1 Mg w roku 2009 tj. 1,40% masy wszystkich odpadów zebranych z terenu gminy;
• 30,94 Mg w roku 2010 tj. 2,06% masy wszystkich odpadów zebranych z terenu gminy;
• 25,6 Mg w roku 2011 tj. 1,30% masy wszystkich odpadów zebranych z terenu gminy;
• 1460,37 Mg w roku 2012 tj. 60,1% masy wszystkich odpadów zebranych z terenu gminy.

Dla porównania w roku 2007 odzyskano 0,00Mg odpadów, natomiast w roku 2008 – 3,19 Mg tj. 
0,30%. Powyższe dane mogą być zaburzone i są tylko szacunkowe, ponieważ nie wszystkie firmy 
wykazują, co się stało z danym odpadem.

Na  terenach  wiejskich  Gminy  Żórawina  mieszkańcy  większość  odpadów 
biodegradowalnych,  odpadów  kuchennych  oraz  zielonych,  pochodzących  z  ogródków  jest  
w większości zagospodarowywana w gospodarstwach domowych do skarmiania zwierząt oraz do 
przetwarzania w przydomowych kompostownikach, po czym wykorzystywane do użyźniania gleby. 
Prowadzenie  takiej  formy  odzysku  odpadów  biodegradowalnych  jest  dopuszczone  zgodnie  
z obowiązującym na terenie gminy regulaminem utrzymania czystości i porządku.

Rodzaj i ilość odpadów opakowaniowych odebranych z tereny gminy w latach 2009-2012.

Tabela 30. Ilość i rodzaje odpadów opakowaniowych odebranych z terenu gminy w latach 2009-
2011 roku.

Kod odpadu Rodzaj odpadu 2009 2010 2011 2012
15 01 01 - - 0,17 33,37
15 01 02 2,99 12,97 38,48 53,07
15 01 04 - - - 6,0
15 01 06 - - - 14,9
15 01 07 15,34 10,34 54,88 117,85

MASA w Mg 18,33 23,31 93,53 225,19
Masa w Mg na mieszkańca 0,0022 0,0027 0,010 0,025
Masa w kg na mieszkańca 2,2 2,7 10 25

Odpady opakowania w stosunku do całkowitej masy odpadów zebranych z terenu Gminy Żórawina 
stanowią:

• 1,5% w 2009 roku,
• 1,56% w 2010 roku,
• 4,76% w 2011 roku,
• 9,26% w 2012 roku.

Obserwuje  się  nieznaczny  wzrost  ilości  segregowanych  odpadów opakowaniowych  ze  szkła  
i plastiku z całkowitej masy odpadów, wraz ze wzrostem liczby ludności na terenie gminy.
Ilość  zebranych  selektywnie  odpadów opakowaniowych  przypadająca  na  jednego  mieszkańca 
przedstawia rysunek poniżej:
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Rysunek 21. Masa odpadów opakowaniowych zebranych na terenie Gminy w Mg w przeliczeniu  
na jednego mieszkańca (Mg).
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Żórawina.

Koszt selektywnej zbiórki odpadów poniesiony w latach 2010 – 2012 w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca wynosi odpowiednio:

• 8,59 zł w 2010 roku,
• 13,36 zł w 2011 roku,
• 9,06 zł w 2012 roku.

Jeżeli przyjmiemy, że ilość zebranych surowców, tj. papieru, szkła oraz tworzyw sztucznych 
zebrane w 2012 r. będą na porównywalnym poziomie również w następnych latach, to łączna ilość 
będzie wynosiła ok. 200 ton, co spełnia poziomy recyklingu dla roku 2017 (97 ton) u źródła, tj.  
wytwórcy odpadów.
W związku  z  powyższym położyć  należy zwiększony nacisk  na  segregację  w gminie  poprzez 
zastosowanie następujących środków:

• przeprowadzenie  dynamicznej,  na  szeroką  skalę  kampanii  informacyjno  -  edukacyjnej
w zakresie selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych;

• podniesienie upustu w naliczaniu kosztów odbioru odpadów, dla właścicieli nieruchomości 
segregujących odpady.

Odpady zawierające azbest na terenie Gminy
Na terenie Gminy Żórawina w miesiącach sierpień - wrzesień przeprowadzana jest akcja zbierania, 
przetransportowania  i  utylizacji  azbestu  i  wyrobów  zawierających  azbest.  Sporządzona  jest 
inwentaryzacja,  której  wyniki  są  przedstawione  w  Programie  usuwania  azbestu  i  wyrobów 
azbestowych dla Gminy Żórawina.

Tabela 31. Ilość wyrobów azbestowych na terenie Gminy Żórawina (Mg).

Miejscowość
Liczba 

mieszkańców 
31.12.2012 r.

Ilość azbestu 
ogółem z 
firmami

m²

Ilość azbestu 
na 

mieszkańca
m²

Bogunów 277 3166,25 11,43
Bratowice 75 2406,13 32,08
Brzeście 82 17037,60 207,77
Galowice 277 2895,52 10,45
Jaksonów 507 6444,44 12,71
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Jarosławice 98 2713,87 27,69
Karwiany 536 1952,30 3,64
Komorowice 272 524,85 1,92
Krajków 270 3157,22 11,69
Marcinkowice 40 473,84 11,84
Marzęcice 0 0 0
Mędłów 223 414,98 1,86
Milejowice 81 1653,51 20,41
Mnichowice 298 179,93 0,60
Nowojowice 163 4223,25 25,90
Nowy Śleszów 62 2991,62 48,25
Okrzeszyce 57 302,03 5,29
Pasterzyce 59 1722,12 29,18
Polakowice 212 1896,55 8,94
Przecławice 301 3005,78 9.98
Racławice Małe 46 190,15 4,13
Rynakowice 41 0 0
Rzeplin 406 1055,76 2,60
Stary Śleszów 359 9904,81 27,59
Suchy Dwór 203 682,93 3,36
Szukalice 116 354,28 3,05
Turów 210 2209,33 10,52
Węgry 635 4878,5 7,68
Wilczków 378 3469,78 9,17
Wilkowice 65 2743,12 42,20
Wojkowice 204 1230,84 6,03
Zagródki 55 2150,29 39,09
Żerniki Wielkie 178 4223,26 23,72
Żórawina 2349 10921,12 4,64
RAZEM 9135 101175,96 11,07

Źródło:  Raport  z  realizacji  gminnego planu gospodarki  odpadami gminy Żórawina za  okres od dnia  01  
stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Likwidacja dzikich wysypisk odpadów
Wysypiska, które nie są zorganizowane i funkcjonują bez zezwolenia władz terenowych, 

tzw.  „dzikie”  występują  stosunkowo rzadko  i  mają  ograniczony zasięg.  Jednak  i  tak  wykazują 
negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze. Są elementem zaburzającym krajobraz i stanowią 
zagrożenie dla czystości  zasobów wód podziemnych,  wód powierzchniowych oraz gleb.  Mogą 
także stanowić bardzo poważne zagrożenie sanitarne.

Zgodnie z ustawą z o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą o odpadach 
kwestie  dotyczące  dzikich  wysypisk  pozostają  w  kompetencji  organów  gmin.  Do  ich  zadań 
własnych należy utrzymanie czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 1 ustawy o utrzymaniu 
porządku w gminach).

W latach 2009 – 2012 zlokalizowano i posprzątano na terenie Gminy Żórawina 6 „dzikich” 
składowisk  odpadów.  W  niektórych  przypadkach  ustalono  miejsce  nielegalnego  składowania 
odpadów dzięki informacjom mieszkańców gminy, jak również dowodom rzeczowym zebranym na 
miejscu. Z inicjatywy Gminy Żórawina na początku 2011 roku przeprowadzono akcję mającą na 
celu uporządkowanie pasów dróg gminnych i powiatowych w obrębie wszystkich miejscowości,
w wyniku której zebrano około 13,52Mg niesegregowanych odpadów komunalnych.

Wśród  zewidencjonowanych  i  uprzątniętych  nielegalnych  składowisk  odpadów  należy 
wymienić:

• działka nr 182/1 w obrębie Jaksonowa (zrekultywowany nieużytek),
• działka nr 191 w obrębie Jaksonowa (dawny cmentarz),
• działka nr 217 w obrębie Rzeplina (awaryjny zjazd na autostradę A-4),
• działka nr 15/1 w obrębie Turowa,
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• działki nr 177 i 242/130 w obrębie Karwiany-Komorowice (Osada Gencz),
• działka nr 150/2 w obrębie Karwiany-Komorowice (awaryjny zjazd na autostradę A-4),

Firmy zajmujące się zbiórką i wywozem odpadów stałych i ciekłych
Na  terenie  Gminy  Żórawina  pozwolenia  na  odbiór  i  transport  odpadów  komunalnych 

zmieszanych posiadają następujące podmioty gospodarcze:

Tabela  32. Podmioty  prowadzące  działalność  w  zakresie  zbiorki  i  wywozu  odpadów  stałych
i ciekłych.

Nazwa Zakres prowadzonej działalności
odbieranie odpadów 

komunalnych (nr decyzji;  
okres ważności)

opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i  

transportu nieczystości  
ciekłych (nr decyzji; okres 

ważności)

wpis do rejestru 
działalności regulowanej 

(nr wpisu)

Dolnośląskie 
Przedsiębiorstwo

Oczyszczania Sp. z o.o,
ul. Bolesławiecka 15; 

53-614 Wrocław; 
NIP: 897-169-85-2,; 
REGON: 933023480

1/2012

Wrocławskie 
Przedsiębiorstwo

Oczyszczania ALBA S.A.;
ul. Ostrowskiego 7;
53-238 Wrocław;

NIP: 896-000-00-26;
REGON: 931623022

UG.GE.iRol/7620/02-1/2010
13.08.2018 r.

UG.GE.iRol/7620/02-1/2010
13.08.2018 r. 3/2012

Veolia Usługi dla 
Środowiska S.A.; 
ul. Piastowska 38;

47-303 Krapkowice;
NIP: 527-20-98-636;

REGON: 012914009-00040

UG.GE.iRol/7661/05/11
31.12.2012 r. - 4/2012

Zakład Produkcyjno 
Handlowo

Usługowy KOMUS 
Sp. z o.o.;

ul. Oławska 25; 
57-100 Strzelin;

 NIP: 914-10-14-687;
REGON: 930787566

UG/GEiRol/T/7620/01/2008
19.05.2013 r. - 5/2012

REMONDIS Sp. z o.o. 
Oddział

we Wrocławiu; 
ul. Międzyleska 4; 
50-981 Wrocław;

NIP: 728-01-32-515;
REGON: 011089141

UG.GE.iRol/7661/06/11
10.08.2014 r. - 6/2012

Zakład Usług Komunalnych
HADLUX, 

ul. Warszawska 4;
55-050 Sobótka;

NIP: 896-00-07-465;
REGON: 930242631

UG/GEiRol/T/7620/03/2008
19.10.2018 r.

UG/GEiRol/T/7620/03/2008
19.10.2018 r. 7/2012

Przedsiębiorstwo Higieny
Komunalnej Trans-Formers

Wrocław Sp. z o.o. z/s 
Bielany Wrocławskie;
NIP: 898-10-05-431;
REGON: 930415422

UG.GE.iRol/7620/01/2010
31.08.2020 r. - 8/2012
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Firma MARGO Wywóz
nieczystości płynnych ze

stałych zbiorników; 
Boreczek 12A; 
57-160 Borów;

NIP: 914- 115-27-80;
REGON: 931056818

UG/GEiRol/T/7620/04/2007
30.04.2017 r.

UG/GEiRol/T/7620/04/2007
30.04.2017 r. 9/2012

SITA Zachód Sp. z o.o.;
ul. Jerzmanowskiego 13;

54-530 Wrocław;
NIP: 692-22-56-509;
REGON: 390766270

UG.GE.iRol/7661/02/11 
07.06.2017 r. -

10/2012

Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych van

Gansewinkel- Dolny Śląsk
Sp. z o.o.; ul. Portowa 7;

55-200 Oława
NIP: 912-10-80-907
REGON: 930343332

UG/GEiRol/B/7620/02/2009
01.06.2019 r. - 11/2012

Stena Recycling Sp. z o.o.
Oddział w Pustkowie

Żurawskim, 
ul. Kolejowa 11,

55-040 Kobierzyce;
REGON: 017264326;
NIP: 527-23-46-985

- -
12/2012

„GRUPA TRANS” Andzrej 
Barcikowski, ul. Główna 7, 

52-271 Suchy Dwór
NIP: 914-136-45-88
REGON: 931128073

-
UG.GE.iRol.7661.01.12 

31.08.2022 r. -

„EKO” Usługi Transportowe 
Edward Konecki

Biedrzychów 22A, 
57-100 Strzelin

NIP: 914-100-02-54
REGON: 930182478

UG.GE.iRol/7661/04/11
07.11.2021 r.

UG.GE.iRol/7661/04/11
07.11.2021 r.

-

Przedsiębiorstwo ATU-
TRANS Arkadiusz Turowski

Wierzbno 42
55-216 Domaniów

NIP: 912-108-85-53
REGON: 931872920

-
UG.GE.iRol/7661/03/11

30.05.2016 r. -

Zakład Utylizacji, 
Recyklingu, Przerobu i 

Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych i 

Przemysłowych 
CHEMEKO-SYSTEM 

Sp. z o.o., 
ul. Jerzmanowska 4-6, 

54-519 Wrocław,
NIP: 897-16-12-750

UG.GE.iRol/7661/01-01/11
17.04.2021 r. - -

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Żórawina.

Wszystkie odpady zmieszane z terenu Gminy Żórawina od 1 stycznia 2013 r. deponowane 
są  na  składowisku  odpadów  innych  niż  niebezpieczne  i  obojętne  przy  Zakładzie  Gospodarki 
Odpadami Sp. z o.o.  w Gać 90, 55-200 Oława. Odpady ciekłe z terenu Gminy wywożone są do 
oczyszczalni  ścieków  w  Żórawinie  (szczegółowo  opisane  w  rozdziale  gospodarka  wodno-
ściekowa).
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WYMAGANIA  WYNIKAJĄCE  Z  AKTUALIZACJI  PLANU  GOSPODARKI  ODPADAMI  DLA 
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Zmiany systemu gospodarowania odpadami wynikają z konieczności transpozycji wymagań 
dyrektyw unijnych  do  prawa  krajowego oraz  dotychczasowego,  mało  efektywnego  stosowania 
dotychczasowych przepisów w zakresie gospodarki odpadami. Do najistotniejszych zmian należy 
wdrożenie przepisów dotyczących wprowadzenia programów zapobiegania powstawaniu odpadów 
(wynikających  z  dyrektywy  ramowej  o  odpadach)  oraz  ograniczenia  planowania  gospodarki 
odpadami do 2 poziomów – krajowego (KPGO) i wojewódzkiego (WPGO).

Do  kluczowych  wymagań  UE  w  zakresie  gospodarki  odpadami,  jakie  należy  ująć  
w planowanym systemie gospodarowania odpadami należą:

I. ograniczenie  ilości  wytwarzanych  odpadów  komunalnych  oraz  ich  zagospodarowania 
zgodnego  z  przyjętą  hierarchią  postępowania  z  odpadami  w  systemie  zbierania  
i zagospodarowania wytwarzanych odpadów,

II. ograniczenie  ilości  odpadów  ulegających  biodegradacji  kierowanych  na  składowiska 
odpadów,

III. osiągnięcie  określonych  przez  UE  poziomów  odzysku  i  recyklingu  odpadów 
opakowaniowych.
Brak wywiązania się z wymagań unijnych skutkuje wysokimi karami nakładanymi na kraje 

członkowskie, stąd zmiana i odpowiednie dostosowanie do unijnych wymagań systemu gospodarki 
odpadami jest tak kluczowym aspektem.

Metodą pozwalającą na spełnienie wymagań UE w zakresie gospodarowania odpadami 
było wprowadzenie krajowych regulacji dotyczących nowego systemu gospodarowania odpadami. 
Wymagania  unijne  w  zakresie  gospodarki  odpadami  określone  w  dyrektywach  znalazły 
odzwierciedlenie w szeregu rodzimych aktów prawnych.

Zmianę systemu gospodarowania odpadami w Polsce wprowadziła ustawa z dnia 1 lipca 
2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach oraz niektórych innych 
ustaw  (Dz.  U.  Nr  152,  poz.  897).  Zasadniczą  zmianą  planowanego,  nowego  systemu 
gospodarowania  odpadami  jest  przejęcie  przez  gminy  obowiązków właścicieli  nieruchomości  
w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.

Ustawodawca  rozszerzył  zapisy  precyzujące  zadania  gmin  oraz  wprowadził  narzędzia 
prawne  służące  efektywnej  realizacji  tych  zadań.  Ustawa  została  wzbogacona  o  rozdziały 
określające  zasady  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  przez  gminę  oraz  warunki 
działalności  związanej  z  odbieraniem  i  zagospodarowaniem  odpadów  komunalnych
i sprawozdawczości z tym związanej. Określa również zasady kontroli i sankcje (kary pieniężne) za 
niezgodne  z  prawem  odbieranie  odpadów komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  oraz  za 
niewypełnianie obowiązku składania sprawozdań przez podmioty zajmujące się odbiorem tychże 
odpadów.

W obecnym kształcie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
nakłada obowiązek ponoszenia opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
właścicieli  każdej  nieruchomości,  na której  zamieszkują mieszkańcy.  Zmiany w obowiązującym 
systemie gospodarowania odpadami polegają głównie na:

• obowiązku  gmin  do  zapewnienia,  budowy,  utrzymania  i  eksploatacji  własnych  lub 
wspólnych  z  innymi  gminami  regionalnych  instalacji  do  przetwarzania  odpadów 
komunalnych,

• przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania 
odpadów komunalnych,

• osiągnięciu określonych w art. 3b i art. 3c znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 230, poz. 1337 ) odpowiednich 
poziomów:

- recyklingu i  przygotowania  do ponownego użycia następujących frakcji  odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 
50% wagowo – do dnia 31.12.2020 r.,

- recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 
niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 
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70% wagowo – do dnia 31.12.2020 r.,
- ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji 

przekazywanych do składowania:
 do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy 

odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  przekazywanych  do 
składowania,

 do dnia 16 lipca 2020 r. — do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy 
odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  przekazywanych  do 
składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,

• organizowaniu  przetargów  na  odbieranie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 
nieruchomości,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy  lub  na  których  nie  zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne lub organizowaniu przetargów na odbieranie  
i zagospodarowanie tych odpadów,

• ustanowieniu  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych,  w  którym  selektywne 
zbieranie  będzie  obejmować przynajmniej  następujące frakcje:  papieru,  metali,  tworzyw 
sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji,

• tworzeniu punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający 
łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Gmina wskazuje także miejsca, w których 
mogą  być  prowadzone  zbiórki  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego 
pochodzącego z gospodarstw domowych,

• podejmowaniu  działań  informacyjnych  i  edukacyjnych  w  zakresie  prawidłowego 
gospodarowania  odpadami  komunalnymi,  w  szczególności  w  zakresie  selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych.

Nowy  system  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  zobowiązuje  również  podmioty 
odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do:

• przekazywania  odebranych  selektywnie  zebranych  odpadów  do  instalacji  odzysku
i  unieszkodliwiania  odpadów zgodnie  z  hierarchią  postępowania  z  odpadami  określoną
w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243,
z późn. zm.),

• przekazywania odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 
pozostałości  z  sortowania  odpadów  komunalnych  przeznaczonych  do  składowania  do 
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,

• sporządzania  i  przekazywania  do  gminy  kwartalnych  sprawozdań  do  końca  miesiąca 
następującego po kwartale.
Zaproponowana zmiana systemu gospodarowania odpadami w niniejszym Planie opiera 

się na wyznaczeniu 6 regionów gospodarki odpadami komunalnymi. Przy czym, obecnie na terenie 
województwa  dolnośląskiego  jest  niewiele  instalacji  spełniających  wymagania  określone
w znowelizowanej ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2010 r. Nr 185 poz. 1243, 
z  późn.  zm.)  dla  regionalnych  instalacji  przetwarzania  odpadów  komunalnych  i  zarazem 
spełniających kryteria wymaganych przepustowości tych instalacji, które określono w wytycznych 
Ministerstwa  Środowiska  P.  Manczarski,  M.  Kundegórski  „Szacunki  zdolności  przerobowej 
instalacji regionalnej” - 2010 r.

Zgodnie z proponowanymi kierunkami realizacji celów w niniejszym Planie, do ograniczenia 
przez gminy ilości  masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  przekazywanych do 
składowania  mogą  być  wykorzystane  -  jako  uzupełnienie  przyjętej  w  regionach  metody 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych - przydomowe kompostowniki, 
służące do tlenowego przetworzenia bioodpadów w ustabilizowany kompost. Istotnym elementem 
gospodarowania  odpadami  organicznymi  jest  ich  przetwarzanie  „u  źródła”.  Forma  ta  jest 
szczególnie  polecana  dla  zabudowy  jednorodzinnej,  ponieważ  pozwala  na  bezpośrednie 
zagospodarowanie  odpadów  ulegających  biodegradacji  powstających  w  gospodarstwach 
domowych.

W  celu  zapewnienia  gminom  warunków  ograniczania  masy  odpadów  komunalnych 
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ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska należy prowadzić w każdej gminie wykaz 
właścicieli  nieruchomości,  którzy prowadzą przydomowe kompostowniki.  W praktyce można to 
rozwiązać  poprzez  przekazywanie  przez  właścicieli  nieruchomości  oświadczeń  o  fakcie 
prowadzenia  przydomowych  kompostowników.  Oświadczenia  mogą  stanowić  podstawę 
późniejszego raportowania o masie OUB nie składowanych na składowiskach odpadów i innym niż 
składowanie sposobie ich zagospodarowania.

W WPGO zaproponowano podział  województwa  na  6  regionów gospodarki  odpadami.  Gmina 
Żórawina należy do regionu wschodniego.

Rysunek 22. Lokalizacja gminy Żórawina na tle regionu wschodniego gospodarki odpadami.
Źródło WPGO dla województwa dolnośląskiego, 2012.

Region wschodni obejmuje 16 gmin, w tym 3 z województwa opolskiego. Region w 2010 
roku zamieszkiwało prawie 223 tys. mieszkańców. Na terenie regionu wschodniego funkcjonują 
następujące związki międzygminne:

1. Związek Międzygminny Ślęza – Oława: Borów, Ciepłowody, Czernica, Domaniów, miasto 
Oława, Przeworno, Siechnice, Ziębice, Żórawina,

2. Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi EKOGOK zs. w m. Gać, w skład 
którego  wchodzą:  gminy  województwa  dolnośląskiego  -  gm.  Oława  oraz  gminy 
województwa opolskiego - m. Brzeg, gm. Lubsza, gm. Skarbimierz.
W  oparciu  o  wskaźniki  wytwarzania  odpadów  zawarte  w  Kpgo  2014  obliczono  ilość 

wytworzonych w regionie odpadów komunalnych w 2010 r., która wynosi ok. 66 tys. Mg. Według 
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danych GUS w 2010 roku zebrano w regionie ponad 49 tys. Mg odpadów komunalnych z czego 
ok. 83% było składowanych na składowiskach co stanowi ilość około 41 tys. Mg.

Obowiązek redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji odnosi się do masy 
tych  odpadów  wytworzonych  w  1995  roku.  Według  wymogów  prawa  w  2010  r.  można  było 
składować  nie  więcej  niż  75%  wagowo  całkowitej  masy  odpadów  komunalnych  ulegających 
biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Do  określenia  masy  odpadów  ulegających  biodegradacji  wytworzonych  w  omawianym 
regionie  w  1995  r.  posłużono  się  wskaźnikiem  wytwarzania  tych  odpadów  na  mieszkańca 
przyjętym w KPGO 2014, który dla wsi wynosi 0,047 Mg na jednego mieszkańca na rok, natomiast 
dla  miast  0,155  Mg  na  jednego  mieszkańca  na  rok.  Uzyskana  na  tej  podstawie  masa 
wytworzonych w 1995 r. odpadów ulegających biodegradacji w regionie wschodnim to ok. 22,8 tys. 
Mg.  Na  podstawie  przyjętego  w  Kpgo  2014  udziału  odpadów  ulegających  biodegradacji  
w zmieszanych odpadach komunalnych w 2010 r., który dla wsi wynosi 0,48, a dla miast 0,57 - 
w 2010 r. wytworzono około 35,6 tys. Mg odpadów ulegających biodegradacji.

Przyjmując,  że  odpady  ulegające  biodegradacji  stanowią  ok.  47%  składowanych 
zmieszanych odpadów komunalnych, w regionie wschodnim w 2010 r. składowano 19,2 tys. Mg 
odpadów ulegających biodegradacji. Zatem, jest to mniejsza wartość niż wynikająca z obliczeń dla 
ilości odpadów wytworzonych w roku 1995.

Poziom  składowania  odpadów  ulegających  biodegradacji  wyrażony  w  procentach  dla 
regionu wschodniego w 2010 r. wyniósł 84,5% i wynika z: przyjętych w KPGO 2014 wskaźników 
wytwarzania  odpadów  ulegających  biodegradacji  dla  roku  1995  oraz  udziału  tych  odpadów  
w wytworzonych zmieszanych odpadach komunalnych dla roku 2010.

Ilość  wytwarzanych  odpadów,  jak  również  zawartość  poszczególnych frakcji,  jest  ściśle 
związana z miejscem powstawania tych odpadów (gospodarstwa domowe, obiekty infrastruktury, 
inne)  oraz  rodzajem  obszaru,  na  którym  powstają  (teren  miejski  lub  wiejski).  W  tabeli  70 
przedstawiono skład morfologiczny wytwarzanych w regionie odpadów komunalnych, w podziale 
na tereny miejskie  i  wiejskie  oraz  duże miasta.  Szacunkową ilość  odpadów wytwarzanych na 
terenie  regionu  wschodniego  w  roku  2012,  2017  oraz  2023  obliczono  na  podstawie  składu 
morfologicznego oraz wskaźników wytwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych latach. 
Szczegółowe  dane  na  temat  wskaźników wytwarzania  oraz  składu  morfologicznego  odpadów 
przedstawiono w rozdziale 5. Analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami - w części dotyczącej 
rodzajów, ilości i źródeł powstawania odpadów komunalnych.

Ustawa  nakłada  na  gminy  lub  na  związek,  jeżeli  przejął  od  gmin  zadania  w  zakresie 
gospodarowania  odpadami,  obowiązek  osiągnięcia  określonych  poziomów  odzysku
i przygotowania do ponownego użycia w terminie do 31 grudnia 2020 r.:
- papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50 %,
- odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70%.

Dodatkowo  nałożono  obowiązek  redukcji  odpadów  ulegających  biodegradacji 
przeznaczonych do składowania w terminie:
do 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50 %,
do 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35 %,
w stosunku  do  masy tych  odpadów wytworzonych  w 1995  r.  Odpady biodegradowalne  są  to 
odpady, które  ulegają  rozkładowi  tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale  mikroorganizmów
i  należą  do  nich  papier,  tektura,  drewno,  tkaniny  z  włókien  naturalnych,  odpady  kuchenne
i  żywnościowe  oraz  odpady zielone.  Osiąganie  poszczególnych  poziomów w kolejnych  latach 
regulują przepisy wykonawcze do ustawy. Za nieosiągnięcie poziomów redukcji i przygotowania do 
ponownego użycia będą nakładane na gminy lub związki gmin kary pieniężne.

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK)
Z uwagi na relatywnie wysokie koszty utworzenia i utrzymywania Punktów, proponuje się 

utworzenie min. trzech PSZOK-ów, które zastąpią dotychczas istniejące „gniazda”:
• PSZOK 1 – Czernica, Siechnice, Żórawina (lokalizacja np. w Siechnicach)
• PSZOK 2 - Borów, Domaniów, Oława (miejsce: np. w Oławie lub Domaniowie)
• PSZOK 3 - Ciepłowody, Przeworno, Ziębice (miejsce: np. północna część Ziębic)
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Optymalnym byłoby utworzenie po min. jednym Punkcie w każdej z Gmin, a w większych 
ośrodkach (Oława, Siechnice, Ziębice) po dwa. Punkty będą selektywnie zbierać wszystkie rodzaje 
odpadów do przeznaczonych w tym celu kontenerów i pojemników. 

4.10.6. Przyjęte cele i priorytety
Naczelną zasadą przyjętą w WPGO jest zasada zrównoważonego rozwoju, która umożliwia 

zharmonizowany  rozwój  gospodarczy  i  społeczny,  zgodny  z  przyjętym  Prawem  ochrony 
środowiska. W związku z przyjętą zasadą, nadrzędnym celem Planu jest:
Stworzenie  systemu  gospodarki  odpadami  zgodnego  z  zasadą  zrównoważonego  rozwoju  
i opartego na hierarchii sposobów postępowania z odpadami komunalnymi
Zgodnie z Krajowym oraz Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami przyjmuje się następujące 
główne cele w zakresie gospodarki odpadami:

Cel  1.  Utrzymanie  poziomu  prognozowanych  ilości  wytwarzanych  odpadów,  pomimo 
wzrostu gospodarczego kraju wyrażonego za pomocą PKB
Cel 2. Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, 
metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów 
zgodnego z wymogami ochrony środowiska
Cel 3. Zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów
Cel 4. Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów

Tabela 33. Planowane przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami realizowane w gminie  
(inwestycyjne i nie inwestycyjne) w latach 2013 – 2016.

Przedsięwzięcie Jednostka Koszty (tys. zł) Źródła 
finansowania2013 2014 2015 2016

Opracowanie systemu gospodarki 
odpadami, zgodnie z Krajowym 
Planem Gospodarki Odpadami 
2014 oraz Wojewódzkim Planem 
Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Dolnośląskiego 
2012.

Związek 
Międzygminny 
Ślęza - Oława - - - - -

Opracowanie SIWZ do przetargu 
mającego na celu wyłonienie firmy, 
która będzie obsługiwała gminę w 
zakresie gospodarki odpadami.

Związek 
Międzygminny 
Ślęza - Oława

20,0 - - -
Środki własne

Zakup oprogramowania, mającego 
na celu monitorowanie systemu 
gospodarki odpadami w gminie.

Związek 
Międzygminny 
Ślęza - Oława

5,0 - - -
Środki 

Związku

Objęcie wszystkich właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych i 
niezamieszkałych zorganizowanym 
i selektywnym systemem 
odbierania odpadów.

Związek 
Międzygminny 
Ślęza - Oława

b.d. b.d. b.d. b.d. Środki 
Związku

Wdrożenie selektywnej zbiórki 
papieru „u źródła”.

Związek 
Międzygminny 
Ślęza - Oława

b.d. b.d. b.d. b.d.
Środki 

Związku

Utworzenie i prowadzenie punktu 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych.

Związek 
Międzygminny 

Ślęza – 
Oława
Firma 

wywozowa

b.d. b.d. b.d. b.d. Środki 
Związku, 
Gmina 

Żórawina, 
WFOŚiGW

Zwiększenie poziomu recyklingu, 
przygotowania do ponownego 
użycia i odzysku innymi metodami 
innych niż niebezpieczne odpadów 

Związek 
Międzygminny 
Ślęza - Oława

- - - - -
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budowlanych i rozbiórkowych.

Kampania informacyjna nt. nowego 
systemu gospodarki odpadami w 
gminie na łamach biuletynu 
„Żórawina – Nasza Gmina”.

Związek 
Międzygminny 

Ślęza – 
Oława

Urząd Gminy 
Żórawina

15,0 - - - Środki 
Związku

Monitorowanie i bieżąca likwidacja 
nielegalnych wysypisk odpadów, 
zlokalizowanych na gruntach, 
będących mieniem Gminy 
Żórawina.

Związek 
Międzygminny 
Ślęza - Oława

29,0 5,0-
13,0

5,0-
10,0

5,0-
10,0

Środki 
Związku

Bieżące monitorowanie realizacji 
programu usuwania azbestu z 
terenu gminy Zórawina.

Gmina 
Żórawina 8,5 - - -

Gmina 
Żórawina, 
WFOŚiGW

Stopniowa eliminacja azbestu i 
wyrobów zawierających azbest z 
terenu Gminy Żórawina.

Związek 
Międzygminny 

Ślęza – 
Oława, Gmina 

Żórawina

- b.d. b.d. b.d.
Środki 

Związku
NFOŚiGW,
WFOŚiGW

Aktualizacja strony internetowej 
Urzędu Gminy Żórawina – 
umieszczenie informacji nt. 
gospodarki odpadami w gminie.

Związek 
Międzygminny 
Ślęza - Oława

- - - - -

Opracowanie wkładki informacyjnej 
„Rady na odpady” do biuletynu 
„Żórawina – Nasza Gmina”:

• przygotowanie materiału 
dotyczącego 
postępowania z odpadami 
w gospodarstwie 
domowym;

• złożenie przygotowanego 
materiału i jego 
wydrukowanie – wkładka 
dużego typu A4 w ilości 
około 1200 szt.,

• rozpowszechnienie 
wkładki wśród 
mieszkańców Gminy, 
razem z biuletynem 
„Żórawina – Nasza 
Gmina”.

Związek 
Międzygminny 
Ślęza - Oława
Urząd Gminy 

Żórawina

2,5 - - -

Środki własne

Kampania edukacyjna 
„Elektrośmieci”:

• przygotowanie wkładki 
informacyjnej dotyczącej 
postępowania ze zużytym 
sprzętem elektrycznym i 
elektronicznym – mały 
format 3 skrzydełkowy w 
ilości około 1200 szt.,

• rozpowszechnienie 
wkładki wśród 
mieszkańców Gminy 
razem z biuletynem 
„Żórawina – Nasza 
Gmina”.

Związek 
Międzygminny 
Ślęza - Oława
Urząd Gminy 

Żórawina

2,5 - - -
Środki własne
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4.10.7. Wykorzystanie energii odnawialnej
Użytkowanie  odnawialnych źródeł  energii  umożliwia  osiągnięcie  korzyści  ekologicznych, 

gospodarczych i społecznych. Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych powinien stać 
się integralnym elementem zrównoważonego rozwoju gminy.

Działania  w  zakresie  zrównoważonego  rozwoju  przynoszącego  efekty  ekologiczno  – 
energetyczne  powinny  być  kierowane  na  produkcję  energii  „ekologicznie  czystej”  ze  źródeł 
odnawialnych,  to jest  wykorzystujących naturalne źródła,  jakimi  są energia spiętrzeń wodnych, 
promieniowania słonecznego, wód geotermalnych, biomasy i wiatru.
Potencjał  energetyczny Gminy Żórawina dotyczy odnawialnych źródeł energii  wykorzystujących 
głównie: energię chemiczną biomasy, energię bezpośredniego promieniowania słonecznego oraz 
energię wiatru.

Rozważając  potencjał  energetyczny  pod  kątem  biomasy,  należy  przede  wszystkim 
skoncentrować  się  na  biomasie  roślinnej  (rośliny  energetyczne,  drewno,  słoma,  siano  itp.), 
biomasie  odpadowej  (odpady  produkcji  rolnej,  przemysłowej,  gastronomii  itp.)  oraz  odpadach 
hodowlanych (w szczególności gnojowicy) i komunalnych (osady ściekowe).

Wśród  roślin  energetycznych  należy  wyróżnić:  rzepak,  kukurydzę,  buraki  cukrowe, 
ziemniaki, drzewiaste rośliny energetyczne (wierzba krzewiasta oraz topola) oraz pozostałe rośliny 
energetyczne,  takie  jak:  ślazowiec  pensylwański,  topinambur  i  inne.  W  przypadku  biomasy 
odpadowej  szacowanie  potencjału  energetycznego jest  niezwykle  trudnym zadaniem,  zarówno 
jeśli chodzi o ilość surowca możliwego do pozyskania jak i jego kaloryczność. Odpadowa biomasa 
to  biomasa  ze  składowisk  odpadów i  oczyszczalni  ścieków,  odpady  gastronomiczne,  odpady 
medyczne,  czy  też  odpady  komunalne  i  przemysłowe.  Biomasa  pochodzenia  zwierzęcego 
traktowana jako odpady hodowlane oraz ścieki  komunalne traktowane jako odpady komunalne 
stanowią popularny surowiec do produkcji biogazu. Szacując potencjał energetyczny obu kategorii 
należy zbadać potencjał gospodarstw hodowlanych oraz oczyszczalni ścieków.
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Rysunek 23. Potencjał i wykorzystanie biomasy na Dolnym Śląsku.
Źródło: „Potencjał Dolnego Śląska w zakresie rozwoju alternatywnych źródeł energii”, Dolnośląskie Centrum  
Zaawansowanych Technologii 2006.

Eksploatacja biogazowni niesie ze sobą dodatkowe korzyści w postaci wykorzystania ciepła 
na  potrzeby  gospodarstwa,  sprzedaży  energii  elektrycznej  do  sieci,  sprzedaży  ciepła  dla 
zewnętrznych  odbiorców  (suszarnia,  szklarnia,  pływalnia)  i  kooperacji  z  innymi  operatorami 
biogazowni.

Energia bezpośredniego promieniowania słonecznego wykorzystywana jest w kolektorach 
słonecznych  i  panelach  fotowoltaicznych  do  wytwarzania  odpowiednio:  energii  cieplnej  (c.o.
i  c.w.u.)  oraz  energii  elektrycznej.  Wykorzystanie  tych  instalacji  uzależnione jest  od lokalnego 
nasłonecznienia terenu (ilości dni słonecznych w roku), które przekłada się bezpośrednio na ilość 
energii możliwej do uzyskania na jednostkę powierzchni w ciągu roku.
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Rysunek  24. Potencjał  i  wykorzystanie  energii  bezpośredniego  promieniowania  na  Dolnym 
Śląsku.
Źródło: „Potencjał Dolnego Śląska w zakresie rozwoju alternatywnych źródeł energii”, Dolnośląskie Centrum  
Zaawansowanych Technologii 2006.

Możliwości rozwoju energetyki wiatrowej na Dolnym Śląsku ocenia się nisko. W skali kraju 
najkorzystniejsze warunki  obserwuje  się  na nabrzeżu Morza Bałtyckiego.  Dolny Śląsk  nie  jest 
według przeprowadzonych badań zbyt atrakcyjnym do stawiania farm wiatrowych ze względu na 
średnią  roczną  prędkość  wiatru  poniżej  4  [m/s].  Podstawowym  warunkiem  przy  ocenie 
ekonomicznie  uzasadnionego  wykorzystania  elektrowni  wiatrowych  jest  właśnie  średnioroczna 
prędkość wiatru. Możliwy do wykorzystania potencjał regionu został przedstawiony na poniższym 
rysunku.
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Rysunek 25. Rozmieszczenie ferm wiatrowych na Dolnym Śląsku.
Źródło:http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,7545460,Na_Dolnym_Slasku_beda_stawiac_wiatraki__Zob
acz__gdzie.html

W ramach Programu Priorytetowego : Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych 
źródeł  energii  i  obiektów wysokosprawnej  kogeneracji  Część 3) -  Dopłaty na częściowe spłaty 
kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób 
fizycznych  i  wspólnot  mieszkaniowych  NFOŚ  I  GW  dysponuje  budżetem  na  lata  2010-2014
w kwocie 300 mln zł.
Odbiorcami programu są :

• Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym 
budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne lub

• Wspólnoty  mieszkaniowe  instalujące  kolektory  słoneczne  na  własnych  budynkach 
wielorodzinnych, z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do ogrzewania 
ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania.
Dofinansowanie  wynosi  45% kapitału  kredytu  bankowego  wykorzystanego  na 
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sfinansowanie kosztów kwalifikowanych inwestycji.  Dotacją objęta jest  wyłącznie część kredytu 
wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia Wysokość kredytu z dotacją wynosi do 
100%  kosztów  kwalifikowanych  z  zastrzeżeniem,  że  jednostkowy  koszt  kwalifikowany 
przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora.
Koszty kwalifikowane :

• koszt  projektu  budowlano-wykonawczego  rozwiązania  technologicznego  dotyczącego 
montażu  instalacji  do  przygotowania  ciepłej  wody  użytkowej  sporządzonego  lub 
zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania;

• koszt  nabycia  nowych  instalacji  kolektorów  słonecznych  (w  szczególności:  kolektora 
słonecznego,  zasobnika,  przewodów  instalacyjnych,  aparatury  kontrolno-pomiarowej
i automatyki);

• koszt zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434;
• koszt montażu kolektora słonecznego;
• podatek od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli Beneficjentowi przysługuje 

prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania 
się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszt kolektora słonecznego, którego dostawca legitymuje 
się:

• sprawozdaniem z jego badań na zgodność z normą PN EN-12975-2, wykonanych przez 
akredytowane laboratorium badawcze oraz aktualnym certyfikatem zgodności,  wydanym 
przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub

• europejskim  certyfikatem  na  znak  „SOLAR  KEYMARK”  nadanym  przez  jednostkę 
certyfikującą.
Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat 

licząc od daty złożenia wniosku o kredyt.  Kredyt  z dotacją nie może być udzielony w ramach 
prowadzonej przez beneficjenta działalności gospodarczej.
Postępowanie przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW na częściowe spłaty kapitału kredytu bankowego:

• Wnioski o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt  rozpatrywane są,  przez Bank, 
który ma zawartą z NFOŚiGW umowę o współpracy (wykaz banków poniżej). Formularze 
wniosków udostępnia Bank.

• Po podpisaniu umowy kredytu i zrealizowaniu przedsięwzięcia, Kredytobiorca występuje do 
Banku  o  wypłacenie  dotacji  poprzez  złożenie  protokołu  ostatecznego  odbioru 
przedsięwzięcia oraz innych dokumentów określonych w umowie kredytu.

• Spłata części kapitału kredytu następuje poprzez przekazanie dotacji przez NFOŚiGW na 
podstawie wystąpienia Banku potwierdzającego zrealizowanie przedsięwzięcia.

Lista banków współpracujących z NFOŚiGW:
• Bank Ochrony Środowiska S.A. Al. Jana Pawła II nr 12 00-950 Warszawa tel.: (22) 850-

87-20 faks: (22) 850-88-91,
• Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze ul. Płocka 9/11B 

01-231 Warszawa tel.: (22) 53-95-100 faks: (22) 53-95-222,
• Gospodarczy Bank Wielkopolski  S.A. oraz zrzeszone Banki  Spółdzielcze ul.  Szarych 

Szeregów 23a 601-462 Poznań tel.: (61) 856-24-00 faks: (61) 852-27-30,
• Mazowiecki Bank Regionalny S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze ul. Elbląska 15/17 

01-747 Warszawa tel.: (22) 560-04-00 faks: (22) 560-04-09,
• Krakowski Bank Spółdzielczy ul. Rynek Kleparski nr 8 31-150 Kraków tel.: (12) 42-86-

224 faks: (12) 42-86-222,
• Warszawski  Bank Spółdzielczy ul.  Fieldorfa  5a  03-984  Warszawa  tel.:(22)  514-89-40 

faks: (22) 514-89-19.
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5. NARZĘDZIA I INSTRUMENTY REALIZACJI PROGRAMU
Instrumentarium służące realizacji  polityki  ochrony środowiska wynika z szeregu ustaw, 

wśród których najważniejsze to ustawy:
• prawo ochrony środowiska,
• prawo wodne,
• o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
• o ochronie przyrody,
• o odpadach,
• prawo geologiczne i górnicze,
• prawo budowlane.

Wśród  instrumentów  zarządzania  ochroną  środowiska  można  wyróżnić  instrumenty
o charakterze;

• prawnym – wszystkie uwarunkowania prawne i ustalenia wynikające z przepisów szeroko 
pojętej ochrony środowiska

• finansowym  –  zarządzanie  projektami  i  inwestycjami  związane  jest  z  dostępnością
i zaangażowaniem środków finansowych,

• instrumenty prawno - administracyjne - (np. Polityka Ekologiczna Państwa, wojewódzkie, 
powiatowe i gminne programy ochrony środowiska),

• społecznym – uwarunkowania związane mieszkańcami i ich akceptacją czy sprzeciwami 
dotyczącymi poszczególnych inwestycji w zakresie ochrony środowiska,

• instrumenty  o  charakterze  strukturalnym  -  (systemy  zintegrowanego  zarządzania 
środowiskiem, monitoring środowiska, system statystyki, społeczna partycypacja, działania 
edukacyjne, narzędzia polityki technicznej i naukowej, konwencje, umowy i porozumienia 
międzynarodowe).

5.1. NARZĘDZIA I INSTRUMENTY REGLAMENTUJĄCE MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA 
ZE ŚRODOWISKA

Wśród instrumentów i  narzędzi  reglamentujących możliwości  korzystanie ze środowiska 
można wyróżnić:

• pozwolenia i decyzje administracyjne,
• przeglądy ekologiczne,
• instrukcje eksploatacji obiektu związanego z gospodarką odpadami,
• strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć w ód ustanowione na terenie gminy.

5.2. NARZĘDZIA I INSTRUMENTY FINANSOWE
Wśród instrumentów i narzędzi finansowych można wyróżnić:

• opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
• opłaty podwyższone za korzystanie ze środowiska,
• wsparcie  finansowe  przedsięwzięć  związanych  z  ochroną  środowiska  w  drodze 

udzielanych  niskooprocentowanych  pożyczek,  dopłat  do  oprocentowania  kredytów
i  pożyczek,  udzielania  dotacji,  wnoszenie  udziału  do  spółek,  nabywanie  obligacji,  akcji
i udziałów przez fundusze ochrony środowiska oraz wsparcie finansowe przez Ekofundusz 
dysponujący pieniędzmi z ekokonwersji, fundusze Unii Europejskiej ,

• system  materialnych  zachęt  dla  przedsiębiorców  podejmujących  się  wprowadzania 
prośrodowiskowych  systemów  zarządzania  procesami  produkcji  i  usługami  zgodnie
z  ogólnoświatowymi  i  wspólnotowymi  wymogami  w  tym  zakresie,  wyrażonymi  m.in.
w standardach ISO 14000, EMAS, programach czystej produkcji.
Wszystkie przedsięwzięcia zdefiniowane w ramach Programu prowadzą do poprawy stanu 

istniejącego  w  zakresie  ochrony  środowiska  –  różnice  dotyczą  w  zasadzie  jednostek 
wdrażających,  charakteru  przedsięwzięcia  i  oczywiście  jego  kosztów.  W myśl,  zatem  ogólnej 
polityki krajowej i Unii Europejskiej, podmioty odpowiedzialne za ich realizację mogą ubiegać się
o wsparcie ze środków zewnętrznych na preferencyjnych (w stosunku do rynkowych) zasadach. 
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Jest  to  szczególnie  ważne  w  sytuacji  ograniczonych  możliwości  budżetowych  jednostek 
samorządu  terytorialnego,  jak  również  znacznych  kosztów  pozyskania  i  wykorzystania 
komercyjnych środków zwrotnych.

Preferencyjne  źródła  finansowania  przedsięwzięć  środowiskowych  wynikają  z  szeregu 
programów (np.  finansowanych  środkami  UE)  bądź  związane  są  z  polityką  instytucji/funduszy 
celowych.  Generalnie  źródła  te  można  podzielić  na  dwie  grupy:  środki  krajowe  i  środki 
zagraniczne.

W dalszej części opisane zostaną najistotniejsze (biorąc pod uwagę charakter określonych
w programie przedsięwzięć) metody finansowania przedsięwzięć w zakresie ochrony środowiska. 
Należy jednak zaznaczyć, iż wskazane zostaną jedynie informacje podstawowe – duża zmienność 
kryteriów i czynników związanych z wykorzystaniem dostępnych środków nie daje się pogodzić
z okresem planowania zadań wskazanych w Programie. Dlatego też bardziej zasadne wydaje się 
wskazanie źródeł informacji (najczęściej oficjalnych serwisów internetowych); ich systematyczne 
wykorzystanie  pozwoli  na  wykształcenie  obrazu  sytuacji  na  podstawie  najbardziej  aktualnych 
danych.

5.2.1. Krajowe Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Fundusze  Ochrony  Środowiska  (wojewódzkie  i  narodowy)  mają  za  zadanie  wspieranie 

realizacji  inwestycji  ekologicznych,  a  także  działań  nieinwestycyjnych  (edukacja  ekologiczna, 
opracowania  naukowo-badawcze  i  ekspertyzy  dotyczące  zagadnień  związanych  z  ochroną 
środowiska).  Przedsięwzięcia  finansowane  przez  Fundusze  (Narodowy  Fundusz  Ochrony 
Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie,  Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu) muszą spełniać następujące kryteria:

• zgodności z polityką ekologiczną państwa,
• efektywności ekologicznej,
• efektywności ekonomicznej,
• uwarunkowań technicznych i jakościowych,
• zasięgu oddziaływania,
• wymogów formalnych.

Narodowy  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej wspiera  finansowo 
przedsięwzięcia  podejmowane  dla  poprawy  jakości  środowiska  w  Polsce,  traktując  jako 
priorytetowe te zadania, których realizacja wynika z konieczności wypełnienia zobowiązań Polski 
wobec Unii  Europejskiej.  Celem działalności  Narodowego Funduszu jest  finansowe wspieranie 
inwestycji  ekologicznych o znaczeniu i  zasięgu ogólnopolskim i  ponadregionalnym oraz zadań 
lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska.

NFOŚiGW stosuje następujące formy dofinansowania:
• oprocentowane pożyczki;
• dotacje;
• przekazywanie środków jednostkom budżetowym;
• dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych i pożyczek;
• nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i  gospodarki  wodnej,  niezwiązaną

z wykonywaniem obowiązków pracowników administracji rządowej i samorządowej;
• udostępnianie środków finansowych bankom z przeznaczeniem na udzielanie kredytów na 

wskazane przez Narodowy Fundusz programy i przedsięwzięcia;
• poręczanie spłaty kredytów oraz zwrotu środków przyznanych przez rządy państw obcych

i organizacje międzynarodowe, przeznaczonych na realizację zadań ochrony środowiska
i gospodarki wodnej.
Ważną i interesującą formą wsparcia mogą być środki z tzw. Systemu Zielonych Inwestycji 

(GIS). Budżet tego programu stanowią w znacznej mierze środki pochodzące ze sprzedaży przez 
Polskę  praw  do  emisji  dwutlenku  węgla.  Dotacje  (do  30%)  połączone  z  preferencyjnymi 
pożyczkami  (do  60%)  kierowane  są  na  te  aspekty  środowiskowe,  które  wiążą  się  z  ochroną 
atmosfery  i  klimatu.  Wsparcie  NFOŚiGW może być  również  formą pokrycia  wkładu  własnego
w sytuacji realizacji inwestycji ze środków UE.
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Oficjalny serwis internetowy: www.nfosigw.gov.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przewiduje 
dofinansowanie  poprzez  pożyczki  i  dotacje  na  wdrażanie  projektów  związanych  z  realizacją 
programów ochrony poszczególnych elementów środowiska. WFOŚiGW udziela:

• preferencyjnej pożyczki, w tym pożyczki pomostowej,
• dotacji,
• umorzenia części udzielonej pożyczki,
• dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych,
• kredytu w bankowych liniach kredytowych.

Łączne  dofinansowanie  dla  zadań  inwestycyjnych  nie  może  przekraczać  80% kosztów 
kwalifikowanych, przy czym istnieje możliwość uzyskania częściowego wsparcia w postaci dotacji 
(dla zadań pozainwestycyjnych maksymalna wartość dotacji może sięgać 100%).

Dotacje – do poziomu 50% kosztów kwalifikowanych – mogą być udzielane na następujące 
zadania inwestycyjne:

• zakupy inwestycyjne realizowane w ramach zadań związanych z edukacją ekologiczną, 
ochroną  przyrody,  zarządzaniem  środowiskowym,  zapobieganiem  i  likwidacją  skutków 
poważnych awarii,

• budowa,  modernizacja  zbiorników małej  retencji  wodnej  wpisanych  do  Programu małej 
retencji dla Województwa Dolnośląskiego,

• budowa  i  modernizacja  urządzeń  wodnych  zwiększających  bezpieczeństwo 
przeciwpowodziowe,

• udział w usuwaniu skutków powodzi w urządzeniach wodnych, brzegach rzek i potoków 
oraz urządzeniach ochrony środowiska,

• uzupełnianie w sprzęt wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych,
• usuwanie szkód w środowisku spowodowanych działaniem żywiołu.
• likwidacja  zagrożeń  środowiskowych  powodowanych  zdeponowaniem  niebezpiecznych 

odpadów przez zakłady postawione w stan likwidacji,
• usuwanie skutków zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w przypadku nieustalenia podmiotu 

za nie odpowiedzialnego,
• likwidacja mogilników i magazynów przeterminowanych środków ochrony roślin,
• usuwanie  i  unieszkodliwianie  azbestu  z  obiektów  służby  zdrowia,  oświaty  i  opieki 

społecznej,
• wspieranie  wykorzystania  źródeł  energii  odnawialnej,  za  wyjątkiem  produkcji  energii 

cieplnej dla nowobudowanych obiektów,
• wspieranie  wykorzystania  źródeł  energii  odnawialnej  dla  nowobudowanych  obiektów 

użyteczności publicznej jednostek sektora finansów publicznych,
• z  zakresu  ochrony  atmosfery  i  ochrony  wód  (za  wyjątkiem  budynków  mieszkalnych), 

realizowane  przez  jednostki  sektora  finansów  publicznych  w  obiektach  użyteczności 
publicznej oraz przez pozostałe jednostki w obiektach użyteczności publicznej wpisanych 
do rejestru zabytków.
Dla zadań polegających na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu azbestu z obiektów 

służby  zdrowia,  oświaty  i  opieki  społecznej  możliwe  jest  przyznanie  dotacji  do  80% kosztów 
kwalifikowanych zadania. Z kolei w przypadku przedsięwzięć polegających na usuwaniu skutków 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w przypadku nieustalenia podmiotu odpowiedzialnego albo 
bezskutecznej  egzekucji  wobec  sprawcy,  możliwe  jest  dofinansowanie  do  100%  kosztów 
kwalifikowanych zadania.

Dodatkowe  możliwości  otwierają  się  dla  zadań  polegających  na  usuwaniu  szkód 
powodziowych opisanych w protokole szacowania szkód powodziowych.  Dla nich możliwe jest 
dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych zadania. Wnioski składa się do 4 miesięcy od 
dnia odwołania alarmu powodziowego.

Dla zadań związanych z:
• zapobieganiem i likwidacją poważnych awarii;
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• uzupełnieniem w sprzęt przeciwpowodziowy;
• wspomaganiem systemu kontroli wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska;
• polegających na zakupach wyposażenia lub sprzętu pomocniczego (w tym także środków 

chemicznych do zwalczania zagrożeń dla zdrowia i środowiska) nie będących składnikami 
majątku trwałego i mających wartość jednostkową poniżej 3,5 tys. zł.,

możliwe jest przyznanie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

Oficjalny serwis internetowy: www.wfosigw.wrocław.pl

5.2.2.  Ogólnopolskie  Programy  Operacyjne  –  dysponujące  środkami  UE  w  okresie  
programowania 2007-2013

Jednym  z  najważniejszych  źródeł  finansowania  przedsięwzięć  w  ochronę  środowiska
w Polsce,  w okresie  programowym na  lata  2007-2013 jest  Program Operacyjny Infrastruktura
i  Środowisko  (POIiŚ).  Głównym  celem  Programu jest  podniesienie  atrakcyjności  inwestycyjnej 
Polski  i  jej  regionów  poprzez  rozwój  infrastruktury  technicznej  przy  równoczesnej  ochronie
i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i  rozwijaniu spójności 
terytorialnej. Na realizację POIiŚ w latach 2007-2013 zostanie przeznaczonych ponad 36 mld euro. 
Ze środków Unii Europejskiej będzie pochodziło 27 848,3 mln euro (w tym ze środków Funduszu 
Spójności – 21 511,06 mln euro (77%) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 6 
337,2 mln euro (23%).

Program obejmie wsparciem takie dziedziny jak: transport, środowisko, energetykę, kulturę 
i  dziedzictwo  kulturowe,  szkolnictwo  wyższe,  a  także  ochronę  zdrowia.  W  zakresie  ochrony 
środowiska  przewidziano  dofinansowanie  dla  dużych  inwestycji  komunalnych,  inwestycji 
ekologicznych w przedsiębiorstwach, projektów ochrony przyrody i bezpieczeństwa ekologicznego, 
a  także  edukacji  ekologicznej.  Wsparcie  z  Programu  otrzymają  zarówno  samorządy
i przedsiębiorcy, jak również m.in. organizacje pozarządowe, parki narodowe i Lasy Państwowe.

Środowiskowe priorytety w PO IiŚ to:
• Oś priorytetowa  1  -  Gospodarka  wodno-ściekowa  (zredukowanie  ilości  zanieczyszczeń 

odprowadzanych ze ściekami do wód i ziemi oraz zapewnienie odpowiedniej jakości wody 
pitnej).

• Oś priorytetowa 2 - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (zmniejszenie presji
• na  powierzchnię  ziemi  -  zmniejszenie  udziału  odpadów  komunalnych  składowanych

i rekultywację terenów zdegradowanych).
• Oś priorytetowa  3  -  Zarządzanie  zasobami  i  przeciwdziałanie  zagrożeniom  środowiska 

(ograniczenie ryzyka zagrożeń ekologicznych poprzez inwestycje i system monitorowania).
• Oś priorytetowa 4 - Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony 

środowiska (ograniczanie  negatywnego wpływu istniejącej  działalności  przemysłowej  na 
środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego).

• Oś priorytetowa 5 - Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych (ograniczenie 
degradacji środowiska naturalnego oraz strat zasobów różnorodności biologicznej, w tym 
działania z zakresu edukacji ekologicznej).

• Oś  priorytetowa  10  -  Infrastruktura  energetyczna  przyjazna  środowisku  (poprawa 
bezpieczeństwa  energetycznego  państwa  w  zakresie  oddziaływania  sektora 
energetycznego na środowisko; wsparcie będzie udzielane na podwyższenie sprawności 
wytwarzania, przesyłania, dystrybucji  i  użytkowania energii,  w tym wzrost wykorzystania 
energii odnawialnej i biopaliw).
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka ma na celu wspieranie projektów o dużym 

znaczeniu dla gospodarki, jak również wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Wspierane 
będą  działania  z  zakresu  innowacji:  produktowej,  procesowej  (usługowej)  oraz  organizacyjnej. 
Wspierana  i  promowana  będzie  innowacyjność  na  poziomie,  co  najmniej  krajowym  i/lub 
międzynarodowym  (określana  jako  innowacyjność  średnia  i  wysoka).  Program ujmuje  również 
kontekst ochrony środowiska.

Oficjalny serwis internetowy: www.pois.gov.pl
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5.2.3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Priorytet 4 „Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”

Głównym celem priorytetu  4  RPO WD „Środowisko  i  bezpieczeństwo ekologiczne”  jest 
poprawa stanu środowiska naturalnego, zapobieganie jego degradacji i zachowanie różnorodności 
biologicznej  oraz  walorów  przyrodniczych  Dolnego  Śląska,  a  także  poprawa  poziomu 
bezpieczeństwa w regionie, poprzez przeciwdziałanie naturalnym i technologicznym zagrożeniom, 
likwidację ich skutków oraz wspieranie działających w tym zakresie służb ratowniczych.

W przypadku projektów dotyczących kanalizacji i oczyszczalni ścieków realizowane będą 
projekty  zgodne  z  Krajowym  Programem  Oczyszczania  Ścieków  Komunalnych,  w  zakresie 
wskazanych w tym dokumencie aglomeracji od 2 tys. do 15 tys. RLM. Wspierane będą projekty 
dotyczące:

• budowy i modernizacji oczyszczalni ścieków;
• budowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
• działań z zakresu sanitacji i racjonalnego gospodarowania wodą, zwłaszcza na obszarach 

wiejskich  i  terenach  objętych  ochroną,  np.  siecią  Natura  2000  oraz  na  terenach 
turystycznych czy uzdrowiskowych.

W ramach priorytetu realizowane będą projekty przyczyniające się do poprawy jakości powietrza, 
w tym preferowane będą przedsięwzięcia:

• realizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia;
• mające wpływ na tereny objęte ochroną
• zlokalizowane na terenach turystycznych czy uzdrowiskowych

W  ramach  priorytetu  realizowane  będą  projekty  zawarte  w  Wojewódzkim  Planie  Gospodarki 
Odpadami:

• dotyczące  budowy  i  rozbudowy  nowoczesnych  obiektów  obsługujących  do  150  tys. 
mieszkańców  zajmujących  się  zbiórką,  segregacją,  składowaniem,  recyklingiem, 
unieszkodliwianiem różnego typu odpadów;

• przyczyniające  się  do  likwidacji  „dzikich  wysypisk  śmieci”  zwłaszcza  na  obszarach 
turystycznych czy uzdrowiskowych oraz objętych ochroną;

• dotyczące rekultywacji wyłączonych z eksploatacji składowisk szczególnie zagrażających 
środowisku.

Bardzo  istotne  będą  działania  nastawione  na  ochronę  bioróżnorodności  w  regionie  oraz 
zwiększenie powierzchni obszarów chronionych poprzez realizację m.in. projektów:

• przyczyniających  się  do  zahamowania  strat  różnorodności  biologicznej  na  wszystkich 
poziomach  jej  organizacji,  czyli  różnorodności  wewnątrzgatunkowej,  międzygatunkowej
i ponadgatunkowej (ekosystemów i krajobrazów);

• wzbogacających  skład  gatunkowy  drzewostanów  w  celu  zwiększenia  różnorodności 
genetycznej i biologicznej biocenoz leśnych;

• pozwalających  na  odbudowę  i  utrzymanie  siedlisk  we  właściwym  stanie  lub 
przywracających ich właściwy stan;

• przyczyniających się do renaturalizacji obszarów hydrograficznych i utrzymania obszarów 
wodno-błotnych, zmierzających do pozyskania gruntów pod obszary chronione.
Dla  zapewnienia  ochrony  przeciwpowodziowej  regionu  realizowane  będą  projekty 

powiązane  bądź  znajdujące  się  w  „Programie  dla  Odry  2006”  dotyczące  budowy,  odbudowy
i przebudowy przeciwpowodziowej infrastruktury hydrotechnicznej.

W  priorytecie  realizowane  będą  projekty  systemowe  związane  z  zapobieganiem
i  zwalczaniem skutków suszy,  szczególnie  na  obszarach  górskich,  wiejskich,  leśnych  i  innych 
terenach o okresowych deficytach wody.

W związku z zagrożeniem lasów realizowane będą projekty wspierające system ochrony 
przeciwpożarowej poprzez rozwój  infrastruktury związanej  z zapobieganiem i  szybką likwidacją 
zagrożeń, np. leśnych dróg dojazdowych, punktów czerpania wody itp.
Znaczne  uprzemysłowienie  województwa  stwarza  ryzyko  katastrof  technologicznych,  dlatego 
dofinansowywane  będą  również  projekty  dotyczące  istniejących  i  powstających  publicznych 
struktur  organizacyjnych  zajmujących  się  bezpieczeństwem  chemicznym  i  biologicznym
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w regionie.
Dodatkowo wspierane będą projekty zmierzające do poprawy i podniesienia świadomości 

ekologicznej społeczeństwa z zakresu budowy, modernizacji i doposażenia infrastruktury służącej 
szeroko pojętej edukacji ekologicznej.
O środki na realizację projektów w ramach Priorytetu mogą starć się:

• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
• jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
• przedsiębiorcy,
• kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
• organizacje pozarządowe
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
• Parki narodowe i krajobrazowe

Wyżej  wymienioną  przykładową  listę  beneficjentów  kwalifikujących  się  do  wsparcia
w  ramach  Priorytetu  doprecyzowuje  Szczegółowy  opis  priorytetów  RPO  dla  Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Programu. 

Oficjalny serwis internetowy: www.rpo.dolnyslask.pl

5.2.4. Program LIFE+
LIFE+  jest  kontynuacją  Instrumentu  Finansowego  LIFE,  utworzonego  przez  Komisję 

Europejską w 1992 roku. W trakcie trzech kolejnych edycji dofinansowano realizację łącznie ponad 
2500  projektów  we  wszystkich  krajach  członkowskich.  W  latach  2004-2006  z  tej  formy 
dofinansowania  skorzystała  również  Polska,  na  obszarze  której  realizowano  cztery  projekty
z zakresu ochrony środowiska i różnorodności biologicznej.

W odróżnieniu od poprzednich edycji,  program LIFE+ składa się z trzech komponentów 
określonych  przez  tematykę  projektów  a  nie  ich  realizatora.  Nabór  przedłożonych  projektów 
następować będzie na poziomie krajowym, jednak ostateczna ocena i  związana z nią decyzja
o przyznaniu dofinansowania zależeć będzie do Komisji Europejskiej. Nowy program LIFE+ będzie 
jedynym programem wspólnotowym poświęconym wyłącznie zagadnieniom związanym z ochroną 
środowiska. LIFE+ powinien bezpośrednio wspierać realizację priorytetów 6. Programu Działań na 
Rzecz Środowiska (2002-2012), do których należą:

• ochrona przyrody i bioróżnorodności,
• przeciwdziałanie zmianom klimatu,
• zminimalizowanie negatywnych skutków wpływu zanieczyszczeń środowiska na zdrowie 

ludzi,
• zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych i racjonalna gospodarka odpadami.

Działania dotowane muszą mieć związek z propagowaniem polityki UE w zakresie ochrony 
przyrody i środowiska. Komisja Europejska raz w roku będzie ogłaszać „call for proposals” - czyli 
nabór projektów. Do otrzymania dofinansowania kwalifikują się następujące działania:

• działania operacyjne organizacji  pozarządowych zaangażowanych w ochronę i  poprawę 
jakości środowiska na poziomie europejskim oraz w tworzenie i wdrażanie ustawodawstwa
i polityki ochrony środowiska unii europejskiej,

• tworzenie  i  utrzymywanie  sieci,  baz  danych  i  systemów  komputerowych  związanych 
bezpośrednio  z  wdrażaniem  ustawodawstwa  i  polityki  ochrony  środowiska  UE,
w szczególności gdy działania te poprawiają publiczny dostęp do informacji o środowisku,

• analizy, badania, modelowanie i tworzenie scenariuszy,
• monitorowanie stanu siedlisk i gatunków, w tym monitorowanie lasów,
• pomoc w budowaniu potencjału instytucjonalnego,
• szkolenia,  warsztaty  i  spotkania,  w  tym  szkolenia  podmiotów  uczestniczących

w inicjatywach dotyczących zapobiegania pożarom lasów,
• platformy nawiązywania kontaktów zawodowych i wymiany najlepszych praktyk,
• działania  informacyjne  i  komunikacyjne,  w  tym  kampanie  na  rzecz  zwiększania 

świadomości  społecznej,  a  w  szczególności  kampanie  zwiększające  świadomość 
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społeczną na temat pożarów lasów,
• demonstracja  innowacyjnych  podejść,  technologii,  metod  i  instrumentów  dotyczących 

kierunków polityki
• specjalnie  w  odniesieniu  do  komponentu  I  „LIFE+  przyroda  i  różnorodność 

biologiczna”:
 zarządzanie  gatunkami  i  obszarami  oraz  planowanie  ochrony  obszarów,  w  tym 

zwiększenie ekologicznej spójności sieci Natura 2000;
 monitorowanie  stanu  ochrony,  w  szczególności  ustalenie  procedur  i  struktur 

monitorowania stanu ochrony;
 rozwój  i  realizacja  planów  działania  na  rzecz  ochrony  gatunków  i  siedlisk 

przyrodniczych;
 zwiększenie zasięgu sieci Natura 2000 na obszarach morskich;
 nabywanie gruntów pod następującymi warunkami:

 nabycie to przyczyniłoby się do utrzymania lub przywrócenia integralności 
obszarów objętych siecią Natura 2000,

 nabycie  gruntu  jest  jedynym  lub  najbardziej  efektywnym  sposobem 
osiągnięcia pożądanego skutku w zakresie ochrony przyrody,

 nabywany  grunt  jest  długookresowo  przeznaczony  na  wykorzystanie  
w sposób zgodny z celami szczegółowymi komponentu I  „LIFE+ przyroda
i różnorodność biologiczna”, oraz

 dane  państwo  członkowskie  zapewnia  długookresowe  wyłączne 
przeznaczenie takich gruntów na cele związane z ochroną przyrody.

Szerszych informacji można uzyskać na stronie NFOŚiGW: www.nfosigw.gov.pl

5.3. NARZĘDZIA I INSTRUMENTY KARNE I ADMINISTRACYJNE
Do najważniejszych narzędzi i instrumentów karnych i administracyjnych należy zaliczyć:

• odpowiedzialność  cywilną  za  szkody  spowodowane  oddziaływaniem  na  środowisko  - 
pozwala  każdemu,  komu  przez  bezprawne  oddziaływanie  na  środowisko  zagraża  lub 
została  wyrządzona  szkoda,  żądać  jej  naprawienia  lub  zaprzestania  działalności;  jeżeli 
naruszenie  dotyczy  środowiska  jako  dobra  wspólnego,  z  roszczeniem  może  wystąpić 
jednostka samorządu terytorialnego,

• odpowiedzialność karną za szkody wyrządzone środowisku zagrożona jest karą grzywny 
lub ograniczenia wolności w wypadku wprowadzania do obrotu substancji stwarzających 
szczególne zagrożenie, eksploatacji instalacji bez pozwolenia lub lekceważenia przepisów 
przez prowadzącego zakład o dużym ryzyku,

• odpowiedzialność administracyjną -  sprowadza się do możliwości  nałożenia na podmiot 
korzystający  ze  środowiska  i  oddziałujący  na  nie  negatywnie,  obowiązku  ograniczenia 
negatywnego wpływu i przywrócenia właściwego stanu środowiska (m.in. administracyjne 
kary pieniężne).

5.4. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA GMINY
Ustawa  Prawo  Ochrony  Środowiska  określa  narzędzia  prawne  wykorzystywane  dla 

realizacji  zadań w dziedzinie ochrony środowiska, jak również nakłada na organy administracji 
samorządowej obowiązki w tym zakresie.

Wójt lub osoby przez niego upoważnione są uprawnieni do występowania w charakterze 
oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska. 
Wójt,  występuje  do  wojewódzkiego  inspektora  ochrony  środowiska  o  podjęcie  odpowiednich 
działań będących w jego kompetencji,  jeżeli  w wyniku kontroli  organy te stwierdzą naruszenie 
przez  kontrolowany  podmiot  przepisów  o  ochronie  środowiska  lub  występuje  uzasadnione 
podejrzenie, że takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy.
Wójt  gminy  okresowo  przedkłada  marszałkowi  województwa  informacje  o  rodzaju,  ilości
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i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.
Wójt gminy w drodze decyzji może nakazać osobie fizycznej, której działalność negatywnie 

oddziałuje  na  środowisko,  wykonanie  w  określonym  czasie  czynności  zmierzających  do 
ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

5.5. EDUKACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
Z racji faktu, że człowiek nie jest w stanie funkcjonować w sposób, który nie zagrażałby 

środowisku naturalnemu, ogromne znaczenie dla realizacji zasady zrównoważonego rozwoju oraz 
dla realizacji celów i działań określonych w niniejszej Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska 
ma edukacja ekologiczna społeczeństwa. Jej podstawowym zadaniem jest wykształcenie u ludzi 
takich postaw proekologicznych, które wpłyną na minimalizację nadmiernej eksploatacji zasobów 
środowiska naturalnego oraz przyczynią się do poprawy jego stanu. Edukacja ekologiczna musi 
obejmować całe społeczeństwo bez wyjątku.

GMINA ŻÓRAWINA
Realizacja  edukacji  ekologicznej  przez  Gminę  Żórawina  będzie  obejmować  następujące 
przedsięwzięcia:

• Coroczna współpraca ze szkołami w akcjach „Sprzątania Świata” – wyznaczanie terenów 
objętych  sprzątaniem,  zapewnienie  worków  na  śmieci  i  rękawiczek  ochronnych, 
organizacja  zbiórki  worków,  finansowanie  odbioru  i  utylizacji  zebranych  śmieci,  zakup 
nagród

• Kampania  społeczna  na  rzecz  przeciwdziałania  spalaniu  odpadów  w  gospodarstwach 
domowych oraz wypalaniu traw,

• Propagowanie alternatywnych źródeł energii (np. gaz, paliwa ekologiczne)
• Realizacja projektu „Lekcja w przyrodzie” (nawiązanie współpracy z Fundacją Ekologiczną 

„Zielona Akcja”; dofinansowanie „Lekcji w przyrodzie” dla uczniów szkół podstawowych).
• Dofinansowywanie  nagród  książkowych  dla  laureatów  konkursów  z  zakresu  ochrony 

środowiska,
• Zakup worków na odpady komunalne w ramach obchodów "Dnia Ziemi",

5.6. UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W PODEJMOWANIU DECYZJI
Według ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku

i jego ochronie,  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko  (Dz.  U.  z  2008  roku  Nr  199,  poz.  1227  z  późn.  zm.)  organy  administracji  są 
obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w ich 
posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone.
Udostępnieniu podlegają informacje dotyczące:

• stanu elementów środowiska, takich jak:
 powietrze,
 woda,
 powierzchnia ziemi,
 kopaliny,
 klimat,

• krajobraz i obszary naturalne, w tym:
 bagna,
 obszary nadmorskie i morskie,
 rośliny,
 zwierzęta i grzyby
 oraz  inne  elementy  różnorodności  biologicznej,  w  tym  organizmy  genetycznie 

zmodyfikowane, oraz wzajemnych oddziaływań między tymi elementami;
• emisji,  w tym odpadów promieniotwórczych, a także zanieczyszczeń, które wpływają lub 

mogą wpłynąć na elementy środowiska,
• środków, takich jak:
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 środki administracyjne,
 polityki,
 przepisy prawne dotyczące środowiska i gospodarki wodnej,
 plany, programy
 porozumienia w sprawie ochrony środowiska,
 a także działania wpływające lub mogących wpłynąć na elementy środowiska, oraz na 

emisje i zanieczyszczenia, jak również środków i działań, które mają na celu ochronę 
tych elementów;

• raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska,
• analiz  kosztów  i  korzyści  oraz  innych  analiz  gospodarczych  i  założeń  wykorzystanych

w ramach środków i działań,
• stanu  zdrowia,  bezpieczeństwa  i  warunków  życia  ludzi,  oraz  stanu  obiektów  kultury

i obiektów budowlanych - w zakresie, w jakim oddziałują na nie lub mogą oddziaływać:
 stany elementów środowiska,
 przez elementy środowiska,
 emisje i zanieczyszczenia.

Wśród opracowań,  stanowiących dokumenty jawne, które powinny zostać udostępnione 
przez  organ  gminy  znajduje  się  również  projekt  Programu  Ochrony  Środowiska,  a  także  już 
zatwierdzony  dokument.  W  ramach  współuczestnictwa  społeczeństwa  i  niektórych  grup 
społecznych  w  tworzeniu  niniejszego  opracowania  będzie  ono  poddawane  konsultacjom 
społecznym. Władze Gminy Żórawina udostępnią projekt POŚ do publicznej wiadomości poprzez 
umożliwienie wglądu do dokumentów na stronie internetowej,  oraz w Urzędzie Gminy, możliwe 
będą  również  wszelkiego  rodzaju  konsultacje  i  udział  społeczeństwa.  Działania  te  zostaną 
poprzedzone informacjami i ogłoszeniami zamieszczonymi na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, 
na stronie internetowej. Narzędzia takie usprawniają współpracę i budowanie partnerstwa. Ważną 
rolę  również  odgrywa  budowanie  powiązań  między  samorządami,  a  społeczeństwem,  gdzie 
podstawą są komunikacje społeczne, systemy konsultacji i debat publicznych oraz wprowadzanie 
mechanizmów budowania świadomości. Zainteresowane osoby będą miały możliwość wpływu na 
ostateczny  kształt  opracowań,  stanie  stworzone  narzędzie  dające  możliwość  zrozumienia 
niejasnych kwestii  zamieszczonych w dokumentacji.  Wynikiem tak szerokich działań z użyciem 
wielu  narządzi  komunikacji  interpersonalnej  będzie  stworzenie  dokumentacji  w  formie 
satysfakcjonującej zarówno dla władz gminy jak i społeczeństwa.

6. SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
Instrumentami  wspomagającymi  realizację  Programu  Ochrony  Środowiska  są  elementy 

polityki  ekologicznej  oraz  zasady  zarządzania  środowiskiem.  Wynikają  one  z  obowiązków
i  kompetencji  organów  gminy.  Narzędziem,  które  koordynuje  i  spina  w  jedną  całość  działań 
związanych  z  ochrona  środowiska  jest  Program  Ochrony  Środowiska.  Zapisy  w  nim  zawarte 
przyczyniają  się  do  zacieśniania  współpracy  Gminy  Żórawina  z  instytucjami  i  organizacjami 
działających  na  jej  terenie.  Wszystkie  te  działania  przyczyniają  się  do  większej  skuteczności
i efektywności wdrażania zapisów zawartych w Programie. Z tej przyczyny procedura wdrażania
i  realizacji  Programu  powinna  zostać  jasno  i  czytelnie  przedstawiona,  tak  by  instytucje
i  organizacje  działające  w  szeroko  pojętej  ochronie  środowiska  miały  możliwość  weryfikacji 
realizacji zestawionych w Programie celów i zadań środowiskowych.

Kolejnym cennym narzędziem do realizacji  Programu jest zdobycie źródeł finansowania. 
Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie zarządzania trzeba pamiętać o zasadzie zrównoważonego 
rozwoju  i  zapewnieniu  sprawnych  rozwiązań  organizacyjnych  nie  tylko  związanych  z  ochroną 
środowiska. Niezbędne jest by w procesie wdrażania Programu Ochrony Środowiska wzięły udział 
przedsiębiorstwa  i  instytucje  różnych  profili  gospodarki  oraz  różnych  sfer  życia  społecznego, 
wynikiem, czego możliwa będzie realizacja Programu, a także zachowanie ładu gospodarczego, 
społecznego i ekologicznego.
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6.1. MONITORING ŚRODOWISKA
Bardzo istotnym elementem prawnym ochrony środowiska  jest  monitoring,  czyli  pomiar 

stanu  środowiska.  Działania  monitorujące  stan  środowiska  przeprowadzane  w  ramach 
Państwowego  Monitoringu  Środowiska  przez  między  innymi  Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony 
Środowiska czy Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Monitoring prowadzony jest zarówno, 
jako badania, jakości środowiska, jak też w odniesieniu do ilości zasobów środowiskowych.

Ważnym  uzupełnieniem  monitoringu  środowiska  są  pomiary  ilości  zanieczyszczeń 
wprowadzanych do środowiska, np. wielkości emisji pyłów i gazów do atmosfery, ilości i składu 
ścieków odprowadzanych do wód, nagromadzenia i charakterystyki odpadów. Wyniki monitoringu 
pozwalają  na  dokonanie  oceny  wpływu  działalności  człowieka  na  poszczególne  komponenty 
środowiska.

6.2. STRUKTURA ZARZĄDZANIA PROGRAMEM
Struktura zarządzania środowiskiem określona w aktualizacji programu ochrony środowiska będzie 
kontynuacją tej przedstawionej Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Żórawina i wdrażanej 
już od 2004 roku. W dalszym ciągu nadrzędnym celem będzie powiązanie wdrażania programu
w połączeniu z zarządzaniem środowiskiem na obszarze Gminy. Jest to jeden z kluczowych celów 
postawionych  przed  zarządzającymi  programem.  Zarządzanie  środowiskiem  opiera  się  na 
podstawowych zasadach polityki ekologicznej.

Nadrzędnym,  strategicznym  celem  polityki  ekologicznej  państwa  jest  zapewnienie 
bezpieczeństwa  ekologicznego  kraju  (mieszkańców,  zasobów  przyrodniczych  i  infrastruktury 
społecznej) i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego.

Realizacja  tego  celu  osiągana  będzie  poprzez  niezbędne  działania  organizacyjne, 
inwestycyjne,  tworzenie  regulacji  dotyczących  zakresu  korzystania  ze  środowiska
i reglamentowania poziomu tego wykorzystania w najważniejszych obszarach ochrony środowiska. 
Stąd celami realizacyjnymi Polityki ekologicznej są:

• wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska,
• ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody,
• zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii,
• dalsza poprawa, jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla ochrony zdrowia 

mieszkańców Polski,
• ochrona klimatu.

System zarządzania  realizujący cele  ekologiczne powinien opierać  działania  na następujących 
zasadach polityki ekologicznej:

• zasada  prewencji  (zapobiegania  przyszłym  problemom)  i  oszczędnego  korzystania
z zasobów naturalnych,

• zasada likwidacji aktualnych problemów i zasada "zanieczyszczający płaci",
• zasada  integracji  polityki  ekologicznej  z  politykami  sektorowymi  odpowiedzialność  grup 

zadaniowych,
• zasada regionalizmu,
• zasada subsydiarności (pomocniczości),
• zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej,
• zasada uspołecznienia polityki ochrony środowiska,

Na przestrzeni lat zasady te stały się powszechnie akceptowane i stosowane nie tylko w krajach 
lepiej rozwiniętych, ale i w Polsce. Jednocześnie podtrzymuje się założenia wynikające z istoty 
koncepcji zrównoważonego rozwoju:

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

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

• chłonność środowiska nie powinna być w żadnym zakresie przekroczona,
• różnorodność biologiczna środowiska nie powinna maleć.

Zarządzanie  środowiskiem  nadal  odbywa  się  poprzez  zarządzanie  nim  na  każdym 
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szczeblu, lokalnym, regionalnym i krajowym.
Instytucje  działające  w  ramach  administracji  odpowiedzialnych  za  wykonywanie

i  egzekwowanie prawa mają głównie na celu zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska przez 
racjonalne  planowanie  przestrzenne,  kontrolowanie  gospodarczego  korzystania  ze  środowiska, 
porządkowanie działalności związanej z gospodarczym korzystaniem ze środowiska.

Zarządy województw, powiatów i gmin sporządzają programy ochrony środowiska w celu 
realizacji  polityki  ekologicznej  państwa,  ale  także w celu  dokonania  szczegółowych  i  spiętych
w jedna całość zapisów dotyczących planowanych przedsięwzięć do realizacji na danym terenie
w  krótkiej  i  długiej  perspektywie  czasowej.  Dzięki  tym  zapisom  niejednokrotnie  możliwe  jest 
pozyskanie dofinansowania na realizację przedmiotowych inwestycji.

Dokumenty  dotyczące  zagospodarowania  przestrzennego  sporządza  się  na  wszystkich 
szczeblach, ale nie wszystkie mają jednakową moc prawną i rolę w całym systemie. Z punktu 
widzenia  prawnego  najmocniejszą  pozycję  w  omawianej  strukturze  ma  gmina,  gdyż  tylko 
miejscowe  plany  zagospodarowania  przestrzennego,  uchwalane  przez  gminy,  mają  rangę 
obowiązującego powszechnie przepisu prawa.

Samorząd  gminny  określa  również  strategię  rozwoju  gminy,  na  którą  składa  się  m.in. 
racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz kształtowanie środowiska naturalnego zgodnie
z  zasadą  zrównoważonego  rozwoju.  Ustawowy  jest  również  obowiązek  uchwalenia  gminnego 
programu ochrony środowiska, sporządzania raportów i aktualizacji. Gminy także mają ustawowy 
obowiązek  opracowania  i  uchwalania  Programów  ochrony  środowiska  ich  aktualizacji
w czteroletnich cyklach, a także wykonywania raportów z ich realizacji w dwuletnich cyklach.

Programy gminne są powiązane z programami wyższych szczebli, opracowania gminne są 
spójne z powiatowym i wojewódzkim. Raporty wykonywane, co 2 lata przyczyniają się do kontroli 
stanu wdrożenia i realizacji programów. Każda inwestycja oddziałująca na środowisko musi być 
zlokalizowana  na  terenie,  opisanym  w  miejscowym  planie  zagospodarowania  przestrzennego 
nadającym się pod daną działalność.
Oznacza to w uproszczeniu,  że wszelkie  programy,  plany i  strategie  formułowane na różnych 
szczeblach  mają  tylko  wtedy  szansę  realizacji,  jeśli  znajdą  odzwierciedlenie  w  konkretnym 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

6.3. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŻÓRAWINA
Zarządzanie  środowiskiem  na  poziomie  gminy  związane  jest  z  potrzebą  oddzielenia 

zarządzania Programem Ochrony Środowiska i wydzielenia go, jako odrębnego niezbędnego celu 
do  realizacji.  W  procesie  wdrażania  zapisów Programu będą  uczestniczyć  nie  tylko  jednostki 
bezpośrednio zaangażowane w opracowanie, procedury opiniowana, przyjmowania i uchwalania 
opracowania.

Będą  to  również  podmioty  uczestniczące  w  zarządzaniu  programem,  czyli  jednostki 
administracji samorządowej, jednostki udzielające dofinansowania oraz spółki komunalne. Ważną 
rolę we wdrażaniu Programu mają wszystkie podmioty realizujące zadania zapisane w Programie, 
zarówno te własne,  czyli  Gmina Żórawina,  jak  i  koordynowane,  do których zaliczamy zakłady 
przemysłowe i  produkcyjne,  Regionalny Zarząd Gospodarki  Wodnej we Wrocławiu,  Dolnośląski 
Ośrodek  Doradztwa  Rolniczego  we  Wrocławiu,  Wojewódzki  Zarząd Dróg,  Generalna  Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad.

W każdej fazie wdrażania programu uczestniczą mieszkańcy, są grupą, która bezpośrednio 
wykorzystuje  produkty  wynikające  z  realizacji  postanowień  programu.  (np.  sieć  kanalizacji 
sanitarnej, zmodernizowana droga czy akcja ekologiczna).
Warunkiem prawidłowego wdrożenia programu jest stosowanie zasad:

• współdziałania,
• wzajemnej wymiany informacji,
• otwartości i przejrzystości w stosunku do współuczestniczących w realizacji program.

Zasadne jest ze względu na wiele obowiązków i zadań pojawiających się na każdym etapie 
wdrażania programu określenie możliwości rozłożenia środków i obowiązków na poszczególnych 
wykonawców programu.

Dzięki  partnerstwie  i  współdziałaniu  jednostek  zaangażowanych  w  Program  zostaną 
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pozyskane  środki  finansowe  i  osiągnięte  zamierzone  efekty.  Często  duże  znaczenie  ma 
wykorzystanie doświadczeń sąsiednich jednostek administracyjnych, które wcześniej wdrażały na 
swoim  obszarze  Program.  Partnerstwo  w  połączeniu  z  wymianą  doświadczeń  może  stać  się 
początkiem współpracy na szczeblu nie tylko lokalnym, ale także regionalnym.

Podstawową zasadą w realizacji zapisów Programu Ochrony Środowiska jest prawidłowe
i właściwe wykonywanie zadań własnych przez poszczególne jednostki świadome własnej roli we 
wdrażaniu  i  odpowiedzialne  za  swoje  uczestnictwo  w  Programie.  Najważniejsza  i  główna 
odpowiedzialność  za  prawidłowe  wdrożenia  spoczywa  na  Radzie  Gminy,  która  składa  raporty
z wykonania Programu. Rada współdziała z organami administracji samorządowej wojewódzkiej 
oraz  powiatowej,  które  dysponują  narzędziami  wynikającym  z  ich  kompetencji.  Wojewoda 
dysponuje  narzędziem  prawnym  umożliwiającym  ograniczania  korzystania  ze  środowiska. 
Natomiast w dyspozycji Zarządu Województwa znajdują się instrumenty finansowe na realizację 
zadań programu (poprzez WFOSiGW we Wrocławiu).

Instytucje związane z ochrona środowiska, między innymi takie jak Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony  Środowiska,  Inspektor  Sanitarny  przedkładają  Radzie  Gminy  sprawozdania  roczne. 
Okresowo  odbywają  się  posiedzenia  komisji  tematycznych,  na  których  prezentowane  są 
sprawozdania z działalności w zakresie ochrony środowiska, leśnictwa, edukacji,  inwestycji  czy 
promocji na terenie gminy.

Ponadto  Rada  Gminy współdziała  z  instytucjami  administracji  specjalnej,  w  dyspozycji, 
których  znajdują  się  instrumenty  kontroli  i  monitoringu.  Instytucje  te  kontrolują  respektowanie 
prawa,  prowadzą  monitoring  stanu  środowiska  (Inspektor  Sanitarny,  Wojewódzki  Inspektorat 
Ochrony Środowiska), prowadzą monitoring wód (Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej).

Cenna  jest  stała  kontrola  i  bieżący  nadzór  procesu  wdrażania  aktualizacji  programu, 
zapoznawania  się  z  okresowymi  raportami  nt.  wykonania  zadań  i  uzyskanych  efektów 
ekologicznych. Ponadto ważnym jest uzyskanie porozumienia i płaszczyzny współpracy pomiędzy 
instytucjami i  mieszkańcami na drodze do osiągania celów Programu. Przedstawiciele różnych 
grup zawodowych, instytucji i społeczeństwa zaangażowanych w realizację Programu będą mieli 
różne poglądy nt. realizacji celów Programu i konkretnych przedsięwzięć. Istnieje, zatem potrzeba 
stworzenia obiektywnych warunków uzgadniania współpracy w realizacji zadań programu i udziału 
we  wdrażaniu  Programu.  Wypracowane  wspólnej  strategii  działania  i  procedur  w  realizacji 
programu przyczynia się do wzajemnej zgodnej, z obustronnymi korzyściami współpracy pomiędzy 
partnerami różnych szczebli decyzyjnych i środowisk odpowiedzialnych za ostateczny wizerunek 
obszaru.  Dzięki  tym  działaniom  etap  planowania  i  zarządzania  programem  staje  się  jasny
i zrozumiały na tyle, że pewne działania stając się rutyną, powodują samoistne powtarzanie się 
dobrych  rozwiązań  wytwarzając  mechanizmy  samoregulacji.  Jak  już  wspomniano  wcześniej, 
odbiorcą  Programu  są  mieszkańcy  gminy,  którzy  subiektywnie  oceniają  efekty  wdrożonych 
przedsięwzięć.

6.4. MONITORING POLITYKI ŚRODOWISKOWEJ
Wdrażanie  aktualizacji  Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy  Żórawina  będzie 

podlegało na regularnej ocenie w zakresie określenia stopnia wykonania przedsięwzięć, określenia 
stopnia realizacji przyjętych celów, oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami,
a ich wykonaniem, analizy przyczyn tych rozbieżności.

Rada  Gminy  będzie  oceniała,  co  dwa  lata  stopień  wdrożenia  Programu,  natomiast  na 
bieżąco  będzie  kontrolowany  postęp  w  zakresie  wykonania  przedsięwzięć  zdefiniowanych
w programie.  Pod koniec 2015 roku nastąpi  ocena realizacji  przedsięwzięć przewidzianych do 
realizacji w latach 2013 - 2014. Wyniki oceny będą stanowiły wkład dla nowej listy przedsięwzięć, 
obejmujących okres 2014 - 2016. Ten cykl będzie się powtarzał, co każde dwa lata, co zapewni 
ciągły nadzór nad wykonaniem Programu.

W  cyklach  czteroletnich  będzie  oceniany  stopień  realizacji  celów  ekologicznych 
(określonych w tym dokumencie dla okresu do 2020 roku). Ocena ta będzie bazą do ewentualnej 
korekty celów i strategii ich realizacji. Taka procedura pozwoli na spełnienie wymagań zapisanych 
w ustawie „Prawo ochrony środowiska”, a dotyczących okresu, na jaki jest przyjmowany program 
ochrony środowiska i systemu raportowania o stanie realizacji programu ochrony środowiska
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Podstawą  właściwego  systemu  oceny  realizacji  Programu  jest  dobry  system 
sprawozdawczości,  oparty  na  wskaźnikach  stanu  środowiska  i  zmiany  presji  na  środowisko,
a  także  na  wskaźnikach  świadomości  społecznej.  Do  najistotniejszych  wskaźników wdrażania 
programu dla Gminy Żórawina można zaliczyć m.in.:

• Jakość wód powierzchniowych; udział wód pozaklasowych,
• Jakość wód podziemnych; udział wód o bardzo dobrej i dobrej jakości (klasa Ia i Ib),
• Udział ścieków komunalnych nieoczyszczonych,
• Stosunek długości sieci kanalizacyjnej do sieci wodociągowej,
• Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych / 1 mieszkańca w roku,
• Udział odpadów komunalnych składowanych na wysypiskach,
• Udział odpadów przemysłowych składowanych na składowiskach,
• Wielkość  emisji  zanieczyszczeń  pyłowych  do  powietrza  z  zakładów  objętych 

sprawozdawczością GUS,
• Wielkość  emisji  zanieczyszczeń  gazowych  do  powietrza  z  zakładów  objętych 

sprawozdawczością GUS (bez CO2),
• Udział terenów zieleni publicznej w stosunku do całkowitej powierzchni,
• Wskaźnik lesistości (lub pow. leśna w ha/1 mieszk.),
• Powierzchnia terenów objętych ochroną prawną,
• Powierzchnia terenów zdegradowanych,
• Nakłady inwestycyjne na ochronę Środowiska,
• Ilość zużytych nawozów sztucznych i mineralnych/1ha Użytków rolnych,
• Ilość zużytej wody/1 mieszkańca,
• Ilość zarejestrowanych pojazdów samochodowych,
• Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska wg oceny jakościowej,
• Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców,
• Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych.

Określenie  powyższych  wskaźników  wymaga  posiadania  odpowiednich  informacji 
pochodzących  z  monitoringu  środowiska  oraz  z  badań  społecznych.  W  oparciu  o  analizę 
powyższych  wskaźników  będzie  możliwa  ocena  efektywności  realizacji  „Programu  ochrony 
środowiska” a w oparciu o tą ocenę kolejna aktualizacja programu.
Najważniejsze działania w ramach wdrażanie Aktualizacji Programu ochrony Środowiska to:

• koordynacja,
• weryfikacja celów ekologicznych,
• współpraca z różnymi jednostkami.

Niezbędna  jest  również  edukacja  i  komunikacja  ze  społeczeństwem  (w  tym  system 
informacji o środowisku), systemy zarządzania środowiskiem, monitoring stanu środowiska. Dla 
każdego  zagadnienia  wskazano,  w  poszczególnych  rozdziałach  niniejszego  opracowania, 
instytucje uczestniczące w realizacji wyszczególnionych działań.

7.  STRESZCZENIE  PROGRAMU  OCHRONY  ŚRODOWISKA  W  JĘZYKU 
NIESPECJALISTYCZNYM
Przedmiotem niniejszego opracowania jest aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Żórawina opracowanego w 2007 roku. Zakresem opracowania objęto:

• cele ekologiczne;
• priorytety ekologiczne;
• poziomy celów długoterminowych;
• rodzaj i harmonogram działań proekologicznych;
• środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno ekonomiczne i środki 

finansowe.
Szczegółowy  zakres,  sposób  oraz  forma  sporządzania  Gminnego  Programu  Ochrony 

Środowiska (POŚ) została przyjęta tak by była zgodna z przyjętymi 21 grudnia 2002 roku przez 
Ministerstwo  Środowiska  „Wytycznymi  do  sporządzania  programów  ochrony  środowiska  na 
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szczeblu regionalnym i lokalnym”. Wytyczne „…mają charakter ramowy i mogą być wykorzystane,  
jako  materiał  pomocniczy  przy  sporządzaniu  programów  ochrony  środowiska”.  Dokument  ten 
podkreśla, że struktura wojewódzkich powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska 
powinna nawiązywać do struktury „Polityki ekologicznej państwa”.
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żórawina na lata 2013-2020 opracowana 
została  z  uwzględnieniem  układu  strukturalnego  „Wytycznych...”  i  zawiera  wszystkie 
wyszczególnione w Polityce ekologicznej elementy. Są to głównie:

• racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych,
• poprawa jakości środowiska,
• narzędzia i instrumenty realizacji programu,
• harmonogram realizacji i nakłady na realizację programu,
• kontrola realizacji programu.

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy zawiera takie elementy jak:
3. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO

 Ochrona przyrody i krajobrazu,
 Ochrona i zrównoważony rozwój lasów,
 Ochrona powierzchni ziemi,
 Ochrona zasobów kopalin,

4. ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE MATERIAŁÓW, WODY I ENERGII
 Materiałochłonność, wodochłonność, energochłonność i odpadowość produkcji,
 Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych,
 Kształtowanie zasobów wodnych oraz ochrona przed powodzią i skutkami suszy,

5.  ŚRODOWISKO  I  ZDROWIE.  DALSZA  POPRAWA,  JAKOŚCI  ŚRODOWISKA  
I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

 Jakość wód,
 Zanieczyszczenie powietrza,
 Gospodarka odpadami,
 Poważne awarie,
 Oddziaływanie hałasu,
 Oddziaływanie pól elektromagnetycznych,

Struktura Aktualizacji Programu obejmuje:
1. Omówienie  kierunków  ochrony  środowiska  w  Gminie  w  odniesieniu  do  racjonalnego 

użytkowania  zasobów  naturalnych  w  tym  racjonalnego  użytkowania  lasów  i  zasobów 
przyrodniczych,  gospodarki  wodnej,  gospodarki  odpadami,  ochrony  gleb,  ochrony 
powietrza,  ochrony  przed  hałasem,  ochrony  przed  szkodliwym  oddziaływaniem  pól 
elektromagnetycznych z podaniem ich stanu aktualnego,

2. Ocenę  stanu  wyjściowego  i  stanu  docelowego  umożliwiając  tym  samym  identyfikację 
potrzeb  w  tym  zakresie.  Stan  docelowy  zostanie  osiągnięty  po  zrealizowaniu 
zaproponowanych  zadań  stanowiących  zadania  Gminy  Żórawina  a  także  instytucji
i podmiotów działających na analizowanym terenie.

3. Dowodów  osiągania  stanu  docelowego  dostarczać  będzie  ocena  efektów  działalności 
środowiskowej,  dokonywana  okresowo  (według  ustawy,  co  2  lata)  w  formie  Raportu
z realizacji Programu Ochrony Środowiska.

Całość  działań  proekologicznych  zamykają  wnioski,  w  których  wyspecyfikowane  zostały 
najważniejsze informacje i uwagi odnośnie zadań i potrzeb Gminy Żórawina.

Dla każdego kierunku działań utworzony został harmonogram realizacji zadań. Zawiera on 
wykaz  zadań  własnych  –  gminnych  i  finansowanych  w  większości  ze  środków  własnych
i koordynowanych, czyli takie, które realizowane są na terenie Gminy nie koniecznie ze środków 
będących we władaniu gminy. Zadania te będą realizowane często bez zaangażowania środków 
finansowych gminy przez przedsiębiorstwa działające na obszarze gminy czy mieszkańców.
Harmonogram określa terminy i jednostki odpowiedzialne za realizację zadań, planowane efekty 
ekologiczne oraz planowane szacunkowe koszty przedsięwzięć a także jednostkami pełniącymi 
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funkcję partnerujących w realizacji tych zadań. Harmonogramy są zebrane w jedną całość, jako 
zbiorcze zestawienie w końcowej części rozdziału dla każdego komponentu środowiska osobno. 
Pomagają one w realizacji całości zamierzeń inwestycyjnych.

Aktualizacja  programu  to  przede  wszystkim  przedstawienie  zadań,  które  zostaną 
zrealizowane w najbliższych 7 latach w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego gminy
i tworzenia podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Analiza ta pokazuje 
jak  duże  powinno  być  zaangażowanie  środków  finansowych  pochodzących  z  zewnątrz  na 
realizację  zaplanowanych działań.  Zostały  przedstawione potencjalne i  możliwe do pozyskania 
źródła bezzwrotnego, a także preferencyjnego i komercyjnego dofinansowania.

Ocena  stanu  środowiska  Gminy  wskazuję  następujące  problemy  występujące  
w poszczególnych sektorach środowiska:
Powietrze atmosferyczne:

• pogorszenie  jakości  powietrza  ze  względu  na  benzo(alfa)piren  i  pył  zawieszony  przy 
szlakach komunikacyjnych,

• pogorszenie  jakości  powietrza  na  obszarze  Gminy  pod  względem  zawartości  ozonu
w warstwie przyziemnej (troposferycznej),

• niski udział energii odnawialnej w ogólnym bilansie energetycznym.
Wody powierzchniowe i podziemne:

• zanieczyszczenie  wód  powierzchniowych  i  podziemnych  pochodzących  ze  źródeł 
rolniczych i miejsc bytowania ludzi,

• brak  kompleksowych  planów  gospodarowania  wodami,  w  tym  planu  przeciwdziałania 
skutkom suszy.

Hałas:
• ciągły  wzrost  natężenia  ruchu  samochodowego  i  bardzo  wolny  rozwój  infrastruktury 

drogowej w stosunku do przybywającej liczby samochodów,
• postępujący proces degradacji obszarów „cichych”,

Ochrona przyrody i krajobrazu:
• brak dokumentacji dla części obszarów chronionych,
• zaśmiecanie lasów.

Gleby:
• trwale utrzymujące się zanieczyszczenie gleb wokół dużych zakładów przemysłowych,
• rozwój infrastruktury i budownictwa powoduje ubytek powierzchni uprawnej gruntów,
• brak zabezpieczenia gruntów o wysokich klasach bonitacyjnych przed trwałą zabudową.

W  rolnictwie  należy  się  skupić  na  stosowaniu  najlepszych  dostępnych  praktyk  rolniczych,  co 
powinno doprowadzić ograniczenia ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników.
W tym celu należy:

• realizować projekty związane z modernizacją i rozbudową gospodarki wodno – ściekowej 
na terenie gminy,

• popierać inicjatywy gmin sąsiadujących w górnych biegach rzek i potoków zmierzającą do 
poprawienia stanu wód płynących,

• wykorzystywać  każdą  inicjatywę  przedsiębiorców  i  grup  mieszkańców  do  budowy  lub 
rozbudowy urządzeń służących do ochrony wód.

Głównymi celami w zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy Żórawina są: doskonalenie 
systemu  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych  oraz  redukcja  strumienia  odpadów 
komunalnych zmieszanych kierowanych na składowisko. Wzięto pod uwagę konieczność:

• Rozwoju selektywnej  zbiórki  odpadów komunalnych,  w oparciu o zbieranie selektywne  
z wykorzystaniem systemu workowego:
 Wydzielanie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych,
 Wydzielania odpadów budowlano - remontowych ze strumienia odpadów komunalnych,
 Wydzielanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych,
 Odzysk  i  unieszkodliwianie  odpadów  ulegających  biodegradacji  wydzielonych  ze 

strumienia odpadów komunalnych,
• Rozwoju systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych,
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• Utworzenie  na  terenie  gminy  Gminnych  Punktów  Zbierania  Odpadów Niebezpiecznych 
(stacjonarnych bądź mobilnych).

Dzięki  realizacji  tych  celów  możliwe  będzie  objęcie  wszystkich  mieszkańców 
zorganizowanym wywozem odpadów, co przyczyni się do uatrakcyjnienia terenu gminy, spełnienia 
wymagań prawnych dotyczących ilości odpadów poddanych recyklingowi a także do zmniejszenia 
lub  wyeliminowania  zjawiska  powstawania  dzikich  wysypisk,  co  przyczynia  się  także  do 
ograniczenia zanieczyszczenia innych komponentów środowiska takich jak woda i gleba.

W zakresie ochrony gleb użytkowanych rolniczo ważnym celem do realizacji jest racjonalne 
gospodarowanie zasobami glebowymi i ich ochrona przed degradacją. Cel ten osiągnąć można 
przez właściwą gospodarkę rolną.

Zadaniem  przyczyniającym  się  do  ograniczenia  zanieczyszczenia  gleb  nawozami 
mineralnymi jest coroczna kontrola stosowanych nawozów i środków ochrony roślin dokonywana 
przez  samych  rolników.  Badanie  poziomu  pH  i  zawartości  metali  ciężkich  daje  możliwość 
porównania  wyników  i  określenia,  w  jakim  kierunku  zmierza  stan  środowiska.  Na  bieżąco 
organizowane są przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa spotkania informacyjno – edukacyjne dla rolników.

Głównym  celem  w  zakresie  ochrony  przed  hałasem  na  terenie  Gminy  Żórawina
w najbliższych latach będzie dokonanie oceny akustycznej wybranych miejsc Gminy, to główne 
ciągi  komunikacyjne  drogowe  i  kolejowe.  Niezależnie  od  przeprowadzania  oceny  akustycznej 
terenów  ruchu  komunikacyjnego  niebagatelnym  elementem  działalności  kontrolnej  są 
przeprowadzane  przez  Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Środowiska  kontrole  podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą.
Bardzo ważnym elementem i celem krótkoterminowym w zakresie ochrony przed hałasem jest:

• ustalenie  w  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego  wydzielonych 
terenów pod realizację zorganizowanej działalności inwestycyjnej, zakładów mogących być 
potencjalnymi  źródłami  hałasu  do  środowiska,  co  umożliwi  lokalizację  zakładów 
produkcyjnych i przemysłowych, z dala od terenów mieszkaniowych i turystycznych,

• niedopuszczanie do realizacji inwestycji, które mogą być źródłem dużej emisji hałasu do 
środowiska ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub technologie produkcji.
Kształtowanie  świadomości  ekologicznej  społeczeństwa,  biorącego  aktywny  udział

w procesie dbania o środowisko to cenne i długoterminowe zadanie, które niejednokrotnie trzeba 
prowadzić na bieżąco i nieustająco. Edukacja ekologiczna jest procesem, którego głównym celem 
jest ukształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy mieszkańców Gminy w sferze konsumpcji, 
a także ochrony powietrza, gospodarki wodnej oraz postępowania z odpadami.

Właściwie  ukierunkowana  edukacja  ekologiczna  mieszkańców  przyczyni  się  do 
zwiększenia efektywności prowadzonych działań na rzecz ekologizacji, co zapewni ograniczenia 
niskiej  emisji,  zmniejszenie  ładunku  zrzutu  ścieków  surowych  do  rzek  i  potoków  a  także 
pozyskanie  większej  surowców  wtórnych,  zmniejszenie  ilości  odpadów  trafiających  na 
składowisko.

Realizacja zadań zaproponowanych w niniejszej aktualizacji przyczyni się do zwiększenia 
atrakcyjności  Gminy  Żórawina,  polepszenia  warunków  życia  i  zdrowia  mieszkańców,  a  także 
poprawy jakości walorów środowiskowych i skuteczniejszej ochrony terenów prawnie chronionych
i interesujących przyrodniczo i rekreacyjnie.
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• Program Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska,
• Program małej retencji wodnej w województwie dolnośląskim,
• Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska dla województwa dolnośląskiego 

(Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XLIV/842/2002 z dnia 26.04.2002 r.)
• Program  rozwoju  infrastruktury  transportowej  i  komunikacyjnej  dla  województwa 

dolnośląskiego
• Raport o stanie środowiska województwa dolnośląskiego w 2011,
• Program wodno – środowiskowy kraju,
• Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami dla Gminy Żórawina za 

okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku,
• Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013;
• Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015
• Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku,
• Strategia rozwoju powiatu wrocławskiego,
• Strategia Rozwoju Gminy Żórawina,
• Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego 2012.
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