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Informacje  o  zawartości,  głównych  celach  projektowanego  dokumentu  oraz 
jego powiązaniach z innymi dokumentami.

1. Zawartość i cele projektowanego dokumentu

Prognozę oddziaływania na środowisko wykonano w oparciu o przepisy ustawy z
dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z póżn. Zm.), oraz  Art.17 ust. 1 Ustawy  z dnia 27 kwietnia 
2001 r. Prawo ochrony środowiska( Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zm.).

Opracowanie  Prognozy Oceny Oddziaływania na Środowisko ma na celu określić, jak 
aktualne przedsięwzięcia i zadania w zakresie ochrony środowiska w  Gminie Murów 
wpłyną na bezpieczeństwo ekologiczne społeczności gminy, oraz wskazać kierunki 
działania zmierzające do zatrzymania degradacji środowiska, doprowadzając do równowagi 
ekologicznej bez wpływu na zahamowanie procesów gospodarczych. Przedmiotem 
prognozy jest projekt Gminnego Programu Ochrony środowiska, w tym Planu Gospodarki 
odpadami na lata 2009 – 2012. 
Prognozę  oddziaływania  na  środowisko  wykonano  w  oparciu  o  przepisy  ustawy  
z  dnia  21  kwietnia  2001  r.  –  Prawo  ochrony  środowiska,  dyrektywy  Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny skutków 
niektórych planów i programów oraz dyrektywy 2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu 
do informacji dotyczących środowiska.Zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska, oraz odpowiednimi przepisami prawa Unii Europejskiej ( dyrektywa sprawie oceny skutków niektórych planów i programów). Prognoza zawiera podstawowe elementy oceny strategicznej, w tym :- analizę środowiska, oraz problemów środowiskowych,- analizę pozytywnych i negatywnych skutków środowiskowych realizacji programu
- analizę planowanych środków zapobiegających, ograniczających , lub kompensujących 
wpływ na środowisko

- metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy oraz przewidywane metody realizacji 
postanowień projektowanego dokumentu.

Prognoza Oddziaływania na Środowisko zawiera informację o aktualnym stanie środowiska 
oraz ocenę potencjalnych zmian tego stanu w przypadku braku projektowanego dokumentu. 
Dokument ten formułuje zalecenia wpływające na minimalizację negatywnych oddziaływań.2. Powiązania projektów POŚ i PGO z innymi dokumentami  w Prognozie 

Oceny Oddziaływania na Środowisko  dla Gminy Murów
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Prognoza Oceny Oddziaływania  na Środowisko dla  Gminy Murów sporządzona jest  dla 
projektowanych dokumentów, czyli Aktualizacji  POŚ i PGO, oraz jest powiązana z innymi 
dokumentami  planistycznymi  o znaczeniu lokalnym,  regionalnym i krajowym. Obszarem 
objętym postanowieniami projektów POŚ i PGO jest Gmina Murów.

Lokalizacja Gminy Murów na tle Województwa i Powiatu Opolskiego -  umieszczona 
powyżej przedstawia położenie gminy w Powiecie Opolskim oraz sąsiedztwo  z Powiatem 
Namysłowskim i Powiatem Kluczborskim, a także z siedmioma gminami.

Przy sporządzaniu prognozy oparto się na zaleceniach zawartych w dokumencie Polityka 
Ekologiczna Państwa na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011 – 
2014, oraz w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2010. 
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Projektowany  dokument  jest  zgodny  z  podstawowymi  dyrektywami  UE  związanymi  z 
gospodarką odpadową:

1) Dyrektywa Rady 75/442/EEC z dnia 15 lipca  1975 r.  w sprawie odpadów ( tzw. 
Dyrektywa ramowa), znowelizowana dyrektywą Rady 91/156/EEC, dyrektywą Rady 
91/692/EEC oraz decyzją Komisji 96/350/EC

2) Dyrektywa  Rady  91/689/EEC  z  dnia  12  grudnia  1991  r.  w  sprawie  odpadów 
niebezpiecznych, znowelizowana dyrektywą Rady 94/31/EC

3) Dyrektywa  Rady  99/31/EC  z  dnia  26  kwietnia  1999  r.  w  sprawie  składowania 
odpadów

W Prognozie Oddziaływania na Środowisko dla gminy Murów, uwzględnia 
się informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych 
dla  innych,  przyjętych  już,  dokumentów  powiązanych  z  projektem  dokumentu 
będącego  przedmiotem  postępowania.  Oceniany  dokument  jest  aktualizacją 
gminnego  POŚ  i  PGO  i  dlatego  aktualne  pozostają  niektóre   zapisy  prognozy 
wykonanej  dla  dokumentu  podstawowego,  których  kształt  i  brzmienie  nie  uległy 
zmianie. 

W  Prognozie  Oceny  Oddziaływania  Planu  Ochrony  Środowiska  i  Planu  Gospodarki 
Odpadami uwzględnione zostało:

- pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 26.11. 2009 r.
- pismo Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu 
-  pismo Zarządu  Województwa Opolskiego z  dnia  29.03.  2010 r  DOŚ.  IV.MW. 
76100-8/10 dotyczące zaopiniowania projektu Aktualizacji PGO

Prognoza została opracowana zgodnie z wytycznymi RDOŚ i PWIS w Opolu zawartymi w 
piśmie z dnia 20.01.2010 nr. RDOŚ-16-WOOŚ-7040-081/09/km 

3. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy

Opracowanie  Prognozy  Oceny  Oddziaływania  na  Środowisko  wymagało  zastosowania 
metod  opisu  stanu  środowiska,  oraz  metod  służących  do  prognozowania  wielkości 
oddziaływań na środowisko. W ramach metody opisu stanu środowiska zastosowano metodę 
identyfikacji i obróbki informacji w formie porównywania tabel z badania powietrza, wody, 
gleby, pomiaru ciśnienia i temperatury, oraz gospodarki odpadami.
Zastosowane  metody  prognozowania  wielkości  i  znaczenia  wpływów  na  środowisko 
realizowanego  projektu,  to  głównie  metoda  prognozowania  przez  analogię,  oraz  metoda 
ekspercka, a analizy oddziaływań na środowisko dokonano w oparciu o dane literaturowe. 
Dokonano też analizy wyników badań opartych o ekologiczną ocenę cyklu życia LCA ( Life 
Cycle Assessment ) w celu porównania różnych wariantów gospodarowania strumieniem 
odpadów komunalnych.
Analizie  poddano  aktualny  i  prognozowany  stan  środowiska  na  terenie  gminy  i 
przeanalizowano możliwe skutki środowiskowe wdrażania Aktualizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla  Gminy Murów. Dokument  ten  dotyczy  projektu  gminnego  PGO i  POŚ, 
który  będzie  podlegał  konsultacjom  społecznym,  a  wnioski  zostaną  uwzględnione  w 
końcowej wersji prognozy.

4. Propozycje  dotyczące  przewidywanych  metod  analizy  skutków  realizacji 
postanowień  projektowanego  dokumentu  oraz  częstotliwości  jej 
przeprowadzania
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Przewidywane metody analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu 
to głównie metody prognostyczne  służące do identyfikacji, oraz  przewidywania wielkości i 
znaczenia konkretnych wpływów przedsięwzięcia na konkretne elementy działania.
Podstawowe metody to :
-  metoda porównania z normami, która opiera się na prognozowaniu wpływu tego 
dokumentu w taki sposób, aby mógł być porównywany z wcześniej określonymi 
standardami  i  normami,
-  metoda ekspercka, która jest oparta na wiedzy i doświadczeniu ekspertów, obejmując 
słownie wyrażone zależności  rozumowe, opisane i zaprogramowane na bazie wiedzy, 
doświadczenia i intuicji. W ten sposób można określać, jak środowisko zareaguje na 
konkretne wpływy i jaka będzie wielkość i znaczenie skutków.
-  metoda doświadczalna obejmująca  badania terenowe np. badania poziomu hałasu, 
poziomu zanieczyszczeń powietrza,  zmian poziomu wód gruntowych, stężenia chlorków, 
siarczanów, azotanów i azotynów w wodach powierzchniowych. Badania takie  powinny 
być wykonywane co 4 lata i porównywane z normami.
Zgodnie  z  ustawą  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  (Dz.U.nr.236/2005  r., 
poz.2008,z  póżn.zm,),  gminy  powinny  otrzymywać  od  przedsiębiorstw  komunalnych 
informacje o ilości zebranych odpadów, oraz sposobach gospodarowania nimi, aby mogły te 
dane  gromadzić, weryfikować i opracowywać w okresowych raportach.

Sugeruje się w przyszłości wykorzystywać opracowane modele komputerowe, które będą 
generować wartości  wskaźników LCA dla  projektowanych  rozwiązań i  pozwolą oceniać 
systemy  zbierania  i  zagospodarowania   odpadów  pod  katem  ich  oddziaływania  na 
środowisko. Z realizacji PGO i POŚ należy składać sprawozdanie co 2 lata, a aktualizację 
przeprowadzać co 4 lata.

Bardzo  ważne  jest  przeprowadzanie  co  roku  monitoringu  jakościowego  i  ilościowego 
zarówno w PGO jak i w POŚ co pozwoli dostrzegać uchybienia i korygować je na bieżąco.

                                           Rozdział Drugi 

Określenie, analiza i ocena istniejącego stanu środowiska

Do przeprowadzenia analizy stanu środowiska w gminie wykorzystano charakterystykę 
środowiska, a do  określenia potencjalnych zmian tego stanu oparto się na analizie danych 
pomiarowych czynników klimatycznych, glebowych, zanieczyszczenia powietrza, wód 
powierzchniowych i podziemnych, oraz przeanalizowano istniejący stan zagospodarowania 
obszarów objętych postanowieniami projektów aktualizacji POŚ i PGO.

Istniejący stan zagospodarowania Gminy Murów przedstawia poniższa mapa:
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1. Charakterystyka i ocena aktualnego środowiska Gminy Murów

Gmina Murów położona jest w strefie rolno-leśnej województwa opolskiego - w kompleksie 
Borów Stobrawsko-Turawskich. W strukturze użytkowania gruntów dominują lasy 
zajmujące 75,0 % ogółu gruntów. Użytki rolne stanowią 20,2 %, a pozostałe grunty 
(osiedlowe, komunikacyjne, wody, nieużytki) - 4,8 % (Wg stanu w dniu 1.I.1999r)Tereny te 
w dużej części objęte są ochroną prawną w formie obszaru chronionego krajobrazu, oraz 
według koncepcji regionalnej wskazane są do ochrony w ramach sieci przyrodniczej 
NATURA 2000. Charakterystyczną cechą w Gminie Murów jest jej znaczna, jedna z 
najwyższych w województwie gęstość sieci rzecznej - ok. 1.25 - 1.50 km/km2 w części 
zachodniej do ok. 1.00 - 1.25 km/km2 w części wschodniej. Cecha ta ma bardzo istotne 
znaczenie dla ukształtowanych typów krajobrazowych jak również dla funkcjonowania 
środowiska przyrodniczego gminy (przepływ materii, funkcje korytarzowe).

1.1.Warunki klimatyczne 
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 Prawie na całym terenie Gminy Murów roczne temperatury powietrza przekraczają 8°C. 
Obszar  gminy cechują łagodne i krótkotrwałe zimy, duże wahania ciśnienia 
atmosferycznego i przewaga, wiatrów zachodnich. Ogólnie można stwierdzić, że warunki 
meteorologiczne sprzyjają gospodarce rolnej. Dolina Odry, w tym Gmina Murów  ma 
wysoki poziom wód gruntowych co wpływa na podwyższoną wilgotność powietrza.

1.2.  Budowa geologiczna

Podłoże geologiczne terenu Gminy Murów stanowią utwory mezozoiczne,  triasowe, 
trzeciorzędowe i czwartorzędowe.
 Na utworach triasowych zalega warstwa górnomioceńskich iłów, mułków, piasków i 
żwirów trzeciorzędowych, miąższości do kilku - kilkunastu metrów.
Generalnie najważniejszą formacją decydującą o budowie geologicznej terenu gminy 
Murów są osady czwartorzędowe, reprezentowane przez kompleks utworów plejstoceńskich 
(zlodowacenie środkowopolskie i północnopolskie) i holoceńskich.
 Głównym i najstarszym utworem napowierzchniowym są gliny zwałowe oraz piaski i żwiry 
wodnolodowcowe stadiału maksymalnego (odrzańskiego) zlodowacenia 
środkowopolskiego, występujące w nieciągłej pokrywie w południowej i środkowej części 
gminy (poniżej doliny Bogacicy). 
W okresie holoceńskim następuje formowanie współczesnych den dolinnych, wypełnionych 
piaszczysto - żwirowymi terasami rzecznymi, zalewowymi, o wysokości 1 - 3 m. ponad 
poziom lustra wody, lokalnie przykrytych osadami piaszczysto - pylasto - gliniastymi w 
postaci mady rzecznej. Miejscami w obrębie zagłębień bezodpływowych w dolinach 
rzecznych wykształciły się drobnoziarniste, pylaste i miejscami w wkładkami organicznymi 
namuły rzeczne, o różnej miąższości. Są to najmłodsze utwory geologiczne na obszarze 
gminy Murów.

1.3. Surowce mineralne
Teren gminy jest słabo rozpoznany pod względem występowania surowców mineralnych. 
Występują tu pokłady piasku wydobywane w sposób niezorganizowany przez miejscową 
ludność. 

1.4.  Gleby i powierzchnia ziemi

 Gmina Murów pomimo dużej lesistości posiada  zasoby gleb przydatnych do produkcji 
rolnej. Gleby pozostają w ścisłym związku z budową geologiczną danego terenu, a 
szczególnie z jego geologią powierzchniową.

Większość gleb omawianego obszaru wytworzyła się z piasków akumulacji wodno - 
lodowcowej z okresu czwartorzędu.
Doliny rzeczne wypełniają gliny i piaski pochodzenia aluwialnego, z których najmłodsze 
osadzone są wzdłuż koryta rzeki,  oraz piaski wydmowe a także gleby bagienne.
Z wymienionych wyżej utworów wytworzyło się kilka typów gleb, w tym gleby brunatne, 
pseudobielicowe, oraz czarne ziemie , mady i gleby bagienne.
Najlepsze warunki glebowe do uprawy i intensywnego rolnictwa w gminie Murów znajdują 
się w dolinach rzek, co wiąże się z potencjalnym zagrożeniem powodziowym i 
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zniszczeniem upraw. Koncepcje ochrony przeciwpowodziowej sugerują również na terenach 
zalewowych przekształcanie gruntów ornych w użytki zielone.

1.4.1 Stan zanieczyszczenia gleb

Właściwości fizykochemiczne gleb gminy Murów są zbliżone do właściwości gleb 
większości terenów Opolszczyzny. Procentowy udział gleb kwaśnych wynosi ok. 67%, 
lekko kwaśnych 30%, zasadowych 3%. Dla gminy Murów wszystkie wyniki badań 
zawartości kadmu, miedzi, niklu, cynku i ołowiu wskazywały na ich naturalną zawartość w 
glebach użytkowanych rolniczo.

            1.5.Wody i gospodarka wodno-ściekowa
Największym zagrożeniem dla wód powierzchniowych i podziemnych na terenie gminy 
Murów jest brak kanalizacji sanitarnej (nieszczelne szamba, nielegalne wylewy zawartości 
szamb na pola itp.) oraz intensywna produkcja rolna. Produkcja rolna, a w szczególności 
zabiegi agrotechniczne ze stosowaniem środków ochrony roślin i nawozów sztucznych 
(szczególnie na glebach lekkich ) oraz rozlewanie na pola gnojowicy, brak lub nieszczelne 
zbiorniki na obornik i gnojówkę mogą powodować zanieczyszczenia wód.  
Za priorytetowe zadania, które należy rozwiązywać, można uznać następujące problemy 
gospodarki wodnej:
- ochrona wód przed zanieczyszczeniem,
- zapewnienie wody do picia spełniającej wymagane standardy,
- przywrócenie jakości ekologicznej wodom powierzchniowym,
- prowadzenie racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska.

1.5.1 Wody powierzchniowe

Gmina położona jest w dorzeczu Odry w obszarze pozostającym w zlewni II rzędu rzeki 
Stobrawy. 

Rzeka Stobrawa przepływa poza północną granicą gminy Murów i odwadnia  poprzez swoje 
dopływy: rzekę Bogacicę i Budkowiczankę cały obszar gminy.

Główne cieki wodne przepływają w większości równoleżnikowo ze wschodu na zachód. 
Generalnie sieć wodna na terenie gminy jest bardzo dobrze rozwinięta i tworzy ją 
stosunkowo gęsta sieć rowów melioracyjnych głównie odwadniających. Na terenie gminy 
znajdują się lokalne zbiorniki wód powierzchniowych zagospodarowane jako stawy hodowli 
ryb, głównie w dolinach rzeki Bogacicy i Budkowiczanki. 

Informacje o stanie zanieczyszczeń wód powierzchniowych uzyskuje się z cyklicznych 
badań w ramach monitoringu regionalnego.Z ostatnich badań wynika , że jakość wód ulega 
poprawie.

1.5.2. Wody podziemne
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Poziom wód gruntowych, czwartorzędowych na obszarze gminy wykazuje lokalne 
zróżnicowanie, dostosowane do rzeźby terenu i budowy geologicznej.

Najpłycej poziom wód gruntowych występuje w dolinach rzecznych, gdzie spotykany już 
jest na głębokościach 0.0 - 1.5 pod powierzchnią ziemi.  Poziom ten wykształcony jest w 
utworach piaszczysto - żwirowych teras zalewowych i osadach den dolinnych cieków 
wodnych, lokalnie przykrytych madą. Zasilanie poziomu odbywa się z opadów lub drenażu 
cieku. Przepuszczalność gruntu na ogół duża ( w strefie mad średnia), w związku z czym 
wrażliwość na zanieczyszczenia z powierzchni ziemi jest znaczna.

Powszechnym poziomem wodonośnym na obszarze gminy Murów jest czwartorzęd, a 
formacje starsze - za wyjątkiem trzeciorzędu - nie posiadają wykształconych zbiorników 
wodnych, a wody tego poziomu są bardzo słabo rozpoznane. Poziom trzeciorzędowy 
występuje lokalnie w zachodniej i południowej części gminy (rejon Okołów i Grabczoka), 
gdzie występuje w osadach piaszczysto - żwirowych trzeciorzędu izolowanych 45 - 60 m. 
miąższości warstwą utworów nieprzepuszczalnych. Zasilanie poziomu odbywa się na 
kontaktach hydraulicznych z wyżej ległego poziomu czwartorzędowego dolin kopalnych. 
Wydajność poziomu trzeciorzędowego szacowana jest na ok. 10 - 50 m3/h.

W obrębie kompleksu czwartorzędowego wykształcone zostały kopalne struktury 
wodonośne - dolina kopalna Małej Panwi, stanowiąca zbiornik wód podziemnych o 
wysokiej przewodności wodnej (370 - 1950 m2/doba) i wydajności > 120 m3/h. Dolina 
kopalna ma charakter równoleżnikowy pomiędzy Kałami, Murowem i Krzywą Górą. W 
rejonie Starych i Nowych Budkowic przebiega jedna z jej odnóg. 

Doliny te stanowią perspektywiczne źródło zaopatrzenia gminy w wodę dla celów pitnych i 
użytkowych, a ich ochrona powinna być celem strategicznym gminy.

1.5.3. Gospodarka wodno – ściekowa

Struktury wodonośne pomiędzy Kałami, Murowem i Krzywą Górą w rejonie Starych i 
Nowych Budkowic stanowią perspektywiczne źródło zaopatrzenia gminy w wodę dla celów 
pitnych i użytkowych.

Budowa geologiczna terenu z dużym udziałem gruntów o dużej przepuszczalności stwarza 
zagrożenie degradacji jakościowej wód. Bardzo duży udział kompleksów leśnych, 
pozostających poza użytkowaniem rolnym i zurbanizowaniem znacząco ogranicza 
możliwość degradacji poziomu użytkowego. Badania fizykochemiczne wskazują na 
występowanie podwyższonych zawartości żelaza (oksydacja w strefie aeracji wód 
podziemnych) w rejonie Zagwiździa oraz lokalnie, w okolicy Dębińca azotanów w wodach 
czwartorzędowych.

1.5.3.1. Zaopatrzenie w wodę

Udokumentowane i rozpoznane na terenie gminy zasoby geologiczne wód podziemnych 
wynoszą w kat. "B" - 12 576 m3/dobę i gwarantują zaspokojenie perspektywicznych potrzeb 
gminy. Gmina nie jest w całości zwodociągowana. Aktualnie zakładana jest sieć 
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wodociągowa obejmująca sieć tranzytową Murów – Okoły, oraz sieci  rozdzielczej i 
przyłączy w miejscowości Okoły i Czarna Woda.

 1.5.3.2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Na terenie gminy Murów funkcjonuje 1 oczyszczalnia ścieków – w Murowie (mechaniczno-
biologiczna)  która nie spełnia wymogów dotyczących ścieków oczyszczonych i 
przepustowości i jest przewidziana  do modernizacji.  Zaplanowana budowa  odcinka 
kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w Murowie  jest w trakcie realizacji. 
  Jest to inwestycja liniowa celu publicznego polegająca na rozbudowie kanalizacji 
sanitarnej ciśnieniowej obwodowej w Murowie wraz z przyłączami domowymi do 
istniejącej studzienki rozprężnej i  do studzienki zbiorczej na oczyszczalni ścieków. Zakres 
rzeczowy planowanej inwestycji stanowią: 

- kanalizacja ciśnieniowa rozdzielcza PE fi 50 mm o łącznej długości 100 mb 

- kanalizacja ciśnieniowa rozdzielcza PE fi 63 mm o łącznej długości 149 mb 3, oraz 
rurociąg główny kanalizacji.

1.6. Powietrze atmosferyczne

1.6.1 Źródła i emisja zanieczyszczeń powietrza w gminie

Gmina Murów charakteryzuje się dobrym stanem jakości powietrza atmosferycznego. 
Główne zagrożenia związane są z wykorzystywaniem węgla jako głównego źródła energii.

Emisja niska obejmuje emisję ze źródeł niezorganizowanych, do których zalicza się głównie 
paleniska domowe, małe kotłownie, warsztaty rzemieślnicze i rolnicze. Wielkość tej emisji 
jest trudna do oszacowania. Na terenach o rozwiniętej sieci ciepłowniczej wynosi od kilku 
do kilkunastu procent, natomiast na obszarach, których nie obejmują centralne systemy 
ciepłownicze, zwłaszcza na obszarach wiejskich, do kilkudziesięciu procent. 
Obok energetyki do największych źródeł zanieczyszczenia powietrza zaliczana jest 
komunikacja. W wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych do atmosfery 
przedostają się zanieczyszczenia gazowe: tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla i 
węglowodory (szczególnie benzen) oraz pyły zawierające m.in. związki ołowiu, kadmu, 
niklu i miedzi. W gminie Murów nie prowadzono dotychczas szczegółowych badań 
związanych z określeniem udziału emisji pochodzącej z ruchu samochodowego w 
całkowitym zanieczyszczeniu powietrza. Generalnie oddziaływanie ruchu samochodowego 
na środowisko ma tendencje rosnącą. W ostatnich latach nastąpił dynamiczny wzrost liczby 
pojazdów poruszających się na drogach. Głównym liniowym źródłem emisji zanieczyszczeń 
w gminie jest przede wszystkim 12 dróg powiatowych spełniających ważną funkcję w 
systemie komunikacji między poszczególnymi miejscowościami gminy oraz gminami 
sąsiednimi.

1.6.2. Stan powietrza w gminie

W gminie Murów nie prowadzono pomiarów stanu zanieczyszczenia powietrza. Stan jakości 
powietrza w gminie oceniono na podstawie danych dotyczących całego powiatu opolskiego.
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Ocena bieżąca jakości powietrza określająca dopuszczalne stężenie 7 substancji ( benzen, 
dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ołów, ozon, pył zawieszony, tlenek węgla) dla ochrony 
zdrowia, oraz dla ochrony roślin ( tlenek azotu, dwutlenek siarki, ozon ) wykazała że powiat 
Opolski ( w tym gmina Murów ) uzyskał klasę C ze względu na zanieczyszczenia powietrza 
pyłem PM10oraz B(a)P . Zanieczyszczenie powietrza   spowodowane spalaniem węgla  jest 
najbardziej uciążliwe w okresie grzewczym. Gmina Murów nie jest zaopatrywana w gaz 
przewodowy. Potrzeby z zakresu gazownictwa częściowo pokrywa gaz bezprzewodowy 
dostarczany odbiorcom z poszczególnych wsi w butlach.

1.7. Hałas

Do najbardziej uciążliwych źródeł hałasu w środowisku należy komunikacja drogowa, która 
emituje około 80 % wszystkich hałasów rozprzestrzeniających się na terenach osadniczych. 
Na poziom hałasu drogowego mają przede wszystkim wpływ: natężenia ruchu 
komunikacyjnego, udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu, prędkość ruchu 
pojazdów, stan techniczny pojazdów, odległość zabudowy mieszkaniowej, stan i rodzaj 
nawierzchni, płynność ruchu i sposób eksploatacji pojazdów.

1.7.1.Klimat akustyczny

Klimat akustyczny to zespół zjawisk akustycznych kształtowanych przede wszystkim przez 
źródła hałasu takie jak, m.in.: komunikacja samochodowa, kolejowa i lotnicza, zakłady 
przemysłowe, rzemieślnicze, obiekty publiczne związane z hałaśliwą działalnością.
Zagadnienie hałasu zewnętrznego na obszarze gminy Murów, ale także całego województwa 
opolskiego stanowi istotny problem, lecz dotychczas kompleksowo nierozpoznany.
W zależności od pochodzenia hałasu rozróżniamy kategorie hałasu takie jak:
hałas komunikacyjny (komunikacja samochodowa, kolejowa i lotnicza oraz obiekty z nią 
związane),
hałas przemysłowy (zakłady przemysłowe, rzemieślnicze i usługowe emitujące hałas do 
środowiska),
hałas komunalny (obiekty publiczne związane z hałaśliwą działalnością np. stadiony, tereny 
zabaw itp., transport dostawczy, urządzenia oczyszczania miasta i maszyny budowlane).

1.7.2. Źródła emisji hałasu na terenie gminy Murów

 Głównym elementem układu komunikacyjnego  w gminie są drogi powiatowe. 
Podstawowy układ drogowy tworzy:
• 12 dróg powiatowych spełniających ważną funkcję w systemie komunikacji między 
poszczególnymi miejscowościami gminy oraz gminami sąsiednimi.
Przez teren gminy przebiegają 2 linie kolejowe:
• jednotorowa, niezelektryfikowana relacji Opole - Kluczbork,
• jednotorowa, niezelektryfikowana relacji Jełowa – Namysłów – linia wykorzystywana na 
odcinku od Jełowej do Murowa jako bocznica. Odcinek od Murowa do Namysłowa jest 
wyłączony z eksploatacji.
Najczęstsze problemy związane z hałasem w gminie Murów to:
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- brak zieleni izolacyjnej i innych zabezpieczeń przed hałasem komunikacyjnym,
- przekroczenie  normatywnych  poziomów  hałasu  przy  najbliższej  zabudowie  tras 

komunikacyjnych.

1.8. Gospodarka odpadami
Gmina stosuje podstawowy system  gospodarowania odpadami komunalnymi, w którym 
właściciele nieruchomości realizują swoje obowiązki  wynikające z regulaminu i ustawy o 
utrzymaniu porządku   i czystości w gminach. Polegają one zwłaszcza na zapewnieniu 
utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez wyposażenie jej w 
odpowiednie urządzenia, które służą do zbierania odpadów oraz utrzymywanie tych 
urządzeń  w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, by korzystanie z nich nie 
powodowało przeszkód i zagrożeń dla zdrowia użytkowników.  Mając na uwadze 
zagospodarowanie jak największej ilości surowców wtórnych prowadzi się selektywną 
zbiórkę odpadów jednorodnie wysegregowanych ze strumienia odpadów komunalnych w 
gospodarstwach domowych i gromadzi się je w odrębnych  workach, o kolorze białym 
(szkło białe),zielonym (szkło zielone), żółtym (plastik) i niebieskim (makulatura).   Na 
właścicielu nieruchomości ciąży także obowiązek  wydzielenia suchego, wentylowanego i 
zamykanego przed dostępem osób trzecich miejsca, w sytuacji gdy powstaną na niej lub 
znajdą się odpady niebezpieczne. Powinien także zlecić odbiór takich odpadów i ich 
utylizację właściwym podmiotom specjalistycznym. Odpady komunalne wielkogabarytowe 
należy gromadzić  selektywnie w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości lub na 
terenie przyległym do niej za zgodą jego właściciela, tak by nie zakłócały ruchu pieszego i 
drogowego. Z kolei  odpady z remontów budynków bądź mieszkań powinny być 
gromadzone w specjalnych kontenerach, zapobiegających ich pyleniu.

W gminie Murów  organizowana jest gospodarka odpadami komunalnymi w następujący 
sposób:

-  organizowana jest zbiórka odpadów niebezpiecznych za pomocą kontenera mobilnego 
(raz w roku), który ustawiany jest w pięciu miejscowościach, do którego mieszkańcy mogą 
zwozić odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych. O terminie 
i miejscu ustawienia mieszkańcy są informowani z wyprzedzeniem, a koszty  ponosi gmina. 
Dodatkowo w 3 miejscowościach (Stare Budkowice, Murów i Zagwiździe) ustawione są 
dwa pojemniki (120 i 240 litrów), w których mieszkańcy mogą gromadzić odpady 
niebezpieczne. Pojemniki są opróżniane dwa razy w roku na koszt gminy.

- zbiórka odpadów wielkogabarytowych w latach ubiegłych miała miejsce raz w roku, a w 
roku 2009 firmy dla swoich klientów przeprowadziły zbiórkę dwa razy (wiosna i jesień),
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odbierany przez firmy w trakcie zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych,
- odpady zbierane przez REMONDIS przechodzą przez system BRAM, podczas którego 
wybierane są odpady biodegradowalne (w roku 2009 z 25% odpadów biodegradowlanych 
12 % udało się wysegregować i przekazać bądź na kompostownie bądź do Zakładu Paliw 
Alternatywnych),
- selektywną zbiórką objęci są wszyscy, którzy mają podpisaną umowę z firmami. 
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 Koszty zbiórki "u źródła" ponoszą właściciele w myśl zasady "zanieczyszczający płaci",
 Podstawowymi problemami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi są:
- niewykonywanie zbiórki odpadów przez wszystkich właścicieli nieruchomości, zwłaszcza 
tych osób, które przebywają za granicą,
- występowanie miejsc, w których mieszkańcy wysypują niewielkie ilości odpadów,
- unieszkodliwianie odpadów następuje przede wszystkim przez ich składowanie na 
składowisku śmieci,
-  brak jest profesjonalnych kompostowni do  biodegradacji lub produkcji biogazu.

1.9.Promieniowanie niejonizujące 
Zagadnienia ochrony ludzi i środowiska przed niejonizującym promieniowaniem 
elektromagnetycznym są uregulowane przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa 
budowlanego, prawa ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego i przepisami 
sanitarnymi.
Do sztucznych źródeł pól elektromagnetycznych mających wpływ na środowisko w gminie 
Murów należą linie elektroenergetyczne napowietrzne :

 - 15kV relacji GPZ Bierdzany − GPZ Pokój 

-  GPZ Namysłów − Lubniów − Kopice − RS Lasowice Wielkie

 - 15kV będąca odgałęzieniem linii GPZ Bierdzany − Łubniany. 

W wyżej wymienione linie napowietrzne 15 kV włączonych jest ogółem 48 stacji 
transformatorowych o łącznej mocy 5134 kVA zainstalowanych w tych stacjach 
transformatorów.

Linia napowietrzna15 kV relacji GPZ Bierdzany − GPZ Pokój wraz ze swoim 
odgałęzieniem zasila w energię elektryczną takie miejscowości jak: Dębiniec, Nowe 
Budkowice, Stare Budkowice, Grzęda, Morcinek, Mańczok, Zagwiździe, Murów, Okoły, 
Grabczok, Czarna Woda. 

Promieniowanie niejonizujące wywołuje też szereg mniejszych urządzeń emitujących pola 
elektromagnetyczne,  mogących  oddziaływać  w  skali  mikro  (np.  niesprawne  kuchenki 
mikrofalowe,  piece  konwektorowe).   Obszar  gminy  znajduje  się  ponadto  w  zasięgu 
nadajników stacji telewizyjnych i radiowych.  Główne zagrożenia i problemy w dziedzinie 
niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego, wiązać należy z bardzo szybkim w 
ostatnim  czasie  rozwojem  systemów  przesyłania  danych  i  komunikacji.  W  stale 
„zagęszczającym się eterze”, tworzenie nowych skutecznych sposobów transmisji danych 
powoduje  konieczność  wykorzystywania  do   tych  celów  coraz  silniejszych  nadajników 
pracujących w coraz większych częstotliwościach.

1.10.Środowisko przyrodnicze
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Obszar gminy Murów ze względu na duży udział lasów w strukturze gruntów (ok. 75%) 
posiada znaczną ilość naturalnych i mało zniekształconych ekosystemów. Mozaika lasów i 
łąk, licznie występujące cieki wodne i grunty podmokłe powodują, że teren gminy 
charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem siedlisk i zbiorowisk roślinnych, a co za tym 
idzie obfituje w chronione i rzadkie gatunki roślin.

 Ekosystemy łąkowe wraz z ekosystemami leśnymi i zadrzewieniami tworzą mozaikę o 
dużym znaczeniu biocenotyczno-środowiskowym i stanowią element urozmaicający 
krajobraz.
 Analiza przestrzenna układu ekologicznego gminy wykazuje na istnienie dwóch  głównych 
korytarzy ekologicznych – terenów stanowiących połączenie cennych przyrodniczo 
ekosystemów.

1.10.1 Flora 

Dominującymi siedliskami w gminie są siedliska borowe - bór mieszany świeży i wilgotny, 
bór świeży. Znaczne powierzchnie zajmuje także las mieszany świeży i wilgotny. 
Najmniejszy udział w strukturze siedlisk ma bór wilgotny, ols, ols jesionowy oraz las 
łęgowy. Znaczne powierzchnie żyznych siedlisk występują na terenie Nadleśnictwa Turawa 
(obręb Kuźnice Kluczborskie) – okolice Grabic, między Młodnikiem, a Dębińcem oraz na 
terenie Nadleśnictwa Kup (obręb Kup) - okolice Grabczoka i Murowa. Natomiast 
największe zróżnicowanie siedlisk stwierdzono w Nadleśnictwie Kup (obręb Pokój) oraz w 
Nadleśnictwie Turawa (obręb Kuźnice Kluczborskie).
Dominującym gatunkiem drzewa jest sosna, która zajmuje ponad 80% powierzchni leśnej w 
gminie. 
Pozostała część powierzchni przypada głównie na: dęby, świerki i olchy. Na niewielkich 
powierzchniach występują tu także: brzozy, buki, modrzewie, jesiony, graby, jodły oraz 
sosna czarna.
Obszar gminy Murów ze względu na duży udział lasów w strukturze gruntów (ok. 75%) 
posiada znaczną ilość naturalnych i mało zniekształconych ekosystemów. Gatunki roślin 
chronionych przedstawia poniższa tabela :
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Obszar gminy Murów ze względu na duży udział lasów w strukturze gruntów (ok. 75%) posiada 
znaczną ilość naturalnych i mało zniekształconych ekosystemów. Mozaika lasów i łąk, licznie 
występujące cieki wodne i grunty podmokłe powodują, że teren gminy charakteryzuje się dużym 
zróżnicowaniem siedlisk i zbiorowisk roślinnych, a co za tym idzie obfituje w chronione i 
rzadkie gatunki roślin. Wiele z nich znalazło się na “Czerwonej liście roślin naczyniowych 
zagrożonych w Polsce” [Zarzycki, Szeląg 1992] - (skrót PL), regionalnej “Czerwonej liście 
roślin naczyniowych Górnego Śląska” [Parusel (red.) i in., 1996] - (skrót G. Śl.) oraz 
wojewódzkiej “Czerwonej liście roślin zagrożonych w woj. opolskim” [Spałek 1997] - (skrót W. 
Op.) Na liście krajowej i regionalnej występuje 5 kategorii zagrożeń: EX - wymarły, E - ginące, 
V - narażony na wymarcie, R - rzadkie oraz I - o nieznanym zagrożeniu. Natomiast na liście 
wojewódzkiej przyjęto 7 kategorii zagrożeń: EX - wymarły, EW - wymarły w wolnej przyrodzie, 
CE - krytycznie zagrożony, EN - zagrożony, VU - narażony, LR - niższego ryzyka, DD - o 
danych niedostatecznych.
 
Gatunki chronione całkowicie / objęte ochroną 
ścisłą/

kategoria zagrożenia

 W. Op. G. Śl. PL
1.       2.       3.       4.       
Długosz królewski Osmunda regalis V V
Widłak goździsty Lycopodium clavatum VU R  
Widłak jałowcowaty Lycopodium aunotinum VU V  
Nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum  
Śniedek baldaszkowaty Ornithogalum umbellatum CE I  
Listera jajowata Listera ovata LR R  
Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine LR R  
Bagno zwyczajne   Ledum palustre                      
Wawrzynek wilczełyko Daphne mezareum LR R  
Rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia VU V R
Kukułka(storczyk)szerokolistna Dactylorhiza 
majalis 

VU V  

Gatunki chronione częściowo: kategoria zagrożenia
 W. Op. G. Śl. PL
Kopytnik pospolity Asarum europaeum    
 Bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata  
Porzeczka czarna Ribes nigrum  
Konwalia majowa Convallaria maja lis    
Grzybienie białe Nymphaea alba  
Grążel żółty Nuphar lutea  
Barwinek pospolity Vinca minor   

 

Gatunki rzadkie: kategoria zagrożenia
 W. Op. G. Śl. PL

Żywiec dziewięciolistny Dentaria enneaphyllos VU R  
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Żywiec cebulkowy Dentaria bulbifera LR   
Lepiężnik różowy Petasites hybridus LR   
Turzyca orzęsiona Carex pilosa EN E  

1.10.2. Fauna

 Gminę zamieszkują głównie gatunki typowe dla niżu polski i charakterystyczne dla 
środowisk leśnych i leśno-łąkowych (ok. 75% gminy to tereny leśne). Najcenniejsze i 
najbogatsze siedliska to mało przekształcone, duże kompleksy leśne, ekosystemy ekotonowe 
lasów, łąk i pól oraz tereny podmokłe i stawy (głównie w dolinie Bogacicy i 
Budkowiczanki). Szczególnie duże nagromadzenie rzadkich gatunków zwierząt zanotowano 
w dolinie Budkowiczanki, a zwłaszcza na  łąkach  i skrajach lasów między Budkowicami i 
Kałami oraz w dolinie Bogacicy, zwłaszcza w okolicy Święcin.
 

Na terenie wilgotnych łąk występuje rzadki i chroniony tygrzyk paskowany Argyope 
bruenichi..

Wśród  kręgowców  na  terenie  gminy  występuje  wiele  gatunków  rzadkich  i 
chronionych,  umieszczonych  w  “Czerwonej  liście  kręgowców  Górnego 
Śląska”[Czylok(red.)i inni, 1996] - skrót G.Śl. Zwierzęta na liście, podzielono w zależności 
od stopnia zagrożenia na 5 kategorii: EX - wymarłe, E - ginące, V - narażone na wymarcie, 
R - rzadkie oraz I - o nieznanym zagrożeniu.

 Ryby   Pisces -  strzebla potokowa Phoxinus phoxinus (G.Śl-V)-górny bieg Budkowiczanki,
piskorz Misgurnus fossilis (G.Śl-R)- Stobrawa, Bogacica, śliz Nemacheilus  

barbatulus (G.Śl-R)- Budkowiczanka, Bogacica,
 
płazy   Amphibia  
ropucha szara Bufo 
ropucha zielona Bufo viridis
ropucha paskówka Bufo calamita (G.Śl-E)
 rzekotka drzewna Hyla arboreta
żaba trawna Rana temporaria, żaba moczarowa Rana arvalis
 
gady   Reptilia  
żmija zygzakowata Vipera berus 
zaskroniec zwyczajny Natrix natrix(G.Śl-R)
padalec zwyczajny Anguis fragilis(G.Śl-R) 
 jaszczurka zwinka Lacerta agilis
 
ptaki   Aves   - teren gminy obfituje w gatunki ptaków lęgowych, większość z nich objęta jest 
ochroną gatunkową, najciekawsze i chronione to:
bielik Haliaeetus albicilla (G.Śl-V)         
bocian czarny Ciconia nigra (G.Śl-R)
trzmielojad Pernis apivorus (G.Śl-R) 
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żuraw Gurus gurus(G.Śl-R)        
samotnik Tringa ochropus (G.Śl-V) 
derkacz Crex crex (G.Śl-V)
siniak Columba oenas (G.Śl-R
 zimorodek Alcedo atthis (G.Śl-R) 
dzięcioł średni Dryocopos medius (G.Śl-R) 
dzięcioł zielonosiwy Picus canus (G.Śl-R)
świergotek łąkowy Anthus pratensis 
pliszka górska Motacilla cinerea (G.Śl-V)
świerszczak Locustella naevia (G.Śl-R) 
dudek Upupa epops (G.Śl-V)
dziwonia Carpodacus erythrinus (G.Śl-R) 
przepiórka Coturnix coturnix (G.Śl-R)
                      
  Chronione ssaki  mamalia występujące na terenie gminy to :

jeż zachodni Erinaceus europaeus
kret  Talpa europaea
ryjówka aksamitna Sorex araneus   
ryjówka malutka Sorex minutus
rzęsorek rzeczek Neomys fodiens                      
zębiełek karliczek Crocidura suaveolens (G.Śl-R)
nocek duży Myotis myotis (G.Śl-V)      
 wiewiórka Sciurus vulgaris (G.Śl-V)
łasica Mustela nivalis (G.Śl-V) 
                 
Oprócz ssaków chronionych na terenie gminy występuje znaczna ilość zwierzyny łownej: 
jelenie, daniele, sarny, dziki, lisy  oraz obecnie rzadko zające .
Występują również od kilku lat bobry. 
Pozytywną rolę w występowaniu i składzie fauny odgrywają zadrzewienia śródpolne, 
kompleksy leśne, stawy i większe powierzchnie łąk. 

1.10.3. Pomniki przyrody

Pomniki przyrody ożywionej – drzewa pomnikowe
L.p. Nr 

rej.
 
Przedmiot ochrony

 
Parametry

 
Położenie

1. 263 Dąb szypułkowy wiek – 300 lat
obwód – 390 cm
wysokość – 28 m

Nadl. Kup
Obręb Kup
Oddział 6b

3. 266 Dąb szypułkowy wiek – 300 lat
obwód – 504 cm
wysokość – 35 m

Nadl. Kup
Obręb Kup
Oddział 5d

4. 320 Dąb szypułkowy wiek – 350 lat
obwód – 40
wysokość - 50

obok kościoła w 
Radomierowicach

5. 154 Buk zwyczajny wiek – 200 lat
obwód – 340 cm

Nadl. Kup
Obręb Pokój
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wysokość – 29 m Oddział 191c
6. 43 Dąb szypułkowy wiek – 360 lat

obwód – 467 cm
wysokość – 28 m

Nadl. Kup
Obręb Kup
Oddział 86g

7. 40 Dąb szypułkowy wiek – 300 lat
obwód – 500 cm
wysokość – 35 m

Nadl. Kup
Obręb Kup
Oddział 5a

8. 39 Dąb szypułkowy wiek – 250 lat 
obwód – 410 cm
wysokość - 30 m

Nadl. Kup
Obręb Pokój
Oddział 191c

9. 31 Dąb szypułkowy wiek – 200 lat
obwód – 380 cm
wysokość – 35 m

obok Szkoły 
Podstawowej w 
Radomierowicach – 
przy drodze

10. 156
Dąb szypułkowy

wiek – 200 lat
obwód - 507 cm
wysokość –  25 m

w ogrodzie byłego 
nadleśnictwa w 
Zagwiździu

11. 41 Grupa drzew –
Dęby szypułkowe (2 
szt.)

wiek – 300 lat
obwód – 430 cm
wysokość – 25 m

Nadl. Kup
Obręb Kup 
Odział 75b

12. 10 Grupa drzew –
Lipy drobnolistne (2 
szt.)

wiek – 300,300 lat
obwód – 500,620 cm
wysokość –  35, 35 m

przy drodze z 
Radomierowic do Nowej 
Bogacicy, na grobli przy 
stawie

Pomniki przyrody Stobrawskiego Parku Krajobrazowego to pojedyncze drzewa, grupy lub 
aleje drzew. Najczęściej są to dęby szypułkowe i buki. 

1.10.4. Łąki

Łąki wilgotne z rzędu Molinion występują głównie w dolinach Budkowiczanki  i Bogacicy. 
Intensyfikacja rolnictwa spowodowała zmiany w składzie i strukturze tych zespołów, 
dlatego są one najczęściej dosyć ubogie w gatunki i zajmują małe powierzchnie. Dobrze 
wykształcone płaty tych zbiorowisk, bardziej zróżnicowane florystycznie, z rzadkimi 
gatunkami roślin (nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum, kukułka szerokolistna 
Dactylorhiza majalis) występują między innymi koło Święcin. Koło Święcin występuje 
także rzadkie zbiorowisko niskoturzycowe i torfotwórcze  z klasy Schechzerio-Caricetea  
fuscae. Natomiast na glebach torfowych na północ od Kał zanotowano rzadkie zbiorowisko 
szuwaru skrzypowego Equisetum fluviatile.

1.10.5. Lasy
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W gminie Murów lasy zajmują 11951 ha. Wskaźnik lesistości gminy ( 74,8 %) jest więc 
prawie 3-krotnie wyższy od przeciętnej lesistości województwa (25.5%)   i kraju (27.5%). 
Lasy w gminie należą do rozległego kompleksu Lasów Stobrawsko-Turawskich, które 
występują tu w postaci dużych powierzchni leśnych przedzielonych pasami łąk i  gruntów 
ornych. 
 
Według regionalizacji przyrodniczo-leśnej, według Mroczkiewicza, lasy w gminie położone 
są w Krainie Śląskiej, w Dzielnicy Równiny Opolskiej .
Większość lasów jest własnością skarbu państwa, którymi zarządzają Lasy Państwowe. 
Wchodzą one w skład 3 nadleśnictw:
- Turawa (niewielki fragment obrębu Jełowa oraz cały obręb Kuźnice Kluczborskie),
- Kup (część obrębu Kup i Pokój),
- Kluczbork (część obrębu Zameczek). 
Głównymi zagrożeniami dla lasów są: nielegalna wycinka, umyślne podkładanie ognia, 
pożary powstające w wyniku nieostrożności lub wskutek przerzutów ognia z gruntów 
nieleśnych (wynik wypalania ściernisk, traw na łąkach, w przydrożnych rowach czy 
nieużytkach), niekontrolowany ruch turystyczny. Na kondycję lasów niekorzystnie 
oddziałują stałe czynniki (abiotyczne) kształtujące bilans wodny, takie jak deficyt opadów 
czy powtarzające się długotrwale susze podczas sezonu wegetacyjnego, prowadzące do 
obniżania się poziomu wód gruntowych. 

1.10.6. Obszary podlegające ochronie

Cały obszar Gminy Murów to Obszar Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Duża ilość cieków 
wodnych i stawów, silnie rozwinięta granica lasu, polodowcowa rzeźba terenu, 
występowanie wielu chronionych gatunków roślin (np. rosiczka okrągłolistna, grzybienie 
białe, widłaki)      i zwierząt (np. żmija zygzakowata, zaskroniec zwyczajny, bocian czarny, 
wydra) stanowi o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych tego terenu. 

Obszar gminy Murów ze względu na duży udział lasów w strukturze gruntów posiada 
znaczną ilość naturalnych i mało zniekształconych ekosystemów.

Gmina Murów  leży w obrębie Stobrawskiego Parku  Krajobrazowego na Równinie Stobrawskiej  w 
którym zaznaczone są liczne obiekty jak :
-  proj. Zespół Przyrodniczo- Krajobrazowy „ Prążnica „  
-  Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Bogacicy   
-  proj. Zespół Przyrodniczo –Krajobrazowy Budkowickie Łąki   / pomiędzy Starymi i Nowymi 
Budkowicami /
-  proj. użyteczności  ekologicznej Śródlesie Łąk  / na południe od Grabczoka /
-  proj. użyteczności ekologicznej  Łąki nad Bogacicą
-  proj. użyteczności ekologicznej Płazie Doły

W Zagwiździu znajduje się kompleks zabytków dawnej huty z XVIII wieku założonej przez 
króla pruskiego Fryderyka II. Kuźnia wodna będąca elementem kompleksu udostępniona 
jest do zwiedzania.  Pomniki przyrody Stobrawskiego Parku Krajobrazowego to 
pojedyncze drzewa, grupy lub aleje drzew. Najczęściej są to dęby szypułkowe i buki.  W 
Święcinach są  budynki  z  licznymi wstawkami rudy darniowej.
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Mapa Gminy Murów z obszarami podlegającymi ochronie

2. Zmiany  stanu  środowiska  w  przypadku  braku  realizacji  projektowanego 
dokumentu.

Do  przeprowadzenia  analizy  stanu   środowiska  zostały  wykorzystane  dane  w  zakresie 
badania  jakości  wody,  analiza  gospodarki  ściekowej,  badanie  zanieczyszczeń  powietrza, 
oraz badanie natężenia hałasu.

Z uzyskanych informacji wynika, że jakość wód powierzchniowych i podziemnych jest 
zadawalająca, ale w przypadku braku działań w zakresie gospodarki ściekowej określonych 
celami projektowanego dokumentu stan ten może ulec pogorszeniu poprzez dalsze 
pogarszanie się jakości wód, degradację  walorów krajobrazowych, utratę cennych 
przyrodniczo terenów, postępującą degradacją gleb, co prowadzi do pogarszania się jakości 
życia mieszkańców .
Energetyczne surowce, jak gaz ziemny, ropa naftowa, węgiel, są nieodnawialne, a ich 
zasoby kurczą się w zastraszającym tempie. Ceny tych źródeł energii stale rosną i za kilka 
lat będą wielokrotnie wyższe niż obecnie. Spalanie tradycyjnych surowców energetycznych 
w zakładach przemysłowych, kotłach grzewczych i pojazdach powoduje m.in. efekt 
cieplarniany i niszczenie ozonowej warstwy atmosfery i z tego powodu jest główną 
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przyczyną degradacji środowiska naturalnego. Konieczne jest, zatem poszukiwanie i 
wykorzystywanie takich źródeł energii, które nie będą obciążały środowiska naturalnego
Odnawialne źródła energii nie zużywają się w procesie ich użytkowania, a ich 
wykorzystanie nie zubaża przyszłych pokoleń w zasoby energetyczne i walory środowiska 
naturalnego. Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł jest jednym z istotnych 
komponentów zrównoważonego rozwoju przynoszącym wymierne efekty ekologiczno-
energetyczne. 
Brak  realizacji   Aktualizacji  Programu  Ochrony  Środowiska   może  uniemożliwić 
zatrzymanie  procesów  degradacji. Odstąpienie  od  realizacji  projektowanego  dokumentu 
oznacza odstąpienie od obowiązujących strategicznych celów co może powodować:

1) Narastające zagrożenie  środowiska zanieczyszczeniem gruntowo – wodnym przez 
przyrastanie  istnienia  dzikich  składowisk  odpadów,  co  jest  skutkiem  nieobjęcia 
wszystkich mieszkańców systemem odbioru odpadów komunalnych;

2) Narastające  zagrożenie  środowiska  zanieczyszczeniem  gruntowo  –  wodnym 
spowodowanym  przez  przyrastającą  w  szybkim  tempie  masę  odpadów 
zdeponowanych  na  składowiskach  oraz  magazynowanych  i  składowanych 
komunalnych osadów ściekowych;

3) Postępujący zanik świadomości ekologicznej społeczeństwa;
4) Unikanie zysków możliwych do osiągnięcia w wyniku odzyskania energii zawartej 

w odpadach;
5) Brak danych o stanie środowiska i stanie gospodarowania odpadami uniemożliwia 

prawidłowy monitoring;
6) Postępujący wzrost zagrożeń sanitarnych, mikrobiologicznych, oraz degradację gleb
7) Stale  zwiększająca  się  emisja  gazów  cieplarnianych,  zwiększona  emisja  pyłów 

powoduje straty w bioróżnorodności;
8) Ciągłe  migrowanie  do  ziemi  związków  metali  ciężkich,  krzemionki  i  innych 

zanieczyszczeń z komunalnych osadów ściekowych ;
9) Zajęcie  kolejnych  miejsc  pod  nowe składowiska  może  skutkować  ograniczeniem 

różnorodności  biologicznej,  stworzeniem kolejnych  żródeł  zanieczyszczania,  oraz 
zmiany krajobrazowe,

10)Stałe  wyczerpywanie  się  zasobów  naturalnych  poprzez  niewykorzystanie  paliw 
odzyskiwanych z odpadów;

11)Brak  recyklingu  odpadów  nadających  się  do  odzysku  (  szkło,  papier,  metale, 
tworzywa  sztuczne  )  stwarza  konieczność  zwiększania  eksploatacji  zasobów 
naturalnych;

12)Narażenie  ludzi  i  zwierząt  na kontakt  z  odpadami  niebezpiecznymi  zawartymi  w 
strumieniu odpadów komunalnych.  

13)Narażenie  ludzi  i  całego  środowiska  gminy  Murów   na  skutki  wystąpienia 
poważnych awarii transportowych i przeładunkowych.

Prognozowany sposób zagospodarowania obszarów objętych postanowieniami 
projektów POŚ i PGO / Tereny planowane pod inwestycje /  przedstawiony jest 
na załączonej poniżej mapie Gminy Murów

W Aktualizacji Programu  Ochrony Środowiska na lata 2009 – 2012 zaplanowano budowę 
wodociągu  Okoły – Czarna Woda, natomiast umieszczone w dokumentach planistycznych 
tereny pod inwestycje w tym okresie nie będą zagospodarowane.
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Mapa planowanych terenów pod inwestycje

                                         

Rozdział Trzeci

1. Stan  środowiska  na  obszarach  objętych  przewidywanym  znaczącym 
oddziaływaniem   Programu  Ochrony  Środowiska  w  tym  Planu  Gospodarki 
Odpadami dla gminy Murów
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Stan środowiska przyrodniczego Gminy  Murów został przedstawiony w Rozdziale Drugim 
w punkcie 1 i  2  tego opracowania i pokrywa się ze stanem  środowiska na obszarach 
objętych znaczącym oddziaływaniem obejmujących teren tej gminy.

Na terenie gminy są wprowadzane alternatywne żródła energii. Istnieją dwa budynki 
mieszkalne w Starych  Budkowicach,  które mają zainstalowane kolektory słoneczne, a w 
Radomierowicach jest zlokalizowana plantacja wierzby energetycznej. Cała Gmina Murów 
to Obszar Chronionego Krajobrazu Stobrawski Park Krajobraowy i Lasy Stobrawsko – 
Turawskie, dlatego jest ona terenem szczególnej troski w zakresie ochrony środowiska.

2. Istniejące  problemy ochrony środowiska istotne  z  punktu widzenia  realizacji 
projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

Podstawowy problem z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu zawarty jest 
w poszukiwaniu sposobów rozbudzania świadomości ekologicznej społeczności gminy.
Do  istniejących  problemów  ochrony  środowiska  istotnych  z  punktu  widzenia 
projektowanego dokumentu są:
 -  odnośnie  ochrony najcenniejszego przyrodniczo  i  krajobrazowo terenu Stobrawskiego 
Parku Krajobrazowego istniejącym problemem są „dzikie wysypiska ;
- odnośnie ochrony gatunkowej istniejącym problemem jest postępujące zmniejszanie się 
liczby  gatunków  roślin,  grzybów  i  zwierząt  na  skutek  degradacji  środowiska,  a  w 
szczególności  na  skutek  takiego  stanu,  że  prawie  całość  wytwarzanych  komunalnych 
osadów ściekowych jest składowana, lub rozprowadzana po powierzchni ziemi gnojowicy i 
ścieków szambowych; 
- odnośnie  gospodarki odpadami problemem jest  występowanie dużej ilości  produktów i 
odpadów zawierających azbest, a także odpadów niebezpiecznych zawartych w strumieniu 
odpadów komunalnych,  które pozostają poza kontrolą i są deponowane na składowiskach, 
powodując przenikanie szkodliwych substancji do gleby i wód podskórnych, co wpływa na 
kompensację w ekosystemie gatunków odpornych;
-  brak  możliwości  zbierania  odpadów  ulegających  biodegradacji,  spalanie  odpadów  w 
paleniskach  domowych,  oraz  brak  objęcia  wszystkich  mieszkańców  gminy  systemem 
zbiórki odpadów komunalnych stanowi problem, którego podłożem jest słaba świadomość 
ekologicznej mieszkańców;
-  odnośnie  czystości  wód  problemem  jest  aktualna  gospodarka  wodno–  ściekowa  jako 
źródło  zagrożenia  dla  wód  powierzchniowych  i  podziemnych  i  dlatego  wymaga 
modernizacji.
Wszystkie  istniejące  przedsięwzięcia  w  gminie,  mogące  znacząco  oddziaływać  na 
środowisko, zlokalizowane poza obszarami chronionymi i  w związku z tym  negatywne 
oddziaływanie nie występuje. Projektowane instalacje infrastruktury technicznej posiadają 
stosowne pozwolenia i spełniają wymogi w zakresie ochrony środowiska.
Należy jednak pamiętać, aby nowe instalacje lokalizować poza obszarami chronionymi.

3. Cele  ochrony  środowiska  ustanowione  na  szczeblu  międzynarodowym, 
wspólnotowym  i  krajowym,  istotne  z  punktu  widzenia  projektowanego 
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dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały 
uwzględnione podczas opracowywania dokumentu

Celem tworzenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska jest poprawa warunków życia 
mieszkańców poprzez poprawę jakości środowiska, likwidację zaniedbań w jego ochronie i 
racjonalne gospodarowanie jego zasobami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Najważniejszym międzynarodowym porozumieniem mającym na celu ochronę środowiska i 
realizację zrównoważonego rozwoju w skali globalnej jest Protokół z  Kioto ( uzgodniony 
na konferencji w Kioto w 1997 roku ).
Natomiast kraje UE określiły cele działań w zakresie ochrony środowiska naturalnego w 
Traktacie z Maastricht.

Aktualne cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, w tym 
w Unii Europejskiej zawarte są w podstawowym dokumencie  -  VI Wspólnotowy Program 
Działań  w  Zakresie  Środowiska  Naturalnego,  gdzie  zostały  określone  następujące 
priorytetowe pola aktywności:

- zmiany klimatu;
- przyroda i różnorodność biologiczna;
- środowisko i zdrowie;
- zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i odpadami

O ile VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego, podobnie jak 
poprzednie programy, pełni rolę katalizatora dla działalności organizacyjnej i legislacyjnej 
Wspólnoty Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, to proces harmonizacji polskiego 
prawa i standardów środowiskowych z regulacjami unijnymi trwa już wiele lat i będzie w 
przyszłości przebiegać w drodze dalszej implementacji zapisów dyrektyw Unii Europejskiej.

Na szczeblu krajowym dokumentem aktualnym jest Polityka Ekologiczna Państwa  na lata 
2009 – 2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2016 roku ( wersja przyjęta przez Radę 
Ministrów w dniu 16.12.2008 r. )
Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej jest dokumentem identyfikującym i 
hierarchizującym główne cele edukacji środowiskowej. Wskazuje także możliwości ich 
realizacji. Cele w niej zawarte zostają przełożone na konkretne zadania w „Narodowym 
Programie Edukacji Ekologicznej” oraz w programach lokalnych, służących realizacji zadań 
edukacyjnych promujących ideę ekorozwoju.

Sposoby osiągania celów zawarte są w „II Polityce Ekologicznej Państwa” w formie 
pakietów działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych na lata 2002–2010. Dla każdego 
pakietu zadań określa jego nazwę, ustanawia jednostkę odpowiedzialną i jednostki 
współpracujące.   Głównym celem polityki ekologicznej państwa, ustanowionym w 
krajowych dokumentach programowych jest „zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego 
społeczeństwa polskiego w XXI w oraz stworzenie podstaw dla opracowania i realizacji 
strategii zrównoważonego rozwoju kraju”.

 Zasadą, stanowiącą nadrzędne kryterium rozwiązań strategicznych na wszystkich 
szczeblach zarządzania powinna być konstytucyjna zasada zrównoważonego rozwoju. 
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 Główną rolę w procesie definiowania polityki ekologicznej pełnią zapisy ustawy z 27 
kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska. Jest ona podstawowym aktem prawnym w 
dziedzinie ochrony środowiska i pełni funkcję ustawy ramowej dla całego ustawodawstwa z 
tego zakresu. 

Opracowany niniejszy dokument uwzględnia zapisy aktualizacji Wojewódzkiego Programu 
Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami  na lata 2007 – 
2010 z perspektywą do roku 2014, w którym przyjęte rozwiązania były poddane procedurze 
oceny oddziaływania na środowisko. W związku z tym, w POŚ i PGO  dla Gminy Murów 
określono konkretne kierunki działań mające na celu realizację poszczególnych zadań, z 
zachowaniem zgodności z dokumentami wyższego szczebla, a tym samym z rozwiązaniami, 
których wpływ na środowisko już został oceniony jako pozytywny. 

Dlatego też, zgodnie z polityką ekologiczną państwa, oraz planem wojewódzkim i 
powiatowym istotne dla Gminy Murów są następujące cele i kierunki działań zawarte w 
Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami.

3.1. Cele w zakresie gospodarki odpadami

- poszukiwanie efektywnego systemu odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
- podnoszenie świadomości mieszkańców przez organizowanie spotkań z nimi
- wprowadzenie segregacji odpadów dotychczas jej nie podlegających jak:  odpady 
wielkogabarytowe, niebezpieczne, budowlane
- objęcie wszystkich mieszkańców selektywną zbiórką odpadów
- zapobieganie niekontrolowanemu wprowadzaniu odpadów do środowiska
- przeciwdziałanie powstaniu odpadów opakowaniowych
- zorganizowanie bezpiecznego składania odpadów, które w określonych warunkach nie 
mogą być przeznaczone do unieszkodliwienia i odzysku
- zwiększenie ilości pojemników przeznaczonych na odpady
 -wdrażanie innych niż składowanie technologii zagospodarowania i przekształcania 
odpadów
- odzyskiwanie papieru i szkła z odpadów komunalnych 

-  wprowadzanie  nowoczesnych  systemów  unieszkodliwiania  odpadów  niebezpiecznych 
poprzez  zastosowanie  nowoczesnych  technologii,  np.  technologii  MTT  /  Microwave 
Thermal Treatment /,  która umożliwia unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest i 
odpadów  chemicznych jak pestycydy, w przenośnych reaktorach mikrofalowych. 

-  w  związku  z  planowanym  w  Kluczborku  powstaniem  Zakładu  Utylizacji  Odpadów, 
zaplanowanie  przystąpienia Gminy Murów do tego przedsięwzięcia.

3.2. Cele w zakresie jakości powietrza

 Ograniczanie zanieczyszczeń liniowych poprzez modernizację dróg (    poprawa stanu 
technicznego dróg gminnych o złym stanie technicznym ) oraz propagowanie systemu 
przewozów kombinowanych: kolej, rower itp.,
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Na terenie gminy Murów problem emisji ze źródeł liniowych dotyczy głównie obszarów w 
otoczeniu dróg powiatowych. 
Pewnym rozwiązaniem potencjalnie ograniczającym ruch samochodowy jest budowa tras 
rowerowych, w szczególności przy drogach o dużym natężeniu ruchu oraz w miejscach 
atrakcyjnych turystycznie.
 Ograniczanie emisji niskiej można będzie realizować poprzez :
- modernizację lokalnych kotłowni, wprowadzanie niskoemisyjnych nośników,
- wspieranie przedsięwzięć dotyczących korzystania z ekologicznych źródeł energii w 
indywidualnych gospodarstwach i zakładach, w szczególności zgodnie ze specyfiką gminy- 
- promowanie energii odnawialnej - piecy na słomę i odpady drewna,
- termorenowację  budynków zwłaszcza użyteczności publicznej oraz stosowanie 
materiałów energooszczędnych w budownictwie (m.in. wymiana okien we wszystkich 
szkołach i przedszkolach w gminie)
 - wdrażanie ekologicznych nośników energii jak biomasa, energia słoneczna, geotermalna
 - przeprowadzenie kompleksowej inwentaryzacji i oceny możliwości wykorzystania 
odnawialnych       źródeł energii, w tym opracowanie i wdrożenie bazy danych o 
odnawialnych źródłach energii,
- wsparcie i budowa urządzeń i instalacji do produkcji i transportu energii wytwarzanej z 
wykorzystaniem źródeł odnawialnych: biopaliw, energii wodnej,  energii słonecznej, energii 
geotermalnej, pomp ciepła,
- promowanie i popularyzacja modelowych rozwiązań w zakresie wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych, w tym rozwiązań technologicznych, administracyjnych i finansowych,
- włączenie problematyki energii odnawialnej do wytycznych dotyczących sporządzania 
regionalnych i lokalnych planów energetycznych.

3.3.  Cele w zakresie ochrony gleby

Wśród priorytetów  znalazły się działania rekultywacyjne i rewitalizacyjne oraz ochrona 
gleb:
- bieżąca rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych, również „dzikich”, 
- zalesianie gruntów rolniczo nieprzydatnych do produkcji rolnej lub zdegradowanych.
Wyróżnione kierunki działań dla Gminy Murów obejmują:
-  ochrona gleb o wysokiej przydatności rolniczej przed przeznaczeniem na cele nierolnicze 
(procedura planowania przestrzennego),
- zachowanie i wprowadzanie śródpolnych zadrzewień, zakrzewień, zalesień, oczek 
wodnych, łąk wilgotnych i bagiennych jako ważnych elementów funkcjonalnych struktury 
ekologicznej i obiektów warunkujących utrzymanie odpowiedniego poziomu wód 
gruntowych na obszarach rolniczych oraz przeciwdziałania erozji wietrznej, 
- właściwa polityka zalesiania gruntów nieprzydatnych rolniczo, ochrona przed zalesianiem 
siedlisk roślin chronionych i rzadkich (cennych łąk podmokłych i bagiennych),
- wprowadzenie na teren gminy Programu rolno-środowiskowego i  zachęcanie rolników do 
udziału w Programie,
- utrzymanie i odbudowa urządzeń melioracyjnych, zapewniających odpowiedni poziom 
wód gruntowych i zabezpieczających użytki rolne przed okresowymi przesuszeniami lub 
zalaniami,
-  w miarę możliwości nie odtwarzanie melioracji lub jej części na terenach łąk wtórnie 
zabagnionych, zwłaszcza siedlisk roślin chronionych i rzadkich;
- wdrażanie i upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej (KDPR),
- wspieranie i promowanie rolnictwa ekologicznego,
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3.4 Cele w zakresie stosunków wodnych i ochrony wód

- racjonalizacja zużycia wody w gospodarstwach domowych i instytucjach, która powinna 
zmierzać przede wszystkim do ograniczenia jej marnotrawstwa, stosowania wodoszczelnej 
aparatury czerpalnej i sprzętu gospodarstwa domowego,
- wprowadzanie zamkniętych obiegów wody, wodooszczędnych technologii produkcji,
- realizacja przedsięwzięć modernizacyjnych w instalacjach wewnętrznych 
ukierunkowanych na zmniejszenie strat wody i wodooszczędność.
- poprawa stanu czystości wód oraz pełna (100%) likwidacja zrzutu ścieków 
nieoczyszczonych z miast i zakładów przemysłowych, a także zmniejszenie ładunku 
zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych z przemysłu, z gospodarki 
komunalnej , oraz ze spływu powierzchniowego.
- ograniczanie zrzutu azotu ze źródeł rolniczych
- kanalizacja tam, gdzie jest to uzasadnione środowiskowo i ekonomicznie, oraz 
oczyszczanie ścieków, ze szczególną dbałością o  szczelność systemów, z jednoczesną 
stopniową eliminacją  nieszczelnych szamb,
- skanalizowanie  całej gminy Murów  
Jednym z najważniejszych działań jest zapewnienie wody dobrej jakości dla mieszkańców 
gminy, co wiąże się z budową i  modernizacją sieci wodociągowej.

3.5 Cele w zakresie ograniczenia hałasu 

-  podjęcie  i  systematyczne  wykonywanie  podstawowych  badań  pomiarowych  przez 
zarządców dróg i linii kolejowej,
-  dokonanie oceny akustycznej wybranych miejsc w gminie,
-  wprowadzenie  do  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  zapisów 
poświęconych ochronie przed hałasem z wyznaczeniem stref ograniczonego użytkowania 
wokół głównych dróg i linii kolejowej tam, gdzie przekroczony jest równoważny poziom 
hałasu w porze nocnej 55 dB,
- kontynuacja kontroli emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej,
-  doskonalenie  istniejących  i  kształtowanie  nowych  mechanizmów  i  procedur 
administracyjnych, 
-  monitorowanie  zmian  przestrzennych  stanu zagrożenia  hałasem i  realizacji  programów 
ochrony przed hałasem
- prowadzenie bazy danych obejmującej zagadnienia dotyczące emisji ponadnormatywnego 
hałasu.

3.6 Cele do osiągnięcia dla gminy Murów w przypadku nadzwyczajnych 
zagrożeń dla środowiska

Wyróżnione cele w zakresie zapobiegania poważnym awariom obejmują:

- ograniczenie zagrożeń związanych z transportem towarów niebezpiecznych,
- wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń 
środowiska z tytułu awarii przemysłowych i transportu materiałów niebezpiecznych,
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- edukacja społeczna o zagrożeniach i zachowaniu na wypadek poważnych awarii 
przemysłowych i transportowych.

             3.7.  Cele w zakresie ochrony różnorodności biologicznej

- wyznaczyć priorytetowo do ochrony podmokłe łąki 
- dążyć do przywrócenia naturalnego stanu w dolinach rzek
- przeprowadzić  inwentaryzację cennych zasobów przyrodniczych,
- zwiększyć powierzchnię zadrzewień  na terenach zagrożonych erozją,
-  stopniowo doprowadzać do różnicowania struktury gatunkowej i wiekowej lasów
-  szczególną troską objąć zespoły przyrodniczo – krajobrazowe, oraz projekty ekologiczne 
w obrębie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, oraz w jego otulinie

3.8.  Cele w zakresie infrastruktury

W Gminie Murów cele te będą realizowane w zaplanowanych przedsięwzięciach w zakresie 
infrastruktury technicznej takich jak :
W zakresie zaopatrzenia w wodę
- modernizacja starych i budowa nowych wodociągów
 W zakresie odprowadzanie ścieków
 - skanalizowanie miejscowości  w zakresie możliwości finansowych gminy
 -  budowa systemów podczyszczających wzdłuż modernizowanych dróg
W zakresie czystości powietrza  
- zmniejszenie emisji ze źródeł komunikacyjnych   poprzez modernizację dróg 
/ modernizację drogi powiatowej /

W Planie Rozwoju Lokalnego gminy Murów oraz planach budżetowych gminy na 
najbliższe lata znalazły się również drogi gminne. 
W zakresie gospodarki odpadami
 -  rekultywacja dzikich wysypisk i wyrobisk
 -  ustalenie ruchomego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i ustalenie 
harmonogramu    ich odbioru 
W zakresie promocji  gminy i ochrony  krajobrazu 
-  rozbudowa infrastruktury turystycznej i ścieżek rowerowych

4. Przewidywane  znaczące  oddziaływania,  w  tym  oddziaływania  bezpośrednie, 
pośrednie,  wtórne,  skumulowane,  krótkoterminowe,  średnioterminowe  i 
długoterminowe,  stałe  i  chwilowe  oraz  pozytywne  i  negatywne,  na  cele  i 
przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000  oraz integralność tego obszaru, a 
także na środowisko

Cały obszar Gminy Murów oprócz terenów zurbanizowanych jest terenem Stobrawskiego 
Parku Krajobrazowego.  Obszar gminy Murów ze względu na duży udział lasów w 
strukturze gruntów posiada znaczną ilość naturalnych i mało zniekształconych 
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ekosystemów. Realizacja działań wynikających z zakreślonych celów w POŚ i w PGO nie 
wpłynie radykalnie na zmiany w środowisku w krótkim terminie, ale średnioterminowo i 
długoterminowo, oddziaływanie będzie znaczące wpływając pozytywnie na utrwalanie 
różnorodności biologicznej, na życie ludzi, bytowanie zwierząt, siedlisko roślin, czystość 
wody, powietrza i ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, oraz wszelkie dobra 
materialne, doprowadzając do zrównoważonego rozwoju. Natomiast odstąpienie od 
realizacji zapisów w POŚ i PGO przyniesie wiele negatywnych skutków dla środowiska.

Dokonując analizy ryzyka związanego z niewypełnianiem zaplanowanych zadań wskazuje 
się na zagrożenia  w odniesieniu do :

–  różnorodności biologicznej
Stosowanie  herbicydów  zmniejsza  różnorodność  roślin,  co  wpływa  na  ograniczanie 
pożywienia  dla  zwierzyny  roślinożernej  zmniejszając  jej  populację  ,  a  kompensacja 
chwastów odpornych na herbicydy powoduje rozprzestrzenianie się ich na tereny zielone.
–  ludzi
Zanieczyszczone  środowisko  jest  coraz  częściej  przyczyną  występowania  chorób 
cywilizacyjnych
–  wody
Wysokie  stężenie  azotanów  i  azotynów,  chlorków  i   siarczanów  w  rzekach  powoduje 
przedostawanie  się  tych  związków  do  wód  podziemnych   i  jest  zagrożeniem  stanu 
sanitarnego tych wód.
Zagrożeniem  dla  jakości  wód  są  również  dzikie  składowiska  odpadów,  nieszczelności 
kanalizacji i szamb, odpływy kanalizacji deszczowej bez podczyszczania.
–  powietrza
Główne  zagrożenia  dla  jakości  powietrza  to  emisja  niska  z  gospodarstw  domowych 
opalanych węglem z dużą ilością siarki i  substancji lotnych.  Powodują one powstawanie 
„kwaśnych dreszczy” które zakwaszają gleby i niszczą rośliny.
–  klimatu
Emisje  zanieczyszczeń  powodują  występowanie  smogu  przy  niskim  ciśnieniu,  oraz 
wywołują  anomalie  pogodowe,  a  zmiany klimatyczne  o  wymiarze  globalnym  powodują 
emisje gazów cieplarnianych związane z rosnącym tempem rozwoju gospodarczego.
Kompleksowe  rozwiązania  w  zakresie  gospodarki  wodnej,  odprowadzania  ścieków, 
gospodarki odpadami, zapewni warunki utrzymania równowagi przyrodniczej  i racjonalną 
gospodarkę zasobami środowiska.

Ponieważ  zamierzenia  inwestycyjne  w  Gminie  Murów  będą  zawsze  wymagać 
przeprowadzania postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu 
do konkretnych warunków środowiskowych, należy przyjąć, że na tym etapie wystarczające 
jest przedstawienie typowych oddziaływań i potencjalnych skutków.

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej, planując budowę i modernizację wodociągów, 
w trakcie projektowania przeanalizować dostępne zasoby wodne, aby nie doprowadzić do 
nieodwracalnych  szkód  w  środowisku  hydrogeologicznym. Przedsięwzięcia  te,  same  w 
sobie są  proekologiczne, ale lokalnie mogą powodować oddziaływania środowiskowe na 
etapie budowy, jak :

− naruszenia powierzchni ziemi,
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− zakłócenia ruchu drogowego (oraz związane z tym: zwiększona emisja spalin 
i  hałasu  
z ruchu samochodowego, pylenie z dróg, zmniejszenie bezpieczeństwa na drodze),
− wytwarzanie  odpadów  budowlanych  oraz  powstawanie  nieużytecznych  w 
danym miejscu mas ziemnych,
− emisja spalin i hałasu z maszyn budowlanych.

W zakresie poprawy stanu powietrza należy dążyć do ograniczania emisji zanieczyszczeń 
z kotłowni lokalnych poprzez wykorzystywanie energii odnawialnej. Planowane działania 
zmierzające do zmniejszenia niskiej emisji i jej uciążliwości będą zdecydowanie pozytywnie 
oddziaływać  na  poszczególne  komponenty  środowiska.  Takie  skutki  przyniesie  też 
egzekwowanie zakazu wypalania traw i ściernisk oraz promocja alternatywnych dla spalania 
źródeł energii.

W zakresie gospodarki odpadami – proponowany w PGO system wpłynie na redukcję 
ilości  odpadów  trafiających  na  składowiska,  a  w  szczególności  frakcji  ulegającej 
biodegradacji,  co  pozytywnie  wpłynie  na  środowisko zabezpieczając  przed  negatywnym 
oddziaływaniem składowanych  odpadów.

W  zakresie  oddziaływania   edukacji  ekologicznej aspektem  pozytywnym  jest 
kształtowania postaw proekologicznych, które przyczynia się do  zapobiegania degradacji 
środowiska. 

Nie przewiduje się negatywnych oddziaływań realizacji zadań w edukacji ekologicznej. 
Podejmowane  działania  sprowadzać  się  będą  do  poprawy  dostępności  informacji  o 
środowisku, zarówno dla mieszkańców jak i reprezentujących je władz gminy. Pozwoli to 
zarówno  podejmować  optymalne  działania  inwestycyjne  i  pozainwestycyjne,  oraz  lepiej 
monitorować ich realizację.

Działania w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym  mają na 
celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Murów, a optymalne rozlokowanie 
źródeł promieniowania elektromagnetycznego powinno mieć również pozytywny wpływ na 
krajobraz  i ochronę zabytków.

Działania  w  zakresie  ochrony  przed  hałasem  zapisane  w  aktualizacji  POŚ   będą 
pozytywnie oddziaływać na środowisko, mimo możliwych negatywnych oddziaływań, które 
mają znacznie mniejszą skalę oraz wagę. Na etapie realizacji POŚ przeanalizowane powinno 
zostać środowiskowe oddziaływanie przedsięwzięcia jakim jest remont dróg gminnych. 

Działania obejmujące ochroną obszary cenne przyrodniczo powinny skutkować poprawą 
funkcjonowania  ekosystemów  na  terenie  gminy.  Obszary  chronione  oraz  lasy  stanowią 
bufor niekorzystnych oddziaływań człowieka na inne komponenty środowiska wpływając 
na:

- poprawę mikroklimatu i jakości powietrza,
- retencję i oczyszczanie wody opadowej,
- poprawę środowiska życia roślin i zwierząt,
- ograniczenie erozji gleby i rozkład jej zanieczyszczenia,
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- stanowią cenne urozmaicenie silnie przekształconego krajobrazu miejskiego,
- lasy i parki mogą osłaniać zabytki przed niekorzystnym oddziaływaniem środowiska, oraz 
same stanowią dziedzictwo kulturowe, lub są integralną częścią zabytkowych założeń na 
terenie gminy,
- parki, lasy i tereny zieleni stanowią ważne miejsce wypoczynku mieszkańców, zmniejszają 
uciążliwości takie jak hałas, zanieczyszczenie powietrza, różnice  temperatur.

Analizując niniejszy dokument,  znaczące  negatywne oddziaływanie na środowisko może 
wystąpić na skutek udziału emisji z transportu w wyniku objęcia wszystkich mieszkańców 
systemem zbierania  odpadów zmieszanych i segregowanych,  oraz transportu odpadów w 
ujęciu regionalnym na większą odległość.
 
Natomiast oddziaływanie pozytywne to:
- ochrona gleb,  wody i atmosfery przez skierowanie odpadów do obróbki mechanicznej, 
biologicznej i termicznej zamiast składowania na składowisku w Budkowicach;
- ochrona gleb i innych elementów przyrodniczych przed zanieczyszczeniami migrującymi z 
rozprowadzanych  na  powierzchni  ziemi  osadów  ściekowych  dzięki  modernizacji 
oczyszczalni ścieków;
- poprawa warunków krajobrazowych na skutek zamknięcia i rekultywacji składowiska w 
Budkowicach;
- zwiększenie bezpieczeństwa środowiska poprzez likwidację dzikich składowisk, budowę 
kanalizacji sanitarnej;
- zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy poprzez edukację;
- lepsze i oszczędniejsze gospodarowanie zasobami środowiska;
-  przeciwdziałanie degradacji i erozji gleb oraz stepowieniu krajobrazu  przez właściwie 
prowadzone działania minimalizujące negatywne oddziaływanie na powierzchnię ziemi i 
gleby  wpływu złych praktyk rolniczych ;

- wiązanie  CO2  i  gazów  przemysłowych z powietrza, wody i gleby oraz neutralizacja ich 
negatywnego działania dzięki zalesianiu;

- poprawa jakości wody pitnej dla mieszkańców poprzez budowę i modernizację 
wodociągów ; 

- zmniejszenie emisji ze źródeł komunikacyjnych  przez modernizację dróg, oraz 
zaplanowanie zieleni izolacyjnej .

Zaniechanie  realizacji  zaplanowanych  zadań  w  Gminie  Murów  i  brak  działania  może 
prowadzić  do  pogarszania  stanu  środowiska  i  jakości  życia  ludzi,  a  w  szczególności 
wpływać na degradację najcenniejszego przyrodniczo i krajobrazowo obszaru chronionego 
krajobrazu Stobrawski Park Krajobrazowy i Lasy Stobrawsko – Turawskie.
Kompleksowe  rozwiązania  w  zakresie  gospodarki  wodnej,  odprowadzania  ścieków  i 
gospodarki  odpadami,  zapewni warunki utrzymania  równowagi  przyrodniczej,  racjonalną 
gospodarkę  zasobami  środowiska  oraz  będzie  stopniowo  wpływać  na  utrzymanie 
różnorodności gatunkowej i zachowanie walorów krajobrazowych.

                                             Rozdział Czwarty
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1. Rozwiązania  mając  na  celu  zapobieganie,  ograniczanie  lub  kompensację 

przyrodniczą  negatywnych  oddziaływań  na  środowisko,  mogących  być 

rezultatem  realizacji  projektowanego  dokumentu,  w  szczególności  na  cele  i 

przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru

Przedsięwzięcia  realizowane  w ramach  tego planu,  które  mogą  negatywnie  wpływać  na 
środowisko  to  przede  wszystkim  inwestycje  w  zakresie  infrastruktury  komunalnej  jak 
kanalizacja ,  przebudowa dróg, oraz gospodarka odpadami.  

Ewentualne negatywne   oddziaływania tych inwestycji na środowisko można ograniczyć 
poprzez  prawidłowo  sporządzony  projekt  uwzględniający  potrzeby  ochrony  środowiska 
zarówno na etapie budowy, jak  również w trakcie eksploatacji.

Do działań ograniczających oddziaływanie  można zaliczyć stosowanie pro środowiskowych 
technologii,  materiałów  ,  rozwiązań  konstrukcyjnych,  unikając   tworzenia  barier  dla 
funkcjonowania przyrody.

Z uwagi na nieodwracalny charakter przekształceń środowiska, należy dokładnie rozważać 
lokalizację  planowanych  inwestycji   w  Gminie  Murów  i  zastosować  tam  rozwiązania 
techniczne przyjazne środowisku

W zarządzaniu środowiskiem szczególną rolę pełni „Program ochrony środowiska”, który, z 
punktu widzenia władz gminy, może być postrzegany jako instrument koordynacji działań 
na rzecz ochrony środowiska oraz intensyfikacji współpracy różnych instytucji,  opartej o 
dobrowolne porozumienia na rzecz efektywnego wdrażania niniejszego Programu. Dlatego 
celowe  jest  przedstawienie  procedury  wdrażania,  aby  jasno  określać  zasady  współpracy 
poszczególnych grup zadaniowych w realizacji programu. 

 Analiza oddziaływań  projektowanych dokumentów na środowisko w gminie wykazuje, że 
realizacja celów i kierunków działań wynikających z POŚ i PGO dla Gminy Murów będzie 
miała zdecydowanie pro – środowiskowe oddziaływanie i w związku z tym należy uznać te 
aktualizacje  za bardzo potrzebne.
Należy jednak pamiętać, iż w wyniku realizacji zapisów w tych dokumentach mogą powstać 
negatywne oddziaływania co do których przewiduje się następujące środki zapobiegające 
oraz ograniczające takie oddziaływanie:

− zapewnienie  wysokiego  poziomu  przebiegu  procedur  oceny  oddziaływania  na 
środowisko  dla  poszczególnych  przedsięwzięć  stanowiących  praktyczny  wymiar 
realizacji  POŚ i PGO; w proces ten powinni  być  angażowani  nie tylko projektanci  i 
przedstawiciele administracji samorządowej, ale i służby ochrony przyrody, środowisko 
naukowe  
i organizacje społeczne;
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− ścisły nadzór merytoryczny nad prawidłową realizacją POŚ i PGO oraz miarodajny 
monitoring stanu środowiska, analiza wyników monitoringu oraz podejmowanie działań 
adekwatnych do otrzymanych wyników;
− minimalizowanie  oddziaływań  środowiskowych  powodowanych  przez  instalacje 
unieszkodliwiania  odpadów  (składowisko)  oraz  stała  kontrola  oddziaływań 
środowiskowych ww. instalacji;
− tworzenie takich regulaminów utrzymania czystości i  porządku w gminach, które 
pozwolą później  na prowadzenie  działalności  zgodnej  z zapisami  planów gospodarki 
odpadami;
− ścisła egzekucja zapisów określonych w decyzjach administracyjnych, regulaminach 
utrzymania czystości i porządku w gminach oraz w przepisach prawnych;
− podejmowanie  działań  rekomendowanych  w  POŚ  i  PGO  oraz  prowadzenie 
procesów  
w taki sposób, by finalny produkt procesów spełniał rekomendowane przez POŚ i PGO 
wymagania;
− promowanie  nowoczesnych  rozwiązań  technicznych  w  gospodarce  odpadami  i 
ochronie  środowiska,  uwzględniających  wymogi  najlepszej  dostępnej  techniki  oraz 
zasad dobrej praktyki i rzetelnej wiedzy technicznej i naukowej;
−  organizowanie działań edukacyjnych dla społeczeństwa;

− wzmocnienie  (finansowe,  merytoryczne,  sprzętowe,  kadrowe)  funkcji  kontrolnej 
służb ochrony środowiska.

Do  przedsięwzięć  realizowanych  w  ramach  POŚ  i  PGO,  które  mogą  negatywnie 
oddziaływać  na  środowisko  należą  przede  wszystkim  na  etapie  budowy  inwestycje  
w  zakresie  infrastruktury  komunalnej  tj.  wodociągi,  a  także  w  fazie  eksploatacji  i 
modernizacji drogi gminne.

Negatywne oddziaływanie tych inwestycji na środowisko można ograniczyć poprzez dobrze 
przemyślany  wybór  lokalizacji  oraz  odpowiedni  dobór  rozwiązań  technicznych, 
technologicznych i organizacyjnych, ponieważ skala  wywoływanych przez nie oddziaływań 
środowiskowych zależeć będzie od lokalnych uwarunkowań.

Do ogólnych działań ograniczających oddziaływanie należą: 

-  w  czasie  realizacji  inwestycji  prawidłowe  zabezpieczenie  techniczne  sprzętu  i  placu 
budowy, w tym zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na 
zmiany warunków siedliskowych; 
- stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych; 
- dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu, wegetacji, okresów lęgowych, itp.;
- maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu. 
- stosowanie nasadzeń kompensacyjnych w przypadku konieczności likwidacji fragmentów 
zakrzewień lub zadrzewień.

2. Rozwiązania  alternatywne  do  rozwiązań  zawartych  w  projektowanym 
dokumencie  wraz  z  uzasadnieniem  ich  wyboru,  oraz  opis  metod  dokonania 
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oceny  prowadzącej  do  tego  wyboru,  w  tym  także  wskazanie  napotkanych 
trudności wynikających z niedostatku techniki, lub luk  we współczesnej wiedzy.

Wskazując  na ewentualne zagrożenia wynikające z realizacji tego projektu, można zalecić 
warianty alternatywne  np. lokalizacyjne, konstrukcyjne, czy technologiczne, które będą w 
najmniejszym stopniu  negatywnie oddziaływać na środowisko.
W zakresie gospodarki odpadami można sięgnąć do nowoczesnych technologii np. 
wprowadzanie nowoczesnych systemów unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych 
poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii, np. technologii MTT / Microwave 
Thermal Treatment /,  która umożliwia unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest, 
oraz odpadów chemicznych jak pestycydy i opakowania po nich, w przenośnych reaktorach 
mikrofalowych.
 Proponowane do  realizacji  przedsięwzięcia  w ramach  POŚ i  PGO mają  zdecydowanie 
pozytywny wpływ na środowisko. A zatem, zgodnie z metodologią ocen oddziaływania na 
środowisko  (zwłaszcza  w  kontekście  ocen  oddziaływania  na  obszary  Natura  2000), 
proponowanie  szczegółowych  rozwiązań  alternatywnych  nie  ma  pełnego  uzasadnienia. 
Analizując rozwiązania  w PGO z zastosowaniem analizy cyklu  życia  (LCA) porównano 
trzy warianty: 

- stan obecny (dominacja składowania, niski poziom odzysku odpadów)
- stan projektowany (mechaniczno – biologiczne przetwarzanie odpadów,        wytwarzanie i 
wykorzystanie paliwa alternatywnego)
- wariant alternatywny (spalarnia odpadów)
W  porównaniu  uwzględniono  takie  czynniki   jak  globalne  ocieplenie,  eutrofizacja, 
oddziaływanie  toksykologiczne,  tworzenie  fotoutleniaczy,  zużycie  energii,  wytwarzanie 
odpadów poprocesowych. 

W wyniku dokonanej analizy stwierdzono, iż wariant 2 jest najbardziej pro – środowiskowy. 

3. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko

Prognoza  Oceny Oddziaływania na Środowisko nie zawiera informacji o możliwym 
transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, ponieważ takie oddziaływanie nie 
występuje

4. Streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym 

Prognozę oddziaływania na środowisko wykonano w oparciu o przepisy ustawy z
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dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,  
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227 z póżn. Zm.). 
Prognoza Oceny Oddziaływania na Środowisko określa stan obecny oraz podstawowe cele, 
zadania i przedsięwzięcia gminy w zakresie oddziaływania na środowisko. Stanowi program 
opisujący obecny stan oraz planowany w przyszłości sposób postępowania zmierzający do 
uzyskania równowagi ekologicznej na trenie gminy przez ograniczanie negatywnych 
oddziaływań na środowisko.  Analizując Plan Gospodarowania Odpadami , prognoza ocenia 
istniejące problemy i określa sposoby rozwiązywania.
Stan obecny w zakresie środowiska na terenie gminy Murów należy uznać za zadowalający. 
Głównymi celami Prognozy Oceny Oddziaływania na Środowisko w Gminie Murów jest 
przeanalizowanie aktualnego stanu środowiska i wytyczenie kierunków działań w celu jego 
poprawy.
Dokument ten ma również na celu uwrażliwić społeczność gminy na stan środowiska, oraz 
rozbudzić świadomość ekologiczną i dbałość o ochronę wód, gleby, ziemi i powietrza przed 
zanieczyszczeniami z ich gospodarstw.

Należy  wskazać,  iż  na  etapie  opracowania  POŚ  i  PGO  oraz  niniejszej  prognozy 
napotkano  na  problemy,  które  mogły  mieć  wpływ  na  kształt  tych  dokumentów.  
W szczególności dotyczy to ograniczonej możliwości kartograficznej i w pełni ilościowej 
analizy oddziaływań z powodu braku odpowiednich danych ( ciągle zmieniające się dane 
dotyczące obszarów NATURA 2000 )

Do najważniejszych problemów z zakresu ochrony środowiska na terenie Gminy Murów 
należy dbałość o jakość wód powierzchniowych  i   podziemnych  przez  kanalizację,  oraz 
ograniczanie  emisji  zanieczyszczeń,  zagospodarowanie  odpadów  i  zabezpieczanie 
mieszkańców przed narastającym hałasem liniowym.
Realizacja wskazanych celów i kierunków działań będzie wpływać na poprawę warunków 
życia mieszkańców poprawiając jego komfort.
Aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami 
została  opracowana w oparciu  o współczesne  dane literaturowe i  publikacje  naukowe, a 
zaproponowane rozwiązania są przyszłościowe. Jest to dokument, który ma służyć poprawie 
sytuacji  w  zakresie  ochrony  środowiska,  a  niezrealizowanie  zapisów  w  nim  zawartych 
przyniesie negatywne skutki środowiskowe.
Aktualizacją POŚ i PGO dla Gminy Murów poddano procedurze oceny oddziaływania na 
środowisko, której elementem było wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko.
 Z prognozy wypływają następujące wnioski wskazujące na pozytywne skutki  z przyjęcia 
proponowanych rozwiązań:

1) Cele zawarte w Aktualizacji PGO i POŚ są zgodne z celami ustalonymi w innych 
dokumentach strategicznych.

2) Planowana  gospodarka  odpadami  jest  najbardziej  racjonalna  gospodarczo  i 
środowiskowo, oraz pomoże spełnić określone w dokumencie cele.

3) Dokument został sporządzony w oparciu o współczesne dane naukowe i literaturowe.
4) Realizacja celów zawartych w POŚ i PGO będzie wymagać wysiłku i determinacji.
5) Gminny  Program  Ochrony  Środowiska  i  Plan  Gospodarki  Odpadami  ma  służyć 

poprawie  sytuacji  w  zakresie  ochrony  środowiska  przed  zanieczyszczeniami 
związanymi  z  gospodarką  odpadami,  oraz  zanieczyszczeniami  z  innych  dziedzin 
gospodarowania.

6) Brak realizacji zapisów zawartych w aktualizacji POŚ i PGO przyniesie negatywne 
skutki środowiskowe i gospodarcze.
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7) System monitoringu oparty o  harmonogram działań proekologicznych i sposobu ich 
realizacji  pozwoli na systematyczne i skuteczne osiąganie  celów.

8) Ocenę oddziaływania na środowisko projektu POŚ i PGO dla Murowa prowadzono 
razem  z  opracowywaniem  dokumentu  podstawowego  co  pozwalało  na 
uwzględnianie  wniosków  i  uwag  na  etapie  formułowania  celów  i  projektowania 
rozwiązań.

9) Nasilenie działań skierowanych na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań 
proekologicznych  i  zasad  zrównoważonego  rozwoju,  a  także  wspomaganie 
systemów  kontrolno  -   pomiarowych,  oraz  badań  stanu  środowiska,  a  także 
systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła wpłynie znacząco na poprawę całego 
ekosystemu.

Analiza celów, kierunków i zadań ustanowionych w aktualizacji Planu Gospodarki 
Odpadami dla gminy Murów wykazała, że są one zgodne z celami strategicznymi 
wynikającymi z dokumentów wyższego szczebla oraz przyczyniają się do ich realizacji. 
Wskazane problemy związane z gospodarką odpadami na terenie gminy w większości 
przypadków znajdują rozwiązanie w ramach zaproponowanych w PGO zadań do realizacji. 
Sytuacja, w której PGO nie zostanie wdrożony, prowadzić będzie do nasilenia problemów 
związanych z ochroną środowiska.

Dokument uwzględnia zapisy aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, w 
którym przyjęte rozwiązania były poddane procedurze oceny oddziaływania na środowisko. 
W związku z tym, w niniejszym dokumencie określono konkretne kierunki działań mające 
na celu realizację poszczególnych zadań, z zachowaniem zgodności z dokumentami 
wyższego szczebla, a tym samym z rozwiązaniami których wpływ na środowisko został 
oceniony jako pozytywny.

Zaproponowany system gospodarki odpadami dla Gminy Murów stara się zintegrować 
politykę w zakresie gospodarowania odpadami z innymi dokumentami strategicznymi, w 
tym z koncepcją rozwoju zrównoważonego, rozwoju energetyki odnawialnej, wykorzystania 
potencjału przemysłowego regionu. 

Propozycja  ta opiera się na następujących podstawowych elementach:

• powołaniu, wspólnie z innymi gminami Centralnego Regionu Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi i prowadzeniu w nim efektywnego odbierania, zbierania i rozdziału 
strumienia odpadów na poszczególne frakcje (surowce wtórne, odpady ulegające 
biodegradacji, balast);

• maksymalizacji odzysku energii poprzez produkcję paliwa alternatywnego i biogazu 
z konwersją do energii;

• odzysku energetycznym paliwa alternatywnego w instalacjach przygotowanych do 
korzystania z paliwa alternatywnego, mając na uwadze ich korzystne położenie.

Analiza celów i kierunków działań zawartych w Aktualizacji PGO wykazała  że 
przewidywane rozwiązania są zgodne z celami strategicznymi wynikającymi z dokumentów 

38



wyższego szczebla oraz przyczyniają się do ich realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
zwiększonego udziału odzysku i zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowiska.

W zarządzaniu środowiskiem szczególną rolę pełni „Program ochrony środowiska”, który, z 
punktu widzenia władz gminy, może być postrzegany jako instrument koordynacji działań 
na rzecz ochrony środowiska oraz intensyfikacji współpracy różnych instytucji, opartej o 
dobrowolne porozumienia na rzecz efektywnego wdrażania niniejszego Programu. 
Realizacja wskazanych celów i kierunków działań będzie wpływać na poprawę warunków 
życia mieszkańców poprawiając jego komfort.

Załącznik mapowy i bibliografia

Załącznik mapowy :

Mapa w tekście

- Gmina Murów na tle Województwa Opolskiego i Powiatu Opolskiego  (ze strony 
http://www.murów.pl  )

- istniejący sposób zagospodarowania  Gminy Murów

- Mapa Gminy Murów z obszarami podlegającymi ochronie

- planowane tereny pod inwestycje w Gminie Murów
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