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II – Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Zagospodarowanie terenu na cele budowlane lub zamierzone przeznaczanie terenu w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego na takie cele jest najpowa!niejszym ograniczeniem dost"pu 

do z ó!," wykluczaj#cym" nieraz" mo!liwo$%" ich" wykorzystania." Zagro!eniem" jest" tak!e" planowanie"

inwestycji," zw aszcza o znaczeniu" ponadlokalnym," które" nie" uwzgl&dniaj#" faktu" wyst&powania" z ó!. 

W przypadku" wielu" z ó!" kopalin" eksploatowanych" odkrywkowo" ograniczeniem" rozwoju" eksploatacji 

s# wymagania"ochrony"wód"podziemnych. 

III – Działania edukacyjne 

Silna"opozycja"przeciw"zagospodarowaniu"z ó!"nie"zawsze"jest w sposób"racjonalny"uzasadniona."Istotn#"

rol&"odgrywa"niska"$wiadomo$%"mieszka'ców"nierozumiej#cych"potrzeby"eksploatacji"z ó!" jako"(ród a"

podstawowych" surowców" mineralnych" koniecznych do prowadzenia" dzia alno$ci" gospodarczej." Brak"

podstawowej wiedzy o roli" gospodarczej" surowców" mineralnych i rzeczywistym" oddzia ywaniu" ich"

eksploatacji na $rodowisko"jest"(ród em"cz&sto"irracjonalnych"obaw i negatywnych"postaw"wobec"prób"

podejmowania"dzia alno$ci" górniczej."Niezb&dne" jest" kszta towanie"opinii"publicznej"poprzez"podj&cie"

dzia a'"polegaj#cych na w a$ciwym"przedstawianiu problematyki surowcowej. 

IV – Monitoring środowiska 

Prowadz#cy" eksploatacj&" kopalin" jest" obowi#zany"podejmowa%"$rodki"niezb&dne do ochrony" zasobów"

z o!a," jak" równie! do ochrony" powierzchni" ziemi" oraz" wód" powierzchniowych i podziemnych, 

sukcesywnie" prowadzi%" rekultywacj&" terenów" poeksploatacyjnych" oraz" przywraca% do w a$ciwego"

stanu inne elementy przyrodnicze. 

5.6.4 Analiza SWOT 

Tabela 26. Analiza SWOT dla obszaru interwencji „Zasoby geologiczne” 

Obszar interwencji „Zasoby geologiczne” 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

® brak terenów czynnej eksploatacji z!ó" 

® brak terenów osuwiskowych i terenów zagro"onych 

ruchami masowymi ziemi 

® brak 

SZANSE ZAGROŻENIA 

® brak  ® nielegalne i niekontrolowane wydobywanie kopalin 

® zmiana warunków gruntowo-wodnych 

w s#siedztwie eksploatowanego z!o"a �Je!owa II� 

5.7 Gleby 

Wi kszo!"# gleb# terenu# gminy#Murów#wytworzy$a# si # z# piasków# akumulacji# wodno# - lodowcowej 

z okresu czwartorz du.# Doliny# rzeczne# wype$niaj%# gliny i piaski pochodzenia aluwialnego,# z# których#
najm$odsze#osadzone#s%#wzd$u&#koryta rzeki, piaski wydmowe, a tak&e gleby bagienne. Z wymienionych 

wy&ej#utworów#wytworzy$o#si #kilka#typów#gleb,#w#tym#gleby#brunatne,#pseudobielice,#oraz#czarne#ziemie,#
mady i gleby bagienne. 

Na obszarze gminy wyst puj%#nast puj%ce kompleksy gleb: 

− pseudobielicowe,# wytworzone# z# piasków# morenowych,# przewa&nie# przemytych,# s$abogliniastych#
i madowe,# na# pod$o&u piaszczystym, piaszczysto - gliniastym, rzadziej gliniastym; wyst puj%#
zwartym kompleksem w rejonie 'wi cin,# Bukowa,# Oko$ów,# Zagwi(dzia, Starych Budkowic, 

Grabczoka,#Ka$ów;#s%#to gleby !rednio#zasobne#w#sk$adniki#pokarmowe,#z#zawarto!ci%#próchnicy#do 

20 cm; pod wzgl dem bonitacyjnym nale&%#do IV - VI klasy, !rednich, lekkich w uprawie; 

− gleby#nap$ywowo# - gliniaste, piaszczysto � gliniaste !rednie, !rednie# i# s$abe#na#pod$o&u madowo - 

piaszczystym i piaszczysto - gliniastym; wyst puj%#w# dolinach# rzek#w# rejonie#M$odnika,# D bi)ca, 

Murowa,#Oko$ów#oraz# p$atowo#w# rejonie# przysió$ka# Czarna#Woda# oraz# na# po$udnie# od#Budkowic#
i Ka$ów;# gleby# odznaczaj%# si # niekorzystnymi warunkami fizjograficznymi z wahaniami poziomu 

wody gruntowej, !rednio korzystnymi warunkami klimatu lokalnego, okresowo wzmo&on%#
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wilgotno ci!"powietrza,"s#abym"przewietrzaniem z cz$stym"zaleganiem"mgie#" jesiennych" i"zastoisk"

ch#odnego"powietrza;"klasy"bonitacyjne"IV"- VI,  rednie do uprawy; 

− gleby"madowe"i"piaszczyste"oraz"murszowe"i"mu#owo"-torfowe"na"pod#o%u mady piaszczystej IV i V 

klasy u%ytków"zielonych;"wyst$puj!"w zwartych kompleksach w dolinie Bogacicy, u uj cia Grabicy, w 

dolinie Budkowiczanki w rejonie Zagwi&dzia," Budkowic" Starych" i" Nowych;" p#aty" wyst$puj!" na 

pó#nocny"- zachód"od"Grabic,"na"zachód"od"M#odnika,"Bukowa,"na"pó#noc"od"D$bi'ca"i"na"po#udnie"od"

Ka#ów;" z" uwagi" na" niekorzystne" warunki" fizykochemiczne," g#ównie" powietrzno" - wodne 

i klimatyczne nadaj!"si$"do prowadzenia u%ytków"zielonych."Najlepsze"warunki"glebowe"do"uprawy"

i intensywnego"rolnictwa"w"gminie"Murów"znajduj!"si$"w dolinach rzek, co wi!%e si$"z potencjalnym 

zagro%eniem powodziowym i zniszczeniem upraw. Koncepcje ochrony przeciwpowodziowej 

sugeruj!"równie%"na"terenach"zalewowych"przekszta#canie"gruntów"ornych"w"u%ytki zielone. 

 

5.7.1 Ocena stanu 

Zgodnie z art. 101b Ustawy Prawo ochrony środowiska [1] oceny oraz bada! i obserwacji stanu gleby 

i ziemi dokonuje si" w ramach Pa!stwowego Monitoringu #rodowiska. Celem bada! jako$ci gleby i ziemi 

jest $ledzenie zmian ró%nych cech gleb u%ytkowanych rolniczo zachodz&cych w okre$lonych przedzia'ach 
czasu pod wp'ywem rolniczej i pozarolniczej dzia'alno$ci cz'owieka, w szczególno$ci dotyczy 

to w'a$ciwo$ci chemicznych gleb.  
Monitorowanie chemizmu gleb ornych prowadzone jest w ramach Pa!stwowego Monitoringu 

#rodowiska. Monitoring chemizmu gleb ornych Polski jest realizowany od roku 1995. W 5-letnich 

odst"pach czasowych pobierane s& próbki glebowe ze sta'ych punktów pomiarowo-kontrolnych, 

zlokalizowanych na gruntach ornych charakterystycznych dla pokrywy glebowej kraju. Kolejna, pi&ta tura 
Monitoringu przypad'a na lata 2015-2020 i podobnie jak w poprzednich latach by'a realizowana przez 
Instytut Uprawy Nawo%enia i Gleboznawstwa � Pa!stwowy Instytut Badawczy, na zlecenie G'ównego 
Inspektoratu Ochrony #rodowiska. #rodki na realizacj" programu Monitoringu pochodz& z Narodowego 

Funduszu Ochrony #rodowiska i Gospodarki Wodnej. 

 W latach 1995 - 2020 nie wyznaczono punktu monitoringu gleb na terenie Gminy Murów. 

Istotnym z punktu widzenia jako$ci gleb s& tereny historycznego zanieczyszczenia powierzchni 
ziemi. Przez historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi rozumie si" zanieczyszczenie powierzchni 
ziemi, które zaistnia'o przed dniem 30 kwietnia 2007 r. lub wynika z dzia'alno$ci, która zosta'a 
zako!czona przed dniem 30 kwietnia 2007 r., a tak%e szkod" w $rodowisku w powierzchni ziemi w 
rozumieniu art. 6 pkt 11 lit. c ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie [25], która zosta'a spowodowana przez emisj" lub zdarzenie, od którego up'yn"'o wi"cej ni% 30 
lat. Rejestr historycznych zanieczyszcze! oraz rejestr bezpo$rednich zagro%e! i szkód w $rodowisku, które 
wyst&pi'y na terenie kraju, jest prowadzony przez Generalnego Dyrektora Ochrony #rodowiska. 
Prowadzenie i nadzorowanie spraw dotycz&cych dzia'a! remediacyjnych (naprawczych) powierzono 
Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony #rodowiska. 

Na podstawie rejestru prowadzonego przez GDO# na terenie Gminy Murów nie stwierdzono 

wyst"powania miejsc historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi.  

5.7.2 Prognoza stanu środowiska 

Przez termin �degradacja gleby� rozumie si" obni%enie jako$ci i %yzno$ci gleby wywo'ane dzia'aniem 
naturalnych czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych lub przez dzia'anie cz'owieka. Najcz"$ciej 
do degradacji gleby prowadz& erozje gleby, jej zakwaszenie czy zasolenie, wyja'owienie (zubo%enie 

w sk'adniki pokarmowe) lub zmniejszenie bioró%norodno$ci, a przede wszystkim jej z'e u%ytkowanie 
przez cz'owieka. do g'ównych czynników powoduj&cych degradacj" gleb zalicza si":  

ü erozj" wodn& i wietrzn& (eoliczn&) 
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ü wyja owienie!gleby 

ü zanieczyszczenie! substancjami! chemicznymi:!metali! ci"#kich! takich! jak:! kadm,!mied$,! nikiel!oraz!

innych substancji chemicznych, np. ropopochodnych,! zasolenie,! nadmiern%! alkalizacj",!

zakwaszenie!przez!zwi%zki!siarki i azotu,!ska#enie!radioaktywne.! 

Erozja! wodna! spowodowana! jest! sp ywem! wód! opadowych i wody! p yn%cej! wraz ze sta ymi!

cz%stkami!glebowymi,!najcz"&ciej!wyst"puje na stokach o do&'!du#ym!nachyleniu.!Problem!ten w Gminie 

Murów nie!jest!a#!tak!znacz%cy z uwagi na ma o!urozmaicon%!rze$b"!terenu.!Dzia alno&'!antropogeniczna!

sprzyja!powstaniu!erozji!wodnej!przez!usuwanie!okrywy!ro&linnej!lub!zmniejszanie!warstwy!próchnicznej!

gleby. Do erozji!wietrznej!dochodzi!natomiast!przez!dzia anie!silnego!wiatru,!który!odrywa!cz%stki!gleby 

i przenosi je w powietrzu na do&'!du#e!odleg o&ci.!Powstawaniu!jej!sprzyja!z e!u#ytkowanie!gleby,!poprzez!

zbyt intensywne zabiegi agrotechniczne, czy pozbawianie jej materii organicznej. W Gminie Murów 

w strukturze! u#ytkowania! du#y! odsetek! stanowi% grunty! le&ne,! które! znacznie! ograniczaj%! zarówno!

powstawanie erozji wodnej jak i wietrznej.  

 Erozja to naturalny,! powolny! proces! degradacji! gleby,! który! przyspiesza! dodatkowo! dzia alno&'!

cz owieka.!Aby!uchroni'!przed!ni%! gleb",! zaleca! si"!prowadzi'!ork" w poprzek! stoku,! tarasowa'! zbocza,!

utrzymywa' w wielu!miejscach!okryw"! ro&linn%,! zalesia'!piaszczyste!wzgórza,! zmniejsza'! intensywno&'!

zabiegów! agrotechnicznych,! zwi"ksza'! zawarto&'! materii! organicznej,! a na terenach podatnych 

na wyst"powanie!erozji!stosowa'!siew w mulcz. 

Wyja owienie to utrata! #yzno&ci! gleby przez! zbyt! intensywn%! produkcj" rolnicz%.! Najcz"&ciej!

wyja awiane ze sk adników!pokarmowych s% gleby lekkie. Naturalnie s% one ubogie w sk adniki!mineralne!

spowodowane! ich! ma %! pojemno&ci%! sorpcyjn%. na glebach! lekkich! bardzo! cz"sto! stosuje! si"! nawozy!

mineralne, z których i tak! nierzadko!wyp ukiwane s% sk adniki! pokarmowe do g "bszych,! niedost"pnych!

dla! ro&lin!warstw.!Cz"sto!wyja owieniu!sprzyja!brak!p odozmianu na danym stanowisku i powodowanie 

ujemnego! bilansu! nawo#enia! � tj.! ro&lina! pobiera z gleby! wi"cej! sk adników! pokarmowych,! ni#!

wprowadzono wraz z nawo#eniem. 

Wyja owienie!mo#na!porówna' do zm"czenia!gleby,!czyli!za amania!jej!równowagi!biologicznej.!Zjawisku!

sprzyjaj%! wy#ej! wspomniany! brak! p odozmianu i zbyt! intensywne! nawo#enie! mineralne.! Je&li! jeden!

gatunek jest uprawiany na danym! stanowisku! przez! kilka! lat,! gleba! traci! ca kowit%! warto&'.! Proces! jej!

zm"czenia!okre&la!si" od nazwy!ro&liny,!np. wyburaczenie,!wylucernienie,!wyziemniaczenie,!wyogórczenie!

� to tzw.!choroby!p odozmianowe. 

Oprócz!wymienionych!wy#ej!zabiegów!agrotechnicznych!maj%cych!s u#y'!poprawie! stanu! fizyko! � 

chemicznego! gleb! zaleca! si"! prowadzenie procesu remediacji (wprowadzony do Ustawy Prawo ochrony 

środowiska [1]).! Poprzez! remediacje! rozumie! si"! �poddanie! gleby,! ziemi i wód! gruntowych! dzia aniom!

maj%cym na celu! usuni"cie! lub! zmniejszenie! ilo&ci! substancji! powoduj%cych! ryzyko,! ich! kontrolowanie 

oraz!ograniczenie!rozprzestrzeniania!si",!tak,!aby!teren!zanieczyszczony!przesta !stwarza'!zagro#enie!dla!

zdrowia! ludzi! lub! stanu! &rodowiska, z uwzgl"dnieniem! obecnego, o ile jest to mo#liwe,! planowanego 

w przysz o&ci! sposobu! u#ytkowania! terenu.! Remediacja! mo#e! polega' na samooczyszczaniu,! je#eli!

przynosi!najwi"ksze!korzy&ci!dla!&rodowiska. 

Maj%c na uwadze!powy#sze!oraz!bior%c!pod!uwag"!znaczn%!lesisto&'!gminy!Murów!i!znaczny!udzia !

gruntów! zadrzewionych! i! zakrzewionych! nie! prognozuje! si"! w! najbli#szych! latach! zmian! jako&ci! i!

zasobno&ci! gleb,! a! tak#e! zmian! w! ich! strukturze! morfologicznej.! Jakiekolwiek! negatywne! zmiany! mog%!

wyst%pi'! w! szczególno&ci! na! u#ytkach! rolnych! w! zwi%zku! ze! $le! prowadzonymi! zabiegami!

agrotechnicznymi!prowadz%cymi!m.in.!do!wyja owienia!gleb,!utraty! ich!w a&ciwo&ci! fizykochemicznych! i!

mechanicznych!oraz!powstaniu!zjawisk!procesów!erozji!wodnej!i!wietrznej.! 
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5.7.3 Zagadnienia horyzontalne – gleby 

I – Adaptacja do zmian klimatu 

Zmiany klimatu wp!ywaj" na rolnictwo w sposób bezpo!redni i po!redni. Wp"yw bezpo!redni wyra#a si$ 
przez zmian$ warunków atmosferycznych, mi$dzy innymi przez zmian$ warunków termicznych, sum 
opadu atmosferycznego, cz$sto!ci i intensywno!ci zjawisk ekstremalnych. Ze zmian% klimatu zmieniaj% 
si$ równie# czynniki po!rednio decyduj%ce o plonowaniu ro!lin, takie jak wymagania ro!lin dotycz%ce 
uprawy i nawo#enia, wyst$powanie i nasilenie chorób i szkodników ro!lin uprawnych. na zmian$ 
produktywno!ci upraw ma równie# wp"yw wzrost koncentracji dwutlenku w$gla w atmosferze oraz 

ozonu w dolnej warstwie atmosfery. 

II – Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Do g"ównych czynników powoduj%cych degradacj$ gleb zalicza si$:  
ü erozj$ wodn% i wietrzn% (eoliczn%) 

ü wyja"owienie gleby 

ü zanieczyszczenie substancjami chemicznymi: metalami ci$#kimi takimi jak: kadm, mied&, nikiel oraz 
innymi substancjami chemicznymi, np. ropopochodne, zasolenie, nadmiern% alkalizacj$, zakwaszenie 
przez zwi%zki siarki i azotu, ska#enie radioaktywne.  

III – Działania edukacyjne 

W ramach ochrony gleb dzia"ania s% podejmowane przez specjalistów z o!rodka doradztwa rolniczego, 
w zakresie m.in.: programów rolno-!rodowiskowych dla rolnictwa, stosowania !rodków ochrony ro!lin, 
nawo#enia i ochrony chemicznej zbó#, rolnictwa ekologicznego, stosowania alternatywnych &róde" 
energii, itp. Szkolenia powinny wymiernie przyczynia' si$ do ochrony zasobów gleb, a dalej !rodowiska 
gruntowo-wodnego w skali ca"ych zlewni wód powierzchniowych i podziemnych.  

IV – Monitoring środowiska 

W ramach Pa*stwowego Monitoringu +rodowiska prowadzony jest monitoring chemizmu gleb ornych. 

Monitoring gleb obejmuje badanie zmian jako!ci gleb u#ytkowanych rolniczo (m.in. Zawarto!ci WWA, 
metali ci$#kich, siarczanów), zachodz%cych w okre!lonych przedzia"ach czasu pod wp"ywem rolniczej 
i pozarolniczej dzia"alno!ci cz"owieka). s% one jednak prowadzone z bardzo ma"% cz$stotliwo!ci% 

i wybiórczo. Okr$gowa Stacja Chemiczno-Rolnicza przeprowadza natomiast systematycznie badania gleb 

pod k%tem: odczynu pH, potrzeb wapnowania oraz zawarto!ci w makroelementy: fosfor, potas i magnez. 

Nale#y jednak zaznaczy', i# OSCHR w wi$kszo!ci przypadków prowadzi badania na indywidualne 

potrzeby rolników, st%d te# nie mo#na uzna' tych bada* za sta"y monitoring co do miejsca i czasu, aby 

na podstawie tych wyników okre!li' tendencj$ zmian jako!ci gleb.  

5.7.4 Analiza SWOT 

Tabela 27. Analiza SWOT dla obszaru interwencji „Gleby” 

Obszar interwencji „Gleby” 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

® brak obszarów zdegradowanych  

® brak obszarów historycznych zanieczyszcze! 
powierzchni ziemi 

® wysoki wska"nik lesisto#ci � znaczny udzia$ 

terenów zadrzewionych i zakrzewionych 

zmniejszaj%cych zjawisko erozji oraz procesy 

wyja$awiania gleb i zmian ich w$a#ciwo#ci fizyko-

chemicznych 

® brak aktualnych pomiarów chemizmu gleb ornych 

w ramach Pa!stwowego Monitoringu Gleb 

 

SZANSE ZAGROŻENIA 

® racjonalne stosowanie nawozów sztucznych 

i naturalnych oraz #rodków ochrony ro#lin 

® stosowanie zabiegów agrotechnicznych 

wp$ywaj%cych na popraw& 'yzno#ci gleb 

i zapobiegaj%cych erozji 

® zwi&kszenie #wiadomo#ci ekologicznej rolników 

® wzrost zanieczyszczenia metalami ci&'kimi i WWA 

® wzrost st&'enia azotu w wyniku niew$a#ciwego 

stosowania nawozów sztucznych i #rodków 

ochrony ro#lin 

® zanieczyszczenie #rodowiska wodnego zwi%zkami 

azotu z nawozów sztucznych 
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w zakresie upraw 

® remediacja gruntów zanieczyszczonych 

® zapobieganie powa!nym awariom  

® aktualizacja Programu urz"dzeniowo-rolnego gminy 

Murów 

® post#puj"ca erozja powietrzno-wodna gleb 

® niew$a%ciwie prowadzone zabiegi agrotechniczne � 

niedostosowanie ich zakresu i techniki do typu 

gleby, sk$adu granulometrycznego oraz rze&by 

terenu 

5.8 Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

5.8.1 Ocena stanu 

W a!ciwe" gospodarowanie" odpadami" reguluje" Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

[7] oraz Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku w gminach [8]. Zgodnie 

ze znowelizowanym"systemem"gospodarki"odpadami"gmina"staje"si#"w a!cicielem"odpadów"komunalnych"
powstaj$cych na jej terenie i spoczywa na niej"obowi$zek"zorganizowania"sprawnego"systemu gospodarki 

odpadami. Zgodnie z Ustaw$ z dnia"13"wrze!nia"1996" r. o utrzymania czystości i porządku w gminach [8] 

obowi$zkiem" gminy" jest" zapewnienie" czysto!ci i porz$dku na swoim terenie i stworzenie" warunków"
niezb#dnych do ich utrzymania. W zakresie utrzymania" czysto!ci i porz$dku w gminie Rada Gminy w 

Murowie podj# a"stosowne"uchwa y"b#d$ce"aktami prawa miejscowego. 

Za o%eniem" sprawnego" systemu" gospodarki" odpadami" jest" m.in." osi$gni#cie" konkretnego" efektu"
ekologicznego,"jakim"jest"zwi#kszenie"ilo!ci"odzyskiwanych"surowców"wtórnych."Gmina"jest"zobligowana 

do osi$gni#cia" odpowiedniego" poziomu" ograniczenia" masy" odpadów" komunalnych" ulegaj$cych"
biodegradacji kierowanych do sk adowania," poziomu" recyklingu i przygotowania do ponownego" u%ycia"
nast#puj$cych" frakcji" odpadów" komunalnych:" papieru," metali," tworzyw" sztucznych i szk a" odebranych 

z obszaru gminy, poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego" u%ycia i odzysku innymi metodami 

innych"ni%"niebezpieczne"odpadów"budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z obszaru"gminy"odpadów"
komunalnych"wynikaj$ce z art. 3b i 3c Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymania czystości i porządku 

w gminach [M] jak"równie%"aktów"wykonawczych do ustawy.  

31 grudnia 2020 r. wprowadzono nowe poziomy przygotowania do ponownego u%ycia i recyklingu 

odpadów"komunalnych"� na podstawie Ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czysto!ci i porz$dku w gminach" oraz" niektórych" innych" ustaw" (Dz. U z 2020 r. poz. 2361). Pocz$wszy 

od 2021 r. gminy s$ obowi$zane" osi$gn$&" poziom przygotowania do ponownego" u%ycia i recyklingu 

odpadów"komunalnych w wysoko!ci"co"najmniej: 

1) 20% wagowo � za rok 2021; 

2) 25% wagowo � za rok 2022; 

3) 35% wagowo � za rok 2023; 

4) 45% wagowo � za rok 2024; 

5) 55% wagowo � za rok 2025; 

6) 56% wagowo � za rok 2026; 

7) 57% wagowo � za rok 2027; 

8) 58% wagowo � za rok 2028; 

9) 59% wagowo � za rok 2029; 

10) 60% wagowo � za rok 2030; 

11) 61% wagowo � za rok 2031; 

12) 62% wagowo � za rok 2032; 

13) 63% wagowo � za rok 2033; 

14) 64% wagowo � za rok 2034; 

15) 65% wagowo � za rok 2035 i za"ka%dy"kolejny"rok. 

Obowi$zkiem" gminy" jest" równie%" ograniczenie" masy" odpadów" komunalnych" ulegaj$cych" biodegradacji"
przekazywanych do sk adowania"zgodnie z Rozporz$dzeniem"Ministra"'rodowiska z dnia 15 grudnia 2017 
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r. W sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
[N] do dnia 16 lipca 2020 r. � do nie wi!cej ni" 35% wagowo ca#kowitej masy odpadów komunalnych 
ulegaj$cych biodegradacji przekazywanych do sk#adowania w stosunku do masy tych odpadów 
wytworzonych w 1995 r. 

Dla osi$gni!cia celów za#o"onych w polityce ochrony &rodowiska w zakresie gospodarowania 

odpadami na szczeblu wojewódzkim i krajowym s#u"$ plany gospodarki odpadami. Obecnie na terenie 

województwa opolskiego obowi$zuje �Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 
2016 � 2022 z uwzgl!dnieniem lat 2023 � 2028� przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Nr 
XXVII/306/2017 z dnia 28 marca 2017 r. Wed#ug nowych za#o"e' zgodnych z nadrz!dnymi przepisami 
prawa gospodarka odpadami nie jest ju" prowadzona w strukturze regionów jak dotychczas, a w 
strukturze ca#ego obszaru województwa opolskiego.  

Na terenie Gminy Murów nie wyst!puj$ instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych; instalacje do przetwarzania odpadów zielonych i innych 
bioodpadów; sortownie odpadów selektywnie zbieranych; spalarnie przekszta#caj$ce termicznie odpady 
medyczne i weterynaryjne; instalacje przetwarzania zu"ytego sprz!tu elektrycznego i elektronicznego. Na 

terenie gminy nie wyst!puj$ równie" sk#adowiska odpadów innych ni" niebezpieczne i oboj!tne, na 
których s$ sk#adowane odpady komunalne. Zamkni!te sk#adowisko odpadów w Starych Budkowicach 
zosta#o zrekultywowane w latach 2016-2019 na podstawie wydanej decyzji rekultywacyjnej znak 

O(.DLP.7647-55/04 z dnia 20.08.2004r. ze zm.  

Zgodnie z obowi$zuj$cymi przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony &rodowiska 

zarówno podmioty wytwarzaj$ce odpady, jaki i podmioty gospodaruj$ce odpadami obowi$zane s$ do 
posiadania stosownych decyzji administracyjnych. Poni"ej w tabelach zestawiono wykaz obowi$zuj$cych 
decyzji na wytwarzanie, zbieranie i przetwarzanie odpadów wydanych przez Starost! Opolskiego, a które 
to dotycz$ administracyjnie terenu Gminy Murów.  

Tabela 28. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenia i pozwolenia wydane przez Starostę Opolskiego w 

zakresie gospodarowania odpadami 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Opolu, stan na październik 2021r.  

5.8.1.1 System gospodarowania odpadami komunalnymi 

Na terenie gminy Murów odpady komunalne odbierane s! od w"a#cicieli nieruchomo#ci 
zamieszka"ych oraz niezamieszka"ych. Odpady komunalne odbierane s! w postaci zmieszanej oraz 
selektywnej. Mieszka$cy w ramach obowi!zuj!cego systemu mog! wystawia% odpady komunalne 

zmieszane w pojemnikach o pojemno#ci 120 l, 240 l, 1100 l � pojemniki s! w"asno#ci! w"a#cicieli 
nieruchomo#ci. Odpady segregowane (w Gminie Murów obowi!zuje system segregacji odpadów u &ród"a) 
odbierane s! w workach o kolorystyce zgodnej z obowi!zuj!cymi przepisami tj.  

Lp. Nazwa podmiotu Numer decyzji Data decyzji Termin 

obowiązywania 

WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE ODPADÓW ODPADÓW 

1.  
STORA ENSO WOOD PRODUKTS Sp. z o.o. w 

Murowie, ul. Wolnosci 4 

O'.6220.2.3.2012.MDz 

O'.6220.6.2017.MDz 

BO'.6220.3.2020.UKK 

20.03.2012r. 

26.01.2018r.  

22.07.2020r.  

b.d. 

2.  WOOD LINE Sp.J., 46-030 Murów, ul. Polna 6a O'.6233.50.2014.MDz 01.12.2014r. b.d. 

ZBIERANIE I ODZYSK ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 

3.  Stare Budkowice ul. Targowa O'.6233.7.2012.UKK 04.04.2012r. b.d. 
ZBIERANIE LUB TRANSPORT ODPADÓW 

4.  PHU PROTECT Stefania Kwiecie$ w Murowie 
ul. Wolno#ci 39 

O'.6233.33.2012.UKK 11.01.2013r. b.d. 

5.  Urz!d Gminy Murów, ul. Dworcowa 46-030 

Murów, na terenie PSZOK 
O'.6233.23.2014.MDz 26.05.2014. b.d. 
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· papier i tektura (worek niebieski) 

· tworzywa sztuczne, opakowania wielomateria!owe, opakowania z metali (worek "ó!ty) 

· opakowania ze szk!a (worek zielony) 

· odpady ulegaj#ce biodegradacji � kuchenne pochodzenia ro$linnego i zielone (worek br#zowy lub 

pojemnik) 

· popió! (pojemnik) � fakultatywnie dla mieszka%ców, którzy zadeklarowani ch&' zbierania. 

Od stycznia 2020 r. na terenie Gminy Murów dzia!a Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (zwany dalej: PSZOK). PSZOK przyjmuje odpady selektywnie zebrane (posegregowane). 

Odpady komunalne, dostarczane do PSZOK, przyjmowane s#  nieodp!atnie, w ramach pobieranej op!aty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, wy!#cznie z nieruchomo$ci zamieszka!ych (gospodarstw 

domowych) po!o"onych na terenie Gminy Murów. W PSZOK w Murowie przyjmowane s# tylko i 

wyłącznie posegregowane i w!a$ciwie zabezpieczone odpady: 

· papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, 

· szk!o, opakowania ze szk!a, 

· tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, 

· odzie" i tekstylia (stare ubrania, szmaty), 

· przeterminowane leki, 

· odpady niekwalifikuj#ce si& do odpadów medycznych powsta!ych w gospodarstwie domowym w 

wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi (np. strzykawki), 

· chemikalia u"ywane w gospodarstwie domowym (odpowiednio zabezpieczone przed przeciekaniem 

lub wydostaniem si& z opakowania), 

· zu"yte baterie i akumulatory, 

· kompletny, zu"yty sprz&t elektryczny i elektroniczny (wraz z uk!adem elektrotechnicznym), 

· meble i odpady wielkogabarytowe (odpady nale"y dostarczy' w elementach, które b&d# zajmowa' 

jak najmniej miejsca), 

· zu"yte opony (w ilo$ci do 4 szt/w!a$ciciela nieruchomo$ci/rok) od samochodów osobowych, opony 

od samochodów ci&"arowych i maszyn rolniczych NIE s# przyjmowane, 

· odpady zielone (przyjmowane w ilo$ci do 300 kg/miesi#c od w!a$ciciela nieruchomo$ci), 

· odpady budowlane  i rozbiórkowe stanowi#ce odpady komunalne (przyjmowane jednorazowo w 

ilo$ci do 500 kg i nie wi&cej ni" do 2 ton/rok od w!a$ciciela nieruchomo$ci),  

· okna (w ilo$ci do 4 szt./w!a$ciciela nieruchomo$ci/rok), odpadowa papa, 

· lampy fluorescencyjne i inne odpady zawieraj#ce rt&', 

· farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i "ywice zawieraj#ce substancje niebezpieczne. 

 

Poni"ej w tabeli przestawiono ilo$ci wytworzonych odpadów na terenie gminy Murów w latach 

2019-2020.  

Tabela 29. Ilość odebranych odpadów [Mg] z terenu gminy Murów w latach 2019-2020 

LP. Rodzaj odpadu Masa odpadu [Mg] 

2019 2020 

1.  Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 849,980 860,420 

2.  Opakowania z tworzyw sztucznych 188,960 154,820 

3.  Opakowania z papieru i tektury 20,41 22,130 

4.  Opakowania ze szk!a  - 237,320 

5.  Odpady ulegaj"ce biodegradacji 75,340 127,760 

6.  Inne odpady nie ulegaj"ce biodegradacji 2,500 2,020 

7.  Urz"dzenia zawieraj"ce freony 0,147 4,896 

8.  Inne frakcje zbierane w sposób selektywny 206,460 174,100 
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9.  Zu yte!urz"dzenia!elektryczne!i!elektroniczne 3,168 15,909 

10.  Zmieszane!odpady!z!budowy,!remontów!i!demonta  37,440 101,040 

11.  Zmieszane! odpady! z! betonu,! gruzu! ceglanego,! odpadowych! materia#ów!

ceramicznych!i!elementów!wyposa enia 

- 84,380 

12.  Zu yte!opony - 4,400 

13.  Gruz ceglany - 2,220 

14.  Opakowania! zawieraj"ce! pozosta#o$ci! substancji! niebezpiecznych! lub! nimi!

zanieczyszczone 

0,720 - 

SUMA 1385,125 1791,415 

Źródło: analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 i 2020r., Urząd Gminy Murów 

Jednym z g ównych! celów! wdra"anego! systemu! gospodarki! odpadami! komunalnymi! jest!

zrealizowanie!obowi#zków!wynikaj#cych z dyrektyw!unijnych,!czyli!osi#gni$cie!we!wskazanym!terminie!

odpowiednich! poziomów! ograniczenia! masy! odpadów! komunalnych! ulegaj#cych! biodegradacji!

kierowanych na sk adowiska! oraz! zwi$kszenie! poziomu! recyklingu i odzysku! odpadów! zebranych!

selektywnie. do realizacji! powy"szych! zada%! zobowi#zuje! gminy! art.! 3aa i 3b i 3c Ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach [8].  

Tabela 30. Poziomy redukcji, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

odpadów wytworzonych na terenie Gminy Murów w latach 2019-2020 

Osiągnięty poziom redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 

do składowania 

Rok 2019 2020 

Poziom!osi#gni$ty![&] 53,63% 26,94% 

Poziom dopuszczalny [%] max. 40 max. 35 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z terenu gminy 

Rok 2019 2020 

Poziom!osi#gni$ty![&] 76,67% 81,13% 

Poziom dopuszczalny [%] min. 40 min. 50 

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych z odebranych z terenu gminy odpadów 

komunalnych 

Rok 2019 2020 

Poziom!osi#gni$ty![&] 93,58% 100 % 

Poziom dopuszczalny [%] min. 60 min. 70 

Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Murów za 2019 i 2020r., Urząd Gminy Murów 

5.8.1.2 System gospodarowania odpadami niebezpiecznymi 

W'ród!odpadów!niebezpiecznych!wyró"nia! si$! odpady! zawieraj#ce! azbest. Gmina Murów posiada 

opracowany �Program! usuwania! azbestu! i! wyrobów! zawieraj#cych! azbest! dla! Gminy! Murów�! przyj$ty!

Uchwa # nr!XVII/110/2012!Rady!Gminy!Murów!z!dnia!26!kwietnia!2012r.! 

Podstaw#! opracowania! Programu usuwania! wyrobów! zawieraj#cych! azbest w Gminie by a!

inwentaryzacja! wyrobów! zawieraj#cych! azbest! przeprowadzona! poprzez! spis z natury! lub! zg oszenia!

w a'cicieli! nieruchomo'ci.! Obecnie Gmina na bie"#co! prowadzi i aktualizuje dane o wyrobach 

zawieraj#cych! azbest! za! pomoc#! Bazy! Azbestowej! prowadzonej! przez! Ministerstwo! Rozwoju, Pracy 

i Technologii. Zgodnie z aktualnie prowadzonym rejestrem wg stanu na pa(dziernik!2021 na terenie gminy 

Murów zinwentaryzowano 263,126 Mg!wyrobów!zawieraj#cych!azbest,!a!usuni$to!do tej pory 123,168 Mg 

tych!wyrobów.!Pozosta o!do!unieszkodliwienia!139, 958 Mg!wyrobów!azbestowych.! 

G ównym! celem w zakresie! gospodarki! wyrobami! zawieraj#cymi! azbest! jest! ca kowite! usuni$cie!

tych!wyrobów z terenu Gminy Murów do 2032 r. Cel ten wynika z „Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyj$tym!przez!Rad$!Ministrów!14!maja!2002r.!
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oraz „Programu oczyszczania Kraju z azbestu na lata 2009-2032” przyj tym! Uchwa"#! Rady! Ministrów 

z dnia 9 lipca 2009r. W wyniku! obowi#zku! usuwania! wyrobów! zawieraj#cych! azbest! Gmina! Murów!
corocznie!stara!si !o!pozyskanie!zewn trznych!$rodków!na! ten!cel!z!Wojewódzkiego!Funduszu!Ochrony!
%rodowiska!i!Gospodarki!Wodnej!w!Opolu.!Mieszka&cy!corocznie!powiadamiani!s#!o!mo'liwo$ci sk"adania!
wniosków! o! udzielenie! dotacji! na! koszty! demonta'u,! transportu! i! unieszkodliwiania! wyrobów!
azbestowych. W!przypadku!pozytywnego!rozpatrzenia!wniosku!przez!WFO%iGW!w!Opolu!Gmina!realizuje!
na!bie'#co!zadania!wynikaj#ce!z!Programu!usuwania!wyrobów!zawieraj#cych!azbest.  

W latach 2017-2020 zosta"o!obj tych!dofinansowaniem!49!wniosków mieszka&ców!gminy!Murów. 

Szczegó"owe! dane w zakresie! ilo$ci! usuni tego! azbestu i kosztów! unieszkodliwiania i otrzymanego 

dofinansowania!przedstawia!poni'sza!tabela.  

Tabela 31. Zestawienie ilości unieszkodliwionego azbestu na terenie Gminy Murów w latach 2017-2020 

Rok 

Ilość wniosków 

dofinansowanych [szt.] 

Kwota 

dofinansowania [zł] 

Ilość usuniętego 

azbestu [Mg] 

2017 13 7 578,43 (85%) 16,99 Mg 

2018 13 7 753,42 (85%) 15.760 Mg 

2019 16 13 010,76 (100%) 17,198 Mg 

2020 7 4 179,17 ( 75%) 7,043 Mg 

Źródło: Urząd Gminy w Murowie, sierpień 2021r.  

5.8.2 Prognoza stanu środowiska 

Wzrastaj ce! zapotrzebowanie na zakup! ró"norodnych! produktów od lat przyczynia si# 

do stopniowego!wzrostu!jednostkowego!wska$nika!wytwarzania!odpadów w przeliczeniu na mieszka%ca!- 
przewiduje!si#,!"e w kolejnych latach tendencja ta nie ulegnie zmianie. Z kolei!usprawnianie!wdro"onego!
nowego!systemu!gospodarowania!odpadami!prze&o"y!si# na wzrost! ilo'ci!odpadów!zbieranych w sposób!
selektywny,! jednocze'nie! przyczyniaj c! si# do wzrostu poziomu odzysku i recyklingu! odpadów!
(szczególnie! opakowaniowych)! oraz do redukcji! ilo'ci! odpadów! ulegaj cych! biodegradacji! kierowanych 

do sk&adowania.! Ponadto! rozwój! technologiczny! instalacji do zagospodarowania! odpadów! umo"liwi!
zwi#kszenie!stopnia!odzysku i unieszkodliwiania!innego!ni"!sk&adowanie!odpadów.! 

Gospodarka odpadami na terenie Gminy Murów jest obecnie realizowana zgodnie  

z Regulaminem utrzymania!czysto'ci i porz dku na terenie Gminy Murów, a odpady zbierane s !w sposób 

selektywny. Dodatkowo na terenie! gminy! dzia&a PSZOK,! który! daje! mo"liwo'*! mieszka%com! oddania 

odpadów w ramach!uiszczanej!przez!nich!op&aty!za!gospodarowanie!odpadami.! 
Na przestrzeni lat 2016 � 2020 nast#puje! sukcesywny! wzrost! ilo'ci! odbieranych! odpadów!

komunalnych na terenie gminy Murów. Najwi#kszy! strumie%! odpadów! komunalnych! stanowi ! odpady 

zmieszane,! & cznie! z! frakcjami! zebranymi! w! sposób! nieselektywny.! Na przestrzeni lat 2016-2020 

obserwuje!si#!stopniowy wzrost!udzia&u!odpadów!komunalnych!zebranych!selektywnie!w!ogólnej!masie!
zebranych!odpadów,!co!jest!zjawiskiem!niew tpliwie!korzystnym.! 

Prognozuje! si#,! "e! Gmina!Murów b#dzie!w! kolejnych! latach! osi ga*!wymagane prawem poziomy 

odzysku, recyklingu i ponownego!u"ycia!poszczególnych!frakcji!odpadów,!co!jest!niew tpliwie!korzystnym!
zjawiskiem i pozytywnie! wp&ywaj cym na 'rodowisko,! jak i rokuj cym! dobry! kierunek! rozwoju 

i zarz dzania!systemem!gospodarki!odpadami w Gminie Murów.  

Bior c! pod! uwag#! zaplanowane w niniejszym! PO+! dzia&ania w zakresie poprawy gospodarowania 

odpadami!oraz!stale!rozbudowuj cy!si#!system i instalacje do gospodarowania!odpadami!prognozuje!si#!
dalsze sukcesywne zmniejszenie strumienia zmieszanych! odpadów! komunalnych! oraz! wzrost! poziomu!
odzysku i recyklingu na terenie Gminy Murów. Dodatkowo! przewiduje! si#! kontynuowanie! dzia&a%! w!
zakresie! edukacji! ekologicznej! w! odniesieniu! do! konieczno'ci! selektywnej! zbiórki! oraz! prawid&owej!
segregacji odpadów.! Gmina Murów w! kolejnych! latach! b#dzie! zmierza&a! w! dalszym! ci gu! do!
egzekwowania! od! firm! odbieraj cych! odpady! rzetelnej! sprawozdawczo'ci,! w! tym! wykazywania! przez!
firmy!ostatecznych!recyklerów,!a!nie!po'rednicz cych!firm!zbieraj cych!odpady.! 
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5.8.3 Zagadnienia horyzontalne – gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

I – Adaptacja do zmian klimatu 

W kontek!cie zagadnienia horyzontalnego dotycz"cego zmian klimatu, nale#y zwróci$ uwag% przy 
organizowaniu obiektów gospodarki odpadami, takich jak PSZOK, place magazynowania odpadów, aby 
nie lokalizowa! ich na terenach zagro"onych powodziami, podtopieniami i osuwiskami, b#d$cymi 

nast#pstwami kumulacji zmian b#d$cych efektem zmian klimatycznych. Dla sk%adowisk odpadów 

&ród%em najwi#kszego zagro"enia s$ lokalne deszcze nawalne. Gospodarka odpadami komunalnymi 

obs%ugiwana jest przez ci#"ki tabor specjalny. W zwi$zku z przewidywanym ociepleniem klimatu, nowego 

znaczenia nabierze problem oddzia%ywania wysokich temperatur na nawierzchnie powierzchni 

komunikacyjnych. Zmiany klimatyczne mog$ spowodowa! konieczno'! reorganizacji gminnych systemów 

odbioru odpadów komunalnych, zwi#kszenia cz#stotliwo'ci odbioru odpadów zmieszanych czy 

biodegradowalnych. 

II – Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

W kontek'cie gospodarowania odpadami przyczyn$ wi#kszo'ci powa"nych awarii, które mog$ zdarzy! 

si# na terenie instalacji, jest najcz#'ciej niezachowanie zasad eksploatacji i bezpiecze(stwa. G%ównym 

zagro"eniem jest mo"liwo'! wybuchu po"aru samych odpadów, czy to komunalnych czy przemys%owych. 

W wyniku po"aru b#d$ si# uwalnia%y do atmosfery bardzo toksyczne substancje z pal$cego si# biogazu 

oraz odpadów tworzyw sztucznych. Zanieczyszczenie gleby mo"e by! spowodowane substancjami 

chemicznymi pochodz$cymi z odpadów niebezpiecznych zgromadzonymi na sk%adowiskach odpadów 

komunalnych, czy w miejscach ich magazynowania. Zagro"eniem dla wód podziemnych mog$ by! odcieki 

ze sk%adowisk w przypadku katastrofy budowlanej polegaj$cej na rozszczelnieniu sztucznej przegrody 

uszczelniaj$cej. 

III – Działania edukacyjne 

Dzia%ania w zakresie edukacji ekologicznej powinny skupi! si# na organizowaniu ró"nych cyklicznych 

akcji typu sprz$tanie 'wiata, dzie( ziemi, zbieranie zu"ytych baterii i segregacji odpadów w placówkach 

o'wiatowych czy w ramach promocji gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. 

W dalszym ci$gu powinno prowadzi! si# dzia%alno'! edukacyjn$ w zakresie selektywnego zbierania 

odpadów i ograniczenia ich powstawaniu. Jednym z najwa"niejszych aspektów edukacji ekologicznej, 

w po%$czeniu z popraw$ jako'ci powietrza, powinno by! wzmocnienie dzia%a( edukacyjnych w zakresie 

szkodliwo'ci spalania odpadów w paleniskach domowych.  

IV – Monitoring środowiska 

Monitoring 'rodowiska w odniesieniu do gospodarki odpadami powinien skupia!, si# przede wszystkim 

na ilo'ciach wytwarzanych i odzyskiwanych odpadów innych ni" komunalne, w tym niebezpieczne 

i pochodz$ce z dzia%alno'ci przemys%owej. W kontek'cie odpadów komunalnych natomiast konieczne jest 

monitorowanie osi$ganych poziomów recyklingu i odzysku odpadów celem bie"$cego i ci$g%ego 

dostosowywania lokalnych, gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 

75 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) roczne 

sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporz$dza: 

1) wytwórca obowi$zany do prowadzenia ewidencji odpadów; 

2) prowadz$cy dzia%alno'! polegaj$c$ na gospodarowaniu odpadami, z wy%$czeniem prowadz$cego 

odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie: 

a) zbierania odpadów, 

b) przetwarzania odpadów 

- obowi$zany do prowadzenia ewidencji odpadów; 

3) podmiot prowadz$cy dzia%alno'! polegaj$c$ na wydobywaniu odpadów ze sk%adowiska lub 

ze zwa%owiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzaj$cej 

instrukcj# prowadzenia sk%adowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej. 

Podmioty obowi$zane do sporz$dzania sprawozda(, sk%adaj$ je w terminie do 15 marca za poprzedni rok 

kalendarzowy marsza%kowi województwa w%a'ciwemu ze wzgl#du na miejsce wytwarzania, zbierania lub 
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przetwarzania odpadów. 
Ponadto, ze wzgl!du na zamkni!te sk"adowiska odpadów komunalnych konieczne jest dalsze 

prowadzenie monitoringu jako#ci wód podziemnych i powierzchniowych oraz osiadania sk"adowisk 

odpadów komunalnych w fazie poeksploatacyjnej. 

5.8.4 Analiza SWOT 

Tabela 32. Analiza SWOT dla obszaru interwencji „Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu 

odpadów” 

Obszar interwencji „Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów” 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

® wzrost ilo!ci odpadów zbieranych selektywnie na 

przestrzeni lat 2016-2020 

® zmniejszenie poziomu ilo!ci zbieranych odpadów 
zmieszanych 

® stale wzrastaj"ca !wiadomo!# ekologiczna 
mieszka$ców gminy o prawid%owym 
gospodarowaniu odpadami komunalnymi 

® osi"gni&te poziomy recyklingu, ograniczania, 

odzysku i ponownego u'ycia poszczególnych 
frakcji odpadów komunalnych 

® kompostowanie cz&!ci odpadów ulegaj"cych 
biodegradacji przez mieszka$ców we w%asnym 
zakresie 

® sta%e usuwanie wyrobów zawieraj"cych azbest 

poprzez wykorzystanie !rodków z dofinansowa$ 
WFO(iGW� zmniejszaj"ca si& ilo!# odpadów 
azbestowych (niebezpiecznych)  

® dobrze uregulowany system prawny w zakresie 

gospodarki odpadami 

® funkcjonuj"cy stacjonarny PSZOK na terenie 

Gminy 

® wyst&powanie wyrobów zawieraj"cych azbest 

na terenie Gminy Murów � niski wspó%czynnik 
usuwania wyrobów azbestowych w stosunku do 
zinwentaryzowanej ilo!ci i terminu usuni&cia do 
ko$ca 2032r.  

® wysokie koszty unieszkodliwiania odpadów 

niebezpiecznych (np. zawieraj"cych PCB, 

przeterminowane !rodki ochrony ro!lin) - ma%a 
ilo!# instalacji do unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych na terenie województwa zmusza 

do transportowania odpadów na znaczne 

odleg%o!ci, co podnosi koszty ich 

unieszkodliwienia, 

® rosn"ca ilo!# zbieranych odpadów komunalnych 

SZANSE ZAGROŻENIA 

® budowa, modernizacja na terenie województwa 
wi&kszej ilo!ci instalacji do przetwarzania 

odpadów niebezpiecznych szans" na obni'enie 
kosztów gospodarowania odpadami *zmniejszenie 
monopolizacji cen i kosztów transportu) 

® mo'liwo!# dofinansowania kosztów transportu 

i utylizacji wyrobów zawieraj"cych azbest 

z WFO(iGW 

® ograniczenie liczby miejsc nielegalnego 

sk%adowania odpadów komunalnych tzw. �dzikich 
wysypisk� 

® edukacja ekologiczna dzieci i m%odzie'y 

® coroczne osi"ganie wymaganych prawem 
poziomów recyklingu, ograniczania, odzysku i 
ponownego u'ycia poszczególnych frakcji 
odpadów komunalnych 

® dalszy wzrost ilo!ci zebranych odpadów w sposób 
selektywny 

® dalszy wzrost ilo!ci surowców wtórnych 

® wzrost op%at dla mieszka$ców za system 

gospodarowania odpadami na terenie gminy 

® nielegalne sk%adowanie odpadów na tzw. �dzikich 
wysypiskach� 

® skutki finansowe niedotrzymania wymaganych 

prawem poziomów redukcji  

® brak !rodków finansowych na usuwanie azbestu 
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5.9 Zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe 

5.9.1 Ocena stanu 

5.9.1.1 Leśna przestrzeń produkcyjna 

Lasy i grunty le!ne zajmuj" 12 114 ha Gminy Murów, co stanowi 75,8 % jej powierzchni. Udzia! 
lasów w zagospodarowaniu powierzchni Gminy jest znacz"cy, du#o wi$kszy od &redniego zalesienia 
obszaru kraju (ponad 28%). Grunty le&ne publiczne zajmuj" ok. 12 000 ha, a grunty le&ne we w!adaniu 
indywidualnym ok. 115 ha. Pozosta!e grunty le&ne administracyjnie nale#" do Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Pa'stwowych w Katowicach. Grunty le&ne wchodz" w sk!ad 3 nadle&nictw: 

− Turawa (niewielki fragment obr$bu Je!owa oraz ca!y obr$b Ku(nice Kluczborskie), 

− Kup (cz$&* obr$bu Kup i Pokój), 
− Kluczbork (cz$&* obr$bu Zameczek). 

 

Lasy w gminie nale#" do rozleg!ego kompleksu Lasów Stobrawsko-Turawskich, które wyst$puj" tu 

w postaci du#ych powierzchni le&nych przedzielonych pasami !"k i gruntów ornych. Wed!ug regionalizacji 
przyrodniczo-le&nej, wed!ug Mroczkiewicza, lasy w gminie po!o#one s" w Krainie +l"skiej, w Dzielnicy 

Równiny Opolskiej. Znaczna cz$&* kompleksów le&nych stanowi" lasy o charakterze ochronnym 
(wodochronne, glebochronne, stanowi"ce ostoje zwierzyny podlegaj"cej ochronie gatunkowej, 
drzewostany nasienne wy!"czone, drzewostany na sta!ych powierzchniach do&wiadczalnych i 

badawczych). Na obszarze le&nym wyst$puj$ równie# tereny o wysokich walorach przyrodniczych, 

kwalifikuj"cych si$ do obj$cia formami ochrony indywidualnej i obszarowej, jak równie# cenne z 
przyrodniczego punktu widzenia jako cenne elementy ekosystemowe. Z uwagi na pe!nione funkcje 
gospodarka le&na na ich obszarze i w ich otoczeniu winna podlega* rygorom ograniczaj"cym mo#liwo&* 

ich swobodnej eksploatacji. 

Dominuj"cymi siedliskami w gminie Murów s" siedliska borowe - bór mieszany &wie#y i wilgotny, 

bór &wie#y. Znaczne powierzchnie zajmuje tak#e las mieszany &wie#y i wilgotny. Najmniejszy udzia! w 

strukturze siedlisk ma bór wilgotny, ols, ols jesionowy oraz las !$gowy. Znaczne powierzchnie #yznych 

siedlisk wyst$puj" na terenie Nadle&nictwa Turawa (obr$b Ku(nice Kluczborskie) � okolice Grabic, mi$dzy 

M!odnikiem, a D$bi'cem oraz na terenie Nadle&nictwa Kup (obr$b Kup) - okolice Grabczoka i Murowa. 

Natomiast najwi$ksze zró#nicowanie siedlisk stwierdzono w Nadle&nictwie Kup (obr$b Pokój) oraz w 
Nadle&nictwie Turawa (obr$b Ku(nice Kluczborskie). Dominuj"cym gatunkiem drzewa jest sosna, która 
zajmuje ponad 80% powierzchni le&nej w gminie. Pozosta!a cz$&* powierzchni przypada g!ównie na: d$by, 

&wierki i olchy. Na niewielkich powierzchniach wyst$puj" tu tak#e: brzozy, buki, modrzewie, jesiony, 

graby, jod!y oraz sosna czarna. Najliczniej reprezentowane w gminie s" raczej m!ode drzewostany -do 60 
lat), a najmniejsz" powierzchni$ zajmuj" drzewostany ponad 100-letnie. Najwi$ksze powierzchnie z 

drzewostanem ponad 80-letnim wyst$puj" na terenie obr$bu Pokój -Nadle&nictwo Kup). Pod wzgl$dem 

#yzno&ci i wilgotno&ci lasy na terenie gminy s" znacznie zró#nicowane. Wyodr$bniono tu 11 typów 
siedliskowych lasu: 

− bór &wie#y � wyst$puje na piaskach ró#nego pochodzenia, z g!$bokim poziomem wód gruntowych, 
runo najcz$&ciej mszyste z towarzysz"cym wrzosem i borówk" w drzewostanie dominuje sosna z 

domieszk" brzozy, w warstwie krzewów ja!owiec, d"b i jarz$bina, 

− bór wilgotny � na utworach piaszczystych, w p!askich obni#eniach z do&* p!ytkim poziomem wód 

gruntowych, gleby z regu!y silnie kwa&ne, runo trawiasto-krzewinkowo-mszyste, drzewostan z 

przewag" sosny, 

− bór mieszany &wie#y � tak#e na utworach piaszczystych, ró"ni si$ od siedlisk borów obecno&ci" w 

drzewostanie gatunków li&ciastych (d$bu i buka), w runie spotyka si$ tak#e wi$cej ro&lin zielnych 

-siódmaczek, konwlijka, konwalia) oraz paproci, 
− bór mieszany wilgotny � zajmuje tereny z p!ytkim i &rednio g!$bokim poziomem wód gruntowych, 

z bujn" warstw" krzewów z!o#onych g!ównie z kruszyny, 
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− las mieszany  wie!y �  rednio !yzne siedliska na utworach piaszczystych lub glinastopiaszczystych, 

ro linno "# runa# podobna# w# sk$adzie# jak# w# borach# mieszanych# ale# z# wi%ksz&# ilo ci& gatunków#

zielnych (du!o# traw# i# zió$),# drzewostan#mieszany# z# sosn&, d%bem, brzoz&, lip&, osik&# o dominacji 

gatunków# li ciastych, cz%sto dwupi%trowy,# podszyt# to# g$ównie# kruszyna,# ja$owiec, trzmielina i 

leszczyna, 

− las mieszany wilgotny � zajmuje tereny obni!one,# z# p$ytkim# lub#  rednim# poziomem# wód 

gruntowych, runo z gatunkami wilgociolubnymi (sit, turzyce, toje ", skrzyp), drzewostan podobny 

jak w lesie mieszanym  wie!y ale z domieszk&#olszy, 

− las  wie!y � !yzne i bardzo !yzne siedliska na piaskach, !wirach i glinach, runo niezbyt rozwini%te 

na skutek zacienienia o dominuj&cym udziale# gatunków#wczesnowiosennych# (fio$ek,# przylaszczka, 

miodunki), drzewostan wielopi%trowy, dominuje d&b z domieszk&# lipy, klonu, jaworu, osiki, 

modrzewia, grabu i brzozy, 

− las wilgotny � zajmuje#tereny#z#p$ytk&#lub  redni&#g$%bok&#wod&#gruntow&, runo dobrze rozwini%te 

o charakterystycznym wyst%powaniu# gatunków# azotolubnych# (pokrzywy,# niecierpka,# kopytnika, 

bodziszka, czy ca), drzewostan li ciasty# g$ownie# d%bu# z# jesionem,# warstwa# krzewów# bardzo 

zró!nicowana gatunkowo, 

− ols � w# zag$%bieniach, w dolinach rzecznych lub na obrze!u# stawów,# z# regu$y# na# glebach 

organicznych cz%sto podtapianych, drzewostan ro nie#z#regu$y#na#charakterystycznych#k%pach, du!e 

bogactwo gatunkowe dna lasu z ro linno ci&#szuwarow&, drzewostany olszowe z domieszk&#brzozy, 

podszyt tworzy kruszyna, 

− ols jesionowy � tereny# z#wysokim# poziomem# ruchomych#wód# gruntowych# (doliny# cieków),# brak#

k%p korzeniowych, w drzewostanie dominuje olsza z jesionem, runo typu zielnego bujnie rozwini%te, 

w#warstwie#krzewów#dominuje#czeremcha, 

− las łęgowy - wyst puje! g"ównie!w! dolinach! rzek,! zajmuj#c miejsca charakteryzuj#ce si ! krótkimi!
zalewami w okresach wezbra$, ro%linno%&! dna lasu jest bardzo bujna (jedno z naj'y(niejszych 

siedlisk)! i! zró'nicowana (pokrzywa, niecierpek, bluszczyk kurdybanek, przytulia czepna, chmiel, 

ziarnop"on,! toje%&! rozes"ana,! miodunki),! cz sto tworzy pi tra,! drzewostan! jest! równie'!
zró'nicowany!*wierzby,! topole!bia"e,!d#b!szypu"kowy,! jesion,!wi#z,!olsza,!brzoza!omszona,!a! tak'e!
jawor,!lipa!i!klon),!warstwa!krzewów!to!przede!wszystkim:!czeremcha zwyczajna, dere$, leszczyna i 

trzmielina, charakterystyczne jest wyst powanie!krzewów!w!formie!drzewiastej. 

5.9.1.2 Uwarunkowania florystyczne 

Gmina! Murów,! wed"ug! podzia"u! geobotanicznego! Polski! Szafera,! le'y! w! granicach! Okr gu!
Nadodrza$skiego! nale'#cego! do! Krainy! +l#skiej.! Wed"ug! regionalizacji! przyrodniczo-le%nej,! wed"ug!
Mroczkiewicza,! lasy!w!gminie!po"o'one!s#!w!Krainie!+l#skiej,!w!Dzielnicy!Równiny!Opolskiej. Z kolei wg. 

podzia"u! geobotanicznego! Polski, wg. Matuszkiewicza - le'y! w! granicach! Podprowincji 
+rodkowoeuropejskiej!W"a%ciwej: 

B � Dzia"!Brandenbursko-Wielkopolski 

B.5. � Kraina!Dolno%l#ska 

B.5.3. � Okr g!Borów!Stobrawskich,!Turawskich!i!Niemodli$skich 

B.5.3.c � Podokr g!Pokojski! 
B.5.3.d � Podokr g!Je"owski 

Gmina! Murów! nie! posiada! aktualnej! inwentaryzacji przyrodniczej, przez co charakterystyki 

uwarunkowa$! florystycznych! dokonano! na! podstawie! opracowania! ekofizjograficznego! podstawowego!
dla! wsi! Murów,! Zagwi(dzie! i! Budkowice,! danych! gromadzonych! przez! organy! ochrony! %rodowiska! tj.!
Generaln#!Dyrekcj !Lasów!Pa$stwowych!w Warszawie!oraz!Regionaln#!Dyrekcj !Ochrony!+rodowiska!w!
Opolu. Z! dost pnych! danych! literaturowych! wynika,! 'e! na! terenie! gminy! Murów! stwierdzono!
wyst powanie!45!gatunków!cennych!!ro%lin!naczyniowych,!których!zestawienie!znajduje!si !w!poni'szej!
tabeli,!a!lokalizacja!zosta"a!wskazana!na!załączniku graficznym nr 1 do POŚ.  
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Tabela 33. Zinwentaryzowane gatunki roślin występujące na terenie gminy Murów  

 

 

 

 

T – tak, N – nie 

* - zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin [22] 

Źródło: Dane z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu. 

Opracowania ekofizjograficznego podstawowego dla wsi Murów, Zagwiździe i Budkowice 

5.9.1.3 Siedliska przyrodnicze 

Na podstawie danych gromadzonych przez organy ochrony !rodowiska tj. Generaln" Dyrekcj# 
Lasów Pa$stwowych w Warszawie oraz Regionaln" Dyrekcj# Ochrony %rodowiska w Opolu wynika, &e na 
terenie gminy Murów zinwentaryzowano siedliska przyrodnicze, szczególnie cenne przyrodniczo.  

Tabela 34. Zinwentaryzowane siedliska przyrodnicze występujące na terenie gminy Murów na podstawie 

danych RDOŚ, RDLP i GDLP 

L.p. Nazwa gatunku Ochr. gatunkowa* 

1.  Bagno zwyczajne Ledum palustre T (cz!"ciowa) 

2.  Barwinek pospolity Vinca minor N 

3.  Bluszcz pospolity Hedera helix N 

4.  Bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata T (cz!"ciowa) 

5.  Bodziszek czerwony Geranium sanguineum N 

6.  Borówka bagienna (Pijanica) Vaccinium uliginosum N 

7.  Ch#odek drobny (Ch. drobnolistny) Arnoseris minima N 

8.  Chroszcz nago#odygowy Teesdalea nudicaulis N 

9.  Gr$%el %ó#ty Nuphar lutea T ("cis#a) 

10.  Grzybienie bia#e Nymphaea alba T (cz!"ciowa) 

11.  Gwiazdnica d#ugolistna  Stellaria longifolia N 

12.  Konwalia majowa  Convallaria majalis N 

13.  Kopytnik pospolity  Asarum europaeum N 

14.  Kotewka orzech wodny  Trapa natans T (!cis"a) 

15.  Koz"ek bzowy  Valeriana sambucifolia N 

16.  Kruszczyk szerokolistny  Epipactis helleborine T (cz#!ciowa) 

17.  Kuku"ka (Storczyk) krwista  Dactylorhiza incarnata T (cz#!ciowa) 

18.  Kuku"ka (Storczyk) szerokolistna  Dactylorhiza majalis T (cz#!ciowa) 

19.  Listera jajowata  Listera ovata T (cz#!ciowa) 

20.  $%cze& baldaszkowy  Butomus umbellatus N 

21.  $uskiewnik ró'owy  Lathraea squamaria N 

22.  Nasi#*rza" pospolity  Ophioglossum vulgatum T (!cis"a) 

23.  Nicennica drobna  Filago minima N 

24.  Okr#'nica bagienna  Hottonia palustris N 

25.  Paprotka zwyczajna  Polypodium vulgare N 

26.  Paprotnica krucha  Cystopteris fragilis N 

27.  Przetacznik Dillena  Veronica dillenii N 

28.  Przetacznik wiosenny  Veronica verna N 

29.  Przylaszczka pospolita (Przelaszczka trojanek)  Hepatica nobilis N 

30.  Przytulia (Marzanka) wonna  Galium odoratum N 

31.  Rdestnica grzebieniasta  Potamogeton pectinatus N 

32.  Rosiczka okr%g"olistna Drosera rotundifolia L. T (!cis"a) 

33.  Rumian 'ó"ty  Anthemis tinctoria N 

34.  Rze'ucha niecierpkowa  (Rz. niecierpek)  Cardamine impatiens N 

35.  Seradela drobna  Ornithopus perpusillus N 

36.  Siedmiopalecznik b"otny  Comarum palustre N 

37.  Starzec k#dzierzawy (S. nadpotokowy)  Senecio rivularis N 

38.  +niedek baldaszkowaty  Ornithogalum umbellatum N 

39.  Toje!, bukietowa  Lysimachia thyrsiflora N 

40.  Turzyca orz#siona  Carex pilosa N 

41.  Wawrzynek wilcze"yko  Daphne mezereum T (cz#!ciowa) 

42.  We"nianka pochwowata  Eriophorum vaginatum N 

43.  Wid"ak ja"owcowaty  Lycopodium annotinum T (cz#!ciowa) 

44.  W"osienicznik (Jaskier) p#dzelkowaty  Batrachium penicillatum T (!cis"a) 

45.  -abieniec lancetowaty  Alisma lanceolatum N 
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L.p. 
Kod 

siedliska 
Nazwa siedliska 

Siedlisko 

priorytet. 

(T/N) 

1.  6410 Zmiennowilgotne !"ki trz#$licowe (Molinion) N 

2.  6510 
Ni%owe i górskie $wie%e !"ki u%ytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion 

elatioris) 
N 

3.  9110 Kwa$ne buczyny (Luzulo-Fagetum) N 

4.  9170 
Gr"d $rodkowoeuropejski i subkontynentaln (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 
N 

5.  9190 Kwa$ne d"browy (Quercion robori-petraeae) N 

6.  91D0 

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio 

uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i 

brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne 

T 

7.  91E0 
 !gi"wierzbowe,"topolowe,"olszowe"i"jesionowe"(Salicetum"albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae)"i"olsy"#ródliskowe 
T 

Źródło: Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Warszawie oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, stan na 
wrzesień 2021r.Objąsnienia: T – tak, N – nie.  

W"powy$szej"tabeli"wskazano,"które"siedliska"przyrodnicze"s%"wskazane"jako"siedliska"priorytetowe"
(symbol T) zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 
będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się 
do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 [21]. 

Uwarunkowania"przyrodnicze"na"podstawie"baz"danych"RDO&,"GDLP"i"RDLP"przedstawiono"na"załączniku 
graficznym nr 1  do POŚ.  

5.9.1.4 Uwarunkowania faunistyczne 

Zró$nicowanie" 'wiata" zwierz!cego" gminy" Murów" jest" 'ci'le" zwi%zane" z" jej" po*o$eniem"
geograficznym"oraz"z"typami"'rodowisk"tu"wyst!puj%cymi."Gmin!"zamieszkuj%"g*ównie"gatunki"typowe"dla"
ni$u"polski"i"charakterystyczne"dla"'rodowisk"le'nych"i"le'no-*%kowych"(ok."75+"gminy"to"tereny"le'ne)."
Najcenniejsze" i" najbogatsze" siedliska" to" ma*o" przekszta*cone," du$e" kompleksy" le'ne," ekosystemy"
ekotonowe"lasów,"*%k"i"pól"oraz"tereny"podmok*e"i"stawy"(g*ównie"w"dolinie"Bogacicy"i"Budkowiczanki)."
Szczególnie" du$e" nagromadzenie" rzadkich" gatunków" zwierz%t" zanotowano" w" dolinie" Budkowiczanki," a"
zw*aszcza"na"*%kach"i"skrajach"lasów"mi!dzy"Budkowicami"i"Ka*ami"oraz"w"dolinie"Bogacicy,"zw*aszcza"w"
okolicy"&wi!cin. 

Po*o$enie" w" Dolinie" Budkowiczanki" � korytarzu ekologicznym o randze regionalnej" oraz" du$y"
odsetek" terenów"niezabudowanych" sprawiaj%," $e" fauna" badanego" obszaru" jest" do'-" bogata." Szczególnie"
du$e" znaczenie" maja" ptaki," przede" wszystkim" w" postaci" awifauny" przelatuj%cej" i" zimuj%cej." Dolina"
Budkowiczanki"wraz"z"przyleg*ymi"terenami"stanowi"szczególnie"atrakcyjne"miejsce,"które"przyci%ga"wiele"
gatunków"ptactwa"zwi%zanego"z"terenami"podmok*ymi. 

Na" podstawie" danych" gromadzonych" przez" organy" ochrony" 'rodowiska" tj." Generaln%" Dyrekcj!"
Lasów" Pa/stwowych w Warszawie," Regionaln%" Dyrekcj!" Ochrony" &rodowiska" w Opolu wynika," $e 

na terenie gminy Murów wyst!puj%" nast!puj%ce" gatunki" zwierz%t," szczególnie" cenne" przyrodniczo"
wymienione w poni$szej"tabeli"oraz"wskazane na załączniku graficznym nr 1 do POŚ.  
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Tabela 35. Zinwentaryzowane gatunki zwierząt występujące na terenie gminy Murów  

L.p. Gromada Nazwa gatunku 
Gatunek 

prioryt.* 

Ochr. 

gatunk.** 

1.  Gady Gniewosz plamisty Corenella austriaca N T (!cis"a) 

2.  P"azy Kumak nizinny Bombina bombina N T (!cis"a) 

3.  Ptaki Sóweczka (zwyczajna) Glaucidium passerinum N T (!cis"a) 

4.  Ryby #liz Barbatula barbatula N T (cz$!ciowa) 

5.  Ryby Koza Cobitis taenia N T (cz$!ciowa) 

6.  Ryby Minóg ukrai%ski Eudontomyzon mariae N T (cz$!ciowa) 

7.  Ryby Minóg strumieniowy Lampetra planeri N T (cz$!ciowa) 

8.  Ryby Mi$tus Lota lota N N 

9.  Ryby Piskorz Misgurnus fossilis N T (cz$!ciowa) 

10.  Ryby Czebaczek amurski Pseudorasbora parva N N 

11.  Ssaki Bóbr europejski Castor fiber N T (cz$!ciowa) 

12.  Ssaki Mroczek pó&ny Eptesicus serotinus N T (!cis"a) 

13.  Ssaki Wydra Lutra lutra N T (cz$!ciowa) 

14.  Ssaki Nocek du'y Myotis myotis N T (!cis"a) 

15.  Ssaki Gacek szary Plecotus austriacus N T (!cis"a) 

16.  
Pancerzo

wce 
Rak szlachetny (rzeczny) Astacus astacus N T (cz$!ciowa) 

T – tak, N – nie 

* - zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, 
a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 [21] 

** - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt [17]. 

Źródło: Dane z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu 

Na terenie gminy Murów znajduj! si" 3 strefy ochrony bielika zwyczajnego Haliaeetus albicilla 

po#o$one w odleg#o%ci ok. 2,1 km na pó#nocny zachód od miejscowo%ci &ubniany, ok. 2 km na pó#nocny 
zachód od miejscowo%ci Grabice oraz ok. 3 km na pó#noc od miejscowo%ci 'wi"ciny. Rejestr stref ochrony 

na terenie województwa opolskiego prowadzi Regionalny Dyrektor Ochrony 'rodowiska w Opolu.  

5.9.1.5 Formy ochrony przyrody i korytarze ekologiczne 

Powierzchnia obszarów prawnie chronionych na terenie gminy Murów wynosi 15970,00 ha, co 

stanowi 100( ogólnej powierzchni gminy.  
Przez teren gminy Murów przechodz! nast"puj!ce korytarze ekologiczne wymienione w tabeli 

poni$ej, których lokalizacj" przedstawiono na załączniku graficznym nr 2 do POŚ.  
 

Tabela 36. Korytarze ekologiczne występujące na terenie gminy Murów  

L.p. Kod Nazwa Kategoria Obszar 

1.  GKPdC-12 Bory Stobrawskie* g ówny ca y!obszar!gminy 

2.  - Opole-Katowice** ponadlokalny ca y!obszar!gminy 

3.  - Dolina Budkowiczanki*** regionalny wzd u"!doliny!Budkowiczanki 

4.  - Dolina Bogacicy*** regionalny wzd u"!doliny!Bogacicy 
Źródło: *Mapa przebiegu korytarzy ekologicznych w Polsce - Zakład Badania Ssaków PAN w Białowieży (obecnie Instytut Biologii 
Ssaków) pod kierownictwem prof. dr. hab. Włodzimierza Jędrzejewskiego – etap II – 2011r.; ** Generalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska; *** Plan zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego 

Na obszarze gminy Murów wyst#puj$! formy! ochrony! przyrody! wskazane w poni"szej! tabeli,!

wyznaczone na podstawie Ustawy o ochronie przyrody [5].!Lokalizacj#!form!ochrony!przyrody!przedstawia!

załącznik graficzny nr 2 do POŚ.  
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Tabela 37. Formy ochrony przyrody na terenie gminy Murów 

L.p. 
Forma 

ochrony 
Nazwa Krótka charakterystyka Lokalizacja  Akt powołujący/ Plany ochrony 

1.  
Park 

krajobrazowy 

Stobrawski 

Park 

Krajobrazowy 

Szczególnymi celami ochrony Parku s!: 1) zachowanie 
najcenniejszych fragmentów przyrody naturalnej, 

walorów krajobrazowych oraz dziedzictwa kulturowego 

cz"#ci Niziny $l!skiej; 2) zachowanie pe%ni ró&norodno#ci 
biologicznej oraz trwa%o#ci i równowagi procesów 

przyrodniczych; 3) przywracanie walorów naturalnych 
przekszta%conym siedliskom, zw%aszcza dolinom 

rzecznym, torfowiskom, lasom i innym sk%adnikom 
przyrody; 4) stwarzanie korzystnych warunków do 

prawid%owego funkcjonowania systemów 
przyrodniczych, ich trwa%o#ci i zdolno#ci odtwarzania; 5) 

zwi"kszanie #wiadomo#ci ekologicznej lokalnych 
spo%eczno#ci w zakresie konieczno#ci zachowania ca%ego 

bogactwa przyrodniczego jako dziedzictwa i dobra 

wspólnego. 
Nie obowi!zuje ochrona na podstawie prawa 

mi"dzynarodowego. 
Data utworzenia: 1999-11-03 

Powierzchnia [ha]: 52636,5000 

Województwa, w których 
znajduje si" obiekt: 

dolno#l!skie, opolskie 

Powiaty: namys%owski, 
o%awski, opolski, 

kluczborski, brzeski 

Gminy: Lasowice Wielkie, 

Namys%ów, Popielów, 
Skarbimierz, 'ubniany, 

Kluczbork, Domaszowice, 

Wo%czyn, D!browa, Murów 

(cały teren gminy), 

$wierczów, Jelcz-Laskowice, 

Lewin Brzeski, Dobrze( 
Wielki, Brzeg, Lubsza, Pokój 

Rozporz!dzenie Nr 0151/P/19/06 Wojewody Opolskiego z 
dnia 8 maja 2006 r. w sprawie Stobrawskiego Parku 

Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 33 poz. 1136 z 

dnia 17 maja 2006 r.) 

Plan ochrony: 

Rozporz!dzenie Nr 0151/P/8/07 Wojewody Opolskiego z dnia 
19 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla  

Stobrawskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Op. Nr 4, 

poz. 76); 

2.  

Pomnik 

przyrody 

Grupa 2 drzew. 

D!b szypu%kowy Quercus robur 

pier#nica � 197; 110 cm 

wysoko#* � 23; 23 m 

Murów 

Zagwi+dzie 

dz. 216/8 

W ogrodzie by%ego 

nadle#nictwa, a aktualnie 

zak%adu obrabiaj!cego 

drewniane wyroby. 

 Rozporz!dzenie Nr 0151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z 
dnia 26 pa+dziernika 2005 r. w sprawie ustanowienia 

pomników przyrody Dz.Urz.Woj.Opolskiego z dnia 7 listopada 

2005 r. Nr 72, poz. 2231  

3.  

D!b szypu%kowy Quercus robur 

pier#nica � 128 cm 

wysoko#* � 29 m 

Drzewo usycha 

 

Nadle#nictwo: Kup, Obr"b 
le#ny: Kup, Le#nictwo: 

Murów, Oddz. 6 -Przy linii 
oddzia%owej oddzielaj!cej 

oddzia%y nr 6 i nr 7 /w lesie 
mi"dzy m. Murów, a m. 

Zagwi+dzie, na po%udnie od 
drogi Murów 

Zagwi+dzie/oddz. 
6b) 

Rozporz!dzenie Nr 0151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z 
dnia 26 pa+dziernika 2005 r. w sprawie ustanowienia 

pomników przyrody Dz.Urz.Woj.Opolskiego z dnia 7 listopada 
2005 r. Nr 72, poz. 2231 

4.  

D!b szypu%kowy Quercus robur  

pier#nica �  170 m 

wysoko#* � 27 m 

 

Nadle#nictwo: Kup, Obr"b 
le#ny: Kup, Le#nictwo: 

Murów, Oddz. 5 -w lesie, 

oko%o 25m od linii 
oddzia%owej oddzielaj!cej 

oddzia%y nr 5 i nr 6 /na p%d. 
od m. Zagwi+dzie/oddz. 5f) 

Rozporz!dzenie Nr 0151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z 
dnia 26 pa+dziernika 2005 r. w sprawie ustanowienia 

pomników przyrody Dz.Urz.Woj.Opolskiego z dnia 7 listopada 
2005 r. Nr 72, poz. 2231 
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L.p. 
Forma 

ochrony 
Nazwa Krótka charakterystyka Lokalizacja  Akt powołujący/ Plany ochrony 

5.  
D b!szypu"kowy!Quercus!robur 

pier#nica � 84 cm 

wysoko !"� 28 m 

Przy"ko ciele"w"

Radomierowicach 

Rozporz#dzenie"Nr"0151/P/38/05"Wojewody"Opolskiego"z"

dnia"26"pa$dziernika"2005"r."w"sprawie"ustanowienia"

pomników"przyrody, Dz.Urz.Woj.Opolskiego z dnia 7 listopada 

2005 r. Nr 72, poz. 2231 

6.  

Grupa drzew � 

Lipy drobnolistne Tilia cordata (3 szt.) 

pier nica � 124; 135; 134 cm 

wysoko !"� 30; 30; 30 m 

W"przysió%ku"Bo&ejów,"nad"

brzegiem stawu, przy 

drodze z Radomierowic do 

Nowej Bogacicy 

Rozporz#dzenie"Nr"0151/P/38/05"Wojewody"Opolskiego"z"

dnia"26"pa$dziernika"2005"r."w"sprawie"ustanowienia"

pomników"przyrody"Dz.Urz.Woj.Opolskiego"z"dnia"7"listopada"

2005 r. Nr 72, poz. 2231  

7.  
D#b"szypu%kowy"Quercus"robur 

pier nica � 160 cm 

wysoko !"� 33 m 

Nadle nictwo:"Kup,"Obr'b"

le ny:"Kup,"Le nictwo:"

Murów,"Oddz."5"(W"lesie,"w"

pó%nocno-zachodnim rogu 

oddzia%u"nr"5"/na"p%d."od"m."

Zagwi$dzie/oddz."5)"

(obecnie"le nictwo"Brynica) 

Rozporz#dzenie"Nr"0151/P/38/05"Wojewody"Opolskiego"z"

dnia"26"pa$dziernika"2005"r. w sprawie ustanowienia 

pomników"przyrody"Dz.Urz.Woj.Opolskiego"z"dnia"7"listopada"

2005 r. Nr 72, poz. 2231 

8.  

Grupa 2 drzew. 

D#b"szypu%kowy"Quercus"robur 

pier nica � 169; 153 cm 

wysoko !"� 27; 27 m 

 

Kup,"Obr'b"le ny:"Kup,"

Le nictwo:"Kup,"Oddz."75"

(Na"%#ce,"w"odleg%o ci"ok."

36m od lini 

oddzia%owej"57/75"/w"pn-

wsch"naro&niku"oddzia%u"

75/oddz. 75B) 

Rozporz#dzenie"Nr"0151/P/38/05"Wojewody"Opolskiego"z"

dnia"26"pa$dziernika"2005"r."w"sprawie"ustanowienia"

pomników"przyrody Dz.Urz.Woj.Opolskiego z dnia 7 listopada 

2005 r. Nr 72, poz. 2231 

9.  
D#b"szypu%kowy"Quercus"robur 

drzewo martwe, powalone 

Nadle nictwo:"Kup,"Obr'b"

le ny:"Kup,"Le nictwo:"

Brynica, Oddz. 86, (Przy 

szosie (trasa Grabczok-

Brynica) w rozporz#dzeniu"

b%'dnie"opisana"

miejscowo !"jako"Brynica"

oddz."86"f)"Znajduje"si'"przy"

rozwidleniu"dróg 

Rozporz#dzenie"Nr"0151/P/38/05"Wojewody"Opolskiego"z"

dnia"26"pa$dziernika"2005"r."w"sprawie ustanowienia 

pomników"przyrody"Dz.Urz.Woj.Opolskiego z dnia 7 listopada 

2005 r. Nr 72, poz. 2231 

10.  
Wi#z"szypu%kowy"Ulmus"laevis 

pier nica � 147 cm 

wysoko !"� 22 m 

przy ulicy Lipowej obok 

posesji nr 1b 

1."Uchwa%a"Nr"XXV/127/2005"Rady"Gminy"Murów"z"dn."11"

sierpnia 2005 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody 

o&ywionej"Dz.Urz.Woj.Opolskiego"z"dnia"26"pa$dziernika 

2005r. Nr 69, poz. 2172) 

2."Uchwa%a"Nr"XXV/130/2005"Rady"Gminy"Murów"z"dnia"29"

wrze nia"2005"r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

Nr"XXV/127/2005"Rady"Gminy"Murów"z"dnia"11"sierpnia"2005"

r."w"sprawie"uznania"za"pomnik"przyrody"o&ywionej"

Dz.Urz.Woj.Opolskiego"z"dnia"26"pa$dziernika"2005r."Nr"69,"

poz. 2172 

11.  
Grupa 2 drzew. 

1) D#b"szypu%kowy"Quercus robur 

2) brak danych 

Nadle nictwo:"Kup,"Obr'b"

le ny:"Kup,"Le nictwo:"

Brynica, Oddz.: 128/129 

1."Uchwa%a"Nr"XXV/127/2005"Rady"Gminy"Murów"z"dn."11"

sierpnia 2005 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody 

o&ywionej"Dz.Urz.Woj.Opolskiego"z"dnia"26"pa$dziernika"
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L.p. 
Forma 

ochrony 
Nazwa Krótka charakterystyka Lokalizacja  Akt powołujący/ Plany ochrony 

pier nica!(D"b!szypu#kowy) � 142 cm 

wysoko $!(D"b!szypu#kowy)!� 30 m 

 

(Przy!drodze!oddzia#owej!

pomi%dzy!oddzia#ami!

128/129)!(wed#ug!danych!z!

gminy!ro nie!w oddz. 82) 

2005r. Nr 69, poz. 2172 

2.!Uchwa#a!Nr!XXV/130/2005!Rady!Gminy!Murów!z!dnia!29!

wrze nia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

Nr!XXV/127/2005!Rady!Gminy!Murów!z!dnia!11!sierpnia!2005!

r.!w!sprawie!uznania!za!pomnik!przyrody!o&ywionej!

Dz.Urz.Woj.Opolskiego!z!dnia!26!pa'dziernika!2005r.!Nr!69,!

poz. 2172 

12.  
D b!szypu"kowy!Quercus robur 

pier#nica � 139 cm 

wysoko#$!� 29 m 

Nadle#nictwo:!Kup,!Obr%b!

le#ny:!Kup,!Le#nictwo:!

Brynica, Oddz. 128 (oddz. 

128!f)!(wed"ug!LP!82c!stan!

wg Programu Ochrony 

Przyrody!PUL!Nadle#nictwa!

Kup) 

1.!Uchwa"a!Nr!XXV/127/2005!Rady!Gminy!Murów!z!dn.!11!

sierpnia 2005 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody 

o&ywionej!Dz.Urz.Woj.Opolskiego!z!dnia!26!pa'dziernika!

2005r. Nr 69, poz. 2172 

2.!Uchwa"a!Nr!XXV/130/2005!Rady!Gminy!Murów!z!dnia!29!

wrze#nia!2005!r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

Nr!XXV/127/2005!Rady!Gminy!Murów!z!dnia!11!sierpnia!2005!

r.!w!sprawie!uznania!za!pomnik!przyrody!o&ywionej!

Dz.Urz.Woj.Opolskiego!z!dnia!26!pa'dziernika!2005r.!Nr!69,!

poz. 2172 

Źródło: Centralny rejestr form ochrony przyrody, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, stan na październik 2021r.  
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Na prze!omie lat 2020-2021 zosta!a opracowana na zlecenie RDO" w Opolu �Ekspertyza dotycz#ca 
kierunków rozwoju sieci opolskich rezerwatów przyrody� (K. Badora, G. Hebda, A. Nowak, M. Sierakowski, 

R. Wróbel, Opole 2021). Celem ekspertyzy by!o okre$lenie przysz!ego rozwoju systemu przestrzennego 

rezerwatowej ochrony przyrody województwa opolskiego. W ekspertyzie przedstawiono autorski zbiór 
propozycji ochrony rezerwatowej jak równie% zweryfikowano wcze$niejsze projekty i propozycje z lat 
1980-2020. Na terenie gminy Murów wskazano 3 tereny proponowane do obj&cia ochron# w formie 

rezerwatu przyrody: 

1) Kęszyce � obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub ma!o zmienionym, ekosystemy, ostoje 

i siedliska przyrodnicze, a tak%e siedliska ro$lin, siedliska zwierz#t, wyró%niaj#ce si& szczególnymi 
warto$ciami przyrodniczymi, naukowymi oraz walorami krajobrazowymi. Teren rezerwatu obejmuje 

jedn# z najokazalszych wydm na Równinie Opolskiej w Stobrawskim Parku Krajobrazowym,  o  
deniwelacjach  osi#gaj#cych  oko!o  20  m,  poro$ni&tych  biocenozami borowymi  o  ró%nym  stopniu  
uwilgotnienia.  Wyst&puj#cy  tu  wa!  wydmowy  ma  charakter wydmy  z!o%onej,  powsta!ej  w  kilku  
cyklach  wydmotwórczych  na  prze!omie  plejstocenu  i holocenu. Na szczycie wydm oraz na ich 
po!udniowych stokach wyró%ni' mo%na bardzo dobrze wykszta!cony suboceaniczny bór $wie%y 
Leucobryo-Pinetum z dominuj#c# borówk# brusznic# Vaccinium  vitis-idaea,  wrzosem  zwyczajnym  

Calluna  vulgaris  oraz  borówk#  czernic# Vaccinium  myrtillus.  Miejscami,  w  cz&$ci  wierzcho!kowej  
zaznacza  si&  udzia!  chrobotków Cladonia  sp.  w  runie  co  jest  charakterystyczne  dla  boru  suchego  

Cladonio-Pinetum.  U podstawy  wydmy,  w  misach  deflacyjnych  na  glebach  torfowo  �  murszowych  

dominuj# siedliska borów wilgotnych Molinio caeruleae-Pinetum z dominuj#c# trz&$lic# modr# Molinia 
caerulea.  W  miejscach  najwilgotniejszych  wyró%ni'  mo%na  zagro%one  zbiorowisko  boru bagiennego 
Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris z udzia!em chronionego bagna zwyczajnego Ledum  palustre  i  
wid!aka  ja!owcowatego  Lycopodium  annotinum,  brzozy  omszonej  Betula pubescens,  borówki  
bagiennej  Vaccinium  uliginosum  oraz torfowców  Sphagnum  sp.  Spo$ród walorów  faunistycznych  
obszaru  wymieni'  nale%y  przede  wszystkim  terytorium  l&gowe sóweczki Glaucidium passerinum, 
dzi&cio!a czarnego Dryocopus martius oraz liczn# populacj& chronionego  biegacza  pomarszczonego  
Carabus  intricatus.  Obszar  ten  dotychczas  nie  by! jednak szczegó!owo rozpoznany faunistycznie. 

2) Radomierowice � obejmuje  siedliska  le$ne  b&d#ce  miejscem  wyst&powania koszatki le$nej Dryomys 
nitedula, gatunku zagro%onego, umieszczonego w Polskiej Czerwonej Ksi&dze  Zwierz#t  i  $ci$le  
chronionego.  Stanowisko  to  jest  jednym  z  kilku  w  województwie, stanowi#cych izolowan# 
populacj& koszatki le$nej w lasach stobrawskich, po!o%on# z dala od najbli%szych  stanowisk  w  kraju.  
Koszatka  le$na  wyst&puje  na  tym  stanowisku    w  dobrze zachowanym $rodowisku le$nym, daj#c 
dobre perspektywy na zachowanie populacji.  )adne ze znanych  stanowisk  tego  gatunku  w  

województwie,  nie  znajduje  si&  w  obr&bie  istniej#cego rezerwatu przyrody. Zró%nicowane 
drzewostany na stanowisku, reprezentuj#ce lasy mieszane i bory mieszane, pe!ni# bardzo istotn# rol& w 
zachowaniu ostatnich nizinnych populacji koszatki le$nej  w  tej  cz&$ci  kraju.  Ponadto  na  stanowisku  
tym  od  kilku  lat  obserwuje  si&  w  okresie l&gowym  terytorialne  sóweczki  Glaucidium  passerinum,  
które  posiadaj#  obecnie  w województwie mniej ni% 10 stanowisk. W drzewostanie wyst&puj# równie% 
inne gatunki ptaków wska*nikowych dla dojrza!ych lasów: dzi&cio!y $rednie Dendrocoptes medius,  
dzi&cio!y czarne Dryocopus martius i siniaki Columba oenas. Drzewostany s# zachowane w stanie 
zbli%onym do naturalnego, o rozbudowanej pi&trowo$ci, wielogatunkowe i wielowiekowe, w oddziale 

202c z dominuj#cym  starodrzewiem  sosnowym  z  obfito$ci#  wielopostaciowego  tzw.  martwego 
drewna.  

Po$ród  innych  walorów  przyrodniczych  projektowanego  rezerwatu  wymieni'  nale%y  tak%e 
wyst&puj#cego  miejscami  obficie  wid!aka  ja!owcowatego  Lycopodium  annotinum  oraz zagro%one 
gatunki grzybów: smoluch& $wierkow# Ischnoderma benzoinum, bu!awk& rurkowat# Typhula fistulosa, 
lakownic& l$ni#c# Ganoderma lucidum. 

3) Rzeka Bogacica � obejmuje obszary zachowane w stanie  naturalnym  lub  ma!o zmienionym,  
ekosystemy,  ostoje  i  siedliska  przyrodnicze,  a  tak%e  siedliska  ro$lin,  siedliska zwierz#t,  
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wyró niaj!ce" " si#" " szczególnymi" " warto$ciami" " przyrodniczymi," " naukowymi" " oraz" walorami"
krajobrazowymi." Teren" rezerwatu" obejmuje" " 3,5" " kilometrowy" " odcinek" " rzeki" " Bogacicy" " mi#dzy""
miejscowo$ciami""Nowa"Bogacica"i"M%odnik."Koryto"rzeczne"ze"wzgl#du"na"wysoki"stopie&"naturalno$ci"
charakteryzuje"si#""du ym""zró nicowaniem""geomorfologicznym.""Cech!""charakterystyczn!""jest""liczne"
wyst#powanie" rumoszu" drzewnego," który" jest" jednym" z" g%ównych" czynników" kszta%tuj!cych" " i"
decyduj!cym""o" "bioró norodno$ci" "ekosystemu  rzecznego  na  obszarze  proponowanego rezerwatu. 

Wyst#puje" tutaj" 18" gatunków" chrz!szczy" wodnych" nale !cych" do" 7" rodzin," w" tym" gatunki" bardzo"
rzadkie,"nie""notowane"do"tej"pory"na"Górnym"'l!sku""� Anacaena bipustulata oraz Hydraena pulchella 

(wspó%cze$nie"znany"jedynie"z"dwóch"stanowisk"w"Polsce)."Rzeka" jest"równie "siedliskiem"dla"dwóch"
chronionych" gatunków" wa ek" � trzepli" zielonej" Ophiogomphus" cecilia" oraz" szklarnika" le$nego"
Cordulegaster"boltonii."Spo$ród"bezkr#gowców"na"szczególn!"uwag#""zas%uguje  rak  rzeczny  Astacus  

astacus," " posiadaj!cy" "w" "województwie" "mniej" " ni " " 5" stanowisk." " Charakterystyczna" " dla" " potoków""
nizinnych""jest""ichtiofauna,""w$ród""której""wyró ni*"nale y:""koz#""Cobitis""taenia,""piskorza""Misgurnus""
fossilis," " $liza" " Barbatula  barbatula  oraz reofilnego minoga strumieniowego Lamperta planeri. 

Awifaun#" reprezentuj!" gatunki" zwi!zane" z" "ma%ymi" " rzekami" " �  pliszka" " górska" "Motacilla" " cinerea,""
samotnik""Tringa""ochropus""oraz"zimorodek"Alcedo"atthis."Zbiorowiska"le$ne"reprezentowane"s!"przez"
%#gi"olszowo"� jesionowe"tworz!ce""w!ski""pas""wzd%u ""brzegów""rzeki""oraz""gr!dy.""Siedliskiem,""który""
dodatkowo" waloryzuje" obszar" s!" zbiorowiska" w%osieniczników" tworz!ce" zbiorowiska" zwi!zku"
Ranunculion fluitantis.  Wszystkie  te  cechy  $wiadcz!""o" "unikatowo$ci" "tego""ekosystemu""rzecznego"
wyró niaj!cego"si#"wybitnie"w"skali"województwa." 
W""ocenie""wska+ników""ekosystemowych""planowany""rezerwat""znalaz%""si#""ze""wska+nikiem"21,005"w"
grupie" rezerwatów" o" umiarkowanych" walorach" ekosystemowych." Bior!c" pod" uwag#" walory" " i""
zagro enia" " utworzenie" " rezerwatu" " nie" " jest" " pilne." " Wynika" " to" " z" " ni szej" " warto$ci" wska+ników""
odnosz!cych""si#""do""znaczenia""biogeograficznego,""zagro e&""zbiorowisk,"unikalno$ci""siedliska""i""puli""
gatunków,""a  tak e""nielicznej""grupie""wyst#puj!cych""tu""gatunków"zagro onych. 

Lokalizacj#" form" ochrony" przyrody" na" podstawie" baz" danych" GDO'" Warszawa" i" RDO'" Opole"
przedstawiono na załączniku graficznym nr 2 do POŚ.  

5.9.1.6 Zalecenia w ramach ochrony przyrody 

Maj c!na!uwadze,! i"! zaplanowane!w!PO#!dla!Gminy!Murów zadania z zakresu termomodernizacji 

budynków!oraz!usuwania!wyrobów!zawieraj cych!azbest!mog !odbywa$!si%!w!potencjalnych!miejscach!
odpoczynku! nietoperzy! oraz! gniazdowania! ptaków! nale"y! zapobiega$! &amaniu! zakazów! dotycz cych!
chronionych!gatunków!zwierz t,!o!których!mowa!w!§!7!Rozporz dzenia!Ministra!#rodowiska!w sprawie 

ochrony gatunkowej zwierząt [17],! a! w! szczególno'ci! dostosowa$! termin! termomodernizacji! i! usuwania!
wyrobów!zawieraj cych!azbest!z!budynków!do!okresu!l%gowego!ptaków.! 
W!wyniku!prowadzenia!tych!robót!mo"e!dochodzi$!do!powstawania!kolizji!na!drodze!�siedliska!gatunków!
chronionych�,! a! �remonty! budynku�! w! wyniku,! których! zamieszkuj ce! je! zwierz%ta! mog ! utraci$!
bezpowrotnie miejsca schronienia b d(!gniazdowania!)rozrodu*,!przez!co!w!widoczny!sposób!zmniejsza!
si%! ich! populacja! )w! konsekwencji! mo"e! doj'$! do! jej! ca&kowitego! zaniku*.! W! zwi zku! z! powy"szym!
koniecznym!jest!w&a'ciwe!planowanie!i!prowadzenie!tego!typu!robót.!W!przypadku!nieodpowiedniego!ich 

wykonywania!mo"e! dochodzi$! do! naruszania! zakazów!wymienionych!w! §! 7!w/w! rozporz dzenia,!m.in.!
zabijania! i!okaleczania!ptaków!lub!nietoperzy,!niszczenia!ich! jaj! i!postaci!m&odocianych!oraz!ich!siedlisk,!
miejsc!gniazdowania,!l%gu!lub!schronie+!)zakazy*.!Tak"e!umy'lne!p&oszenie!i!niepokojenie!ww.!gatunków!
jest!dla!nich!zagro"eniem,!gdy"!prowadzi$!mo"e,!m.in.!do!porzucenia! l%gów!przez!osobniki!rodzicielskie.!
Dodatkowo!przeprowadzone!zamierzenia!remontowe!mog !uniemo"liwi$!w!przysz&o'ci!zak&adanie!gniazd!
przez! bytuj ce! tam! wcze'niej! gatunki! ptaków! )np.! poprzez! monta"! podbitek! i! uszczelnienie! wszelkich!
szpar!i!nieci g&o'ci!elewacji!wykorzystywanych!wcze'niej!przez!ptaki*!lub!te"!sprawi$,!"e!dane!obiekty!nie!
b%d ! nadawa&y! si%! w! przysz&o'ci! do! wykorzystania,! jako! miejsca! odpoczynku! przez! wyst%puj ce! tam!
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wcze niej! nietoperze! (np.! poprzez! zagrodzenie! dost"pu! do! pomieszcze#! wcze niej! przez! nie!
wykorzystywanych).  

Najdogodniejszym! terminem! prowadzenia! termomodernizacji! obiektów! budowlanych! oraz!
usuwania!wyrobów! zawieraj$cych! azbest! jest! okres! od! 16! pa%dziernika! do! 28/29 lutego,! przypadaj$cy!
poza! okresem! rozrodu! wi"kszo ci! gatunków! zwierz$t.! W! tym! czasie! wykonawca! prac! mo&e,! bez!
zezwolenia,! zabezpieczy'! wszelkie! szczeliny! i! otwory! wentylacyjne! budynku! przed! zaj"ciem! ich przez 

zwierz"ta!i!nie!dopu ci'!do!za)o&enia!gniazd!i!przeprowadzenia!l"gów!przez!ptaki!w!nast"pnym!sezonie.!
Natomiast! przed! przyst$pieniem! do!wykonywania! przedmiotowych! prac!w! terminie! od! 1!marca! do! 15!
pa%dziernika!nale&y!bezwzgl"dnie:! 

1) upewni'! si",! czy!w!obr"bie! remontowanych! budynków!nie!wyst"puj$!miejsca! l"gowe!ptaków! lub!
rozrodu nietoperzy - obserwacje! dotycz$ce! zasiedlenia! budynku!powinny! zosta'! przeprowadzone!
przez! eksperta! ornitologa! i! chiropterologa! w! okresie! mo&liwie! najkrótszym! poprzedzaj$cym!
planowan$!inwestycj",!tak!aby!unikn$'!przykrych!konsekwencji!wstrzymania!prac, 

2) w! przypadku! stwierdzenia! zasiedlenia! budynku! przez! chronione! gatunki! ptaków! lub! nietoperzy!
ekspert!powinien!wskaza'!dok)adne!miejsca!ich!przebywania!tak,!aby!przed!okresem!l"gowym tych 

gatunków!mo&na!by)o!zamkn$'!nisze,!szczeliny!i!dost"py!do!stropodachu!wykorzystywane!przez!te!
zwierz"ta.! W! momencie,! gdy! planowane! dzia)ania! b"d$! si"! wi$za'! z! konieczno ci$! realizacji!
czynno ci!zakazanych!w!stosunku!do!nich,!tj.!z!niszczeniem!gniazd, jaj,!czy!te&!postaci!m)odocianych,!
inwestor! zobowi$zany! jest! do! uzyskania,! przed! przyst$pieniem! do! prac,! zezwolenia! w)a ciwego!
organu ochrony przyrody, wydawanego w trybie art. 56 Ustawy o ochronie przyrody [5].! Jednak&e!
przypadki!takie!nale&y!traktowa',! jako!wyj$tkowe,!nie!za ,! jako!zasad"!w!procesie! inwestycyjnym.!
Uzyskanie ww. zezwolenia nie jest wymagane w przypadku usuwania, w okresie od dnia 16 

pa%dziernika! do! ko#ca! lutego,! gniazd! ptasich! z! obiektów! budowlanych! i! terenów! zieleni,! je&eli!
wymagaj$!tego wzgl"dy!bezpiecze#stwa!lub!sanitarne,! jednak!pod!warunkiem,! i&!dla!planowanych!
czynno ci! brak! rozwi$za#! alternatywnych! oraz! gdy! nie! b"dzie! to! szkodliwe! dla! zachowania! we!
w)a ciwym!stanie!ochrony!populacji!tych!gatunków!i!ich!siedlisk!(§!8!ust.!2!Rozporz$dzenia Ministra 

*rodowiska!w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt [17]+.! Powy&sze! zezwolenie!mo&e! by'!wydane!
jedynie!w! przypadku!wyst$pienia! )$cznie! trzech!warunków,! tj.:! braku! rozwi$za#! alternatywnych,!
je&eli! czynno ci! te! nie! s$! szkodliwe! dla! zachowania! we! w)a ciwym! stanie! ochrony! dziko!
wyst"puj$cych! populacji! chronionych! gatunków! ro lin,! zwierz$t! lub! grzybów! oraz! gdy! zachodzi!
jedna!z!przes)anek!wymieniona!w!art.!56!ust.!4!pkt!od!1!do!7!Ustawy o ochronie przyrody [5]. Brak 

spe)nienia!jednego!z!ww.!warunków!skutkuje!odmow$!wydania!zezwolenia, 
3) po! przeprowadzeniu! prac! remontowych! nale&y,! w! miar"! mo&liwo ci,! umo&liwi'! ptakom! i!

nietoperzom! dalsze! wyst"powanie! w! obiektach! budowlanych,! poprzez! stworzenie! na!
remontowanych! budynkach! siedlisk! zast"pczych! w! postaci,! np. budek! l"gowych.! Ich! charakter,!
lokalizacja,!parametry!techniczne!i!zag"szczenie!powinny!by'!dobrane!przez!specjalist"!ornitologa!i!
chiropterologa!odpowiednio!do!preferencji!gatunków,!które!wyst"powa)y!tam!wcze niej, 

4) w przypadkach, gdy obiekt budowlany wykorzystywany!by)! przez! jerzyki!Apus! apus,! a!w! ramach!
remontu! stropodach! budynku! ocieplono! materia)ami! sypkimi! (np.! przy! u&yciu! granulatu! we)ny!
mineralnej,!granulatu!styropianu!fibry!celulozowej+,!nale&y!ca)kowicie!zrezygnowa'!z!pozostawiania!
otwartych otworów!do! stropodachów,! gdy&!materia)y! u&yte! do! izolacji! s$! niebezpieczne! dla! tego!
gatunku. 

5.9.1.7 Dziedzictwo kulturowe 

Gmina Murów posiada zaktualizowany Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla!Gminy!Murów!
na lata 2018-2021 oraz!zaktualizowan$!w!2020r.!Gminn$!Ewidencj"!Zabytków.! 

Ówcze nie! gmina! Murów! to! 12! so)ectw! i! par"! urokliwych! przysió)ków! licz$cych )$cznie! 5600!
mieszka#ców.!Najstarszym!so)ectwem!gminy!wg.!nielicznych,!zachowanych!pisemnych!przekazów!s$!Stare!
Budkowice, gdzie w XIV w. pisano o wsi Budkowitz,!której!etymologia!nazewnictwa!nawi$zuje!do!�ma)ych!
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budek�, czyli ubogich chatek, w jakich mieszkali pierwsi jej mieszka!cy. By"a to niewielka osada le#na, 

której mieszka!cy w du$ym stopniu zajmowali si% hodowl& zwierz&t oraz gospodark& le#n&, jak np. 

pszczelarstwem, pozyskiwaniem drewna, produkcj& smo"y i rybo"ówstwem. Wynika to z prowadzonych od 

XVI w. urbarzy, czyli spisów dóbr i powinno#ci wobec w"a#ciciela danego terenu. Po wojnach #l&skich, 

prowadzonych do 1763r. król pruski Fryderyk II Wielki zainteresowa" si% terenami dzisiejszej gminy, 

które wraz z predyspozycj& regionu na o#rodek przemys"owy, jako bogatego wówczas w zasoby rud 

darniowych i $elaza oraz obszernych lasów i po"o$eniem nad rzek&, obj&" swoj& polityk& kolonizacyjn&. 

Sugeruj&c si% pisemnymi przekazami wg. Dworaka (�Dwie#cie lat istnienia zak"adów metalowych 

przemys"u terenowego w Zagwi'dziu.�) nale$y przytoczy* fakt, i$ obszar na którym powsta"a kluczowa dla 

dalszego rozwoju terenów dzisiejszej gminy Huta Kluczborska i wraz z ni& obecna miejscowo#* Zagwi'dzie 

�by"a g"uch& i niedost%pn& puszcz& i do po"owy XVIII w. rajem dla grubej zwierzyny i zbójników�. Brzmi 

wszak zjawiskowo, niemniej jednak dla ludno#ci osadniczej pocz&tki Zagwi'dzia i pozosta"ych, 

s&siaduj&cych osad fryderycja!skich nie by"y "atwe. w so"ectwach Zagwi'dzie, D%biniec i Nowe Budkowice 

przewa$aj& dobrze zachowane, charakterystyczne dla #l&skiego budownictwa ceglanego XIX i XX w. 

budynki mieszkalne. Tzw. �czerwone zabudowania� zdobione s& bogatym detalem architektonicznym w 

formie dekoracyjnych gzymsów i gibli szczytowych zawieraj&cych najcz%#ciej elementy sakralne, b%d&cych 

po dzi# dzie! elewacyjn& wizytówk& ca"ego domostwa. Ma"a architektura za#, to liczne kapliczki, 

przydro$ne i przydomowe krzy$e, drewniane lauby, trafostacje, dawne remizy OSP, jak i pojedyncze, nadal 

funkcjonalne studnie g"%binowe. Istotnym komponentem dziedzictwa materialnego jest przyparafialny 

Ogród Botaniczny w Zagwi'dziu. Ogród posiada bogat& architektur% krajobrazu z licznymi rze'bami i 

aran$acjami terenu. Ró$norodne gatunki drzew, krzewów (g"ównie ró$aneczniki) oraz kwiatów, poniek&d 

typowych dla ogrodów #ródziemnomorskich, wyst%puj& tutaj w poka'nych ilo#ciach. Na szczególn& uwag& 

zas"uguje jednak w so"ectwie Zagwi'dzie kompleks Huty Kluczborskiej z XVIII/XIX wieku, jak i parafialny, 

neorenesansowy ko#ció" z pocz&tku XX w., którego inwentarz obiektów ruchomych obj%ty jest #cis"& 

ochron& konserwatorsk&.  Natomiast so"ectwo Radomierowice szczyci si% zabytkowym ko#cio"em, 

powsta"ym w latach 1786-1789, wykonanym w technice tzw. pruskiego muru. Najstarsze so"ectwo gminy, 

Stare Budkowice posiada zabytkowy ko#ció" wraz z by"ym klasztorem i plebani&, do której przynale$y 

jedna z najstarszych drewnianych stodó" gminy. 

Elementy dziedzictwa kulturowego o warto#ci zabytkowej, zgodnie z Ustaw& o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami [11] podlegaj& ochronie. Ustanowione na terenie gminy Murów formy ochrony 

zabytków obejmuj&:  

2) 11 zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego; 

3) 5 zabytków ruchomych wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego; 

4) 1 stanowisko archeologiczne wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego; 

5) 914 zabytków nieruchomych uj%tych w Gminnej Ewidencji Zabytków; 

6) 5 stanowisk archeologicznych uj%tych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

Zasoby materialne dziedzictwa kulturowego gminy to przede wszystkim zabytki sakralne oraz 

obiekty pozosta"e po dawnej infrastrukturze przemys"owej oraz administracyjnej. Cenne jest tak$e 

dziedzictwo niematerialne Gminy.  

Do pierwszej grupy zaliczy* mo$na ko#cio"y, kapliczki oraz plebanie i klasztor.  Ko#cio"y znajduj& si% 

pod w"a#ciw& opiek&, s& obj%te ochron& w postaci wpisu do rejestru zabytków. Plebanie i klasztor to cenna 

architektura trwale zwi&zana z istnieniem #wi&ty!.  

Cennym zasobem s& zachowane na terenie ca"ej gminy kapliczki wolnostoj&ce pe"ni&ce wcze#niej 

ró$ne funkcje, "&cznie z rol& dzwonnicy. W chwili obecnej wymagaj& opracowania zawieraj&cego katalog 

oraz zdj%ciowe materia"y archiwalne pozwalaj&ce W przysz"o#ci na lepsze opracowanie projektów 

budowlanych prac remontowych. Nale$y przy tym pami%ta*, $e we wszystkich przypadkach projekty 

powinny zawiera* programy prac konserwatorskich, a W przypadku wyst%powania tynków i detali 

architektonicznych z zapraw oraz oryginalnej stolarki � tak$e dokumentacje z bada! stratygraficznych. 
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Tworzony katalog powinien zawiera! dok"adne informacje o rze#bach (i innych elementach, np. obrazach, 

tablicach) zachowanych we wn$trzach.  

Infrastruktura to przede wszystkim huty (w Zagwi#dziu i Murowie) oraz budynki kolejowe. Cenne s% 

tak&e niektóre le'niczówki, remizy stra&ackie oraz stacje trafo. Do tej grupy zaliczamy te& szpitale i szko"y. 

Wszystkie te obiekty ukazuj% gospodarcz% przesz"o'! gminy oraz dokumentuj% stan dawnej administracji 

pa*stwowej na tych ziemiach.  

Ostatnia, najliczniej reprezentowana grupa to domy mieszkalne i zabudowania gospodarcze. W 

gminnej ewidencji zabytków dla wielu miejscowo'ci zamieszczono chroni%cy je zapis � uk"ad ruralistyczny 

wsi.  W definicji ma to zabezpieczy! przestrzenne za"o&enia wiejskie, zawieraj%ce zespo"y budowlane, 

pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w uk"adzie historycznych podzia"ów 

w"asno'ciowych i funkcjonalnych, w tym ulic lub sieci dróg 35 . W przypadku gminy Murów dotyczy to 

miejscowo'ci: Murów, Nowe Budkowice, Radomierowice, Stare Budkowice i Zagwi#dzie. Szczególnym 

przypadkiem siedziby mieszkalnej jest willa w M"odniku (Bo&ejowie) b$d%cy jedyn% budowl% mieszkaln% 

tej wielko'ci na terenie gminy. 

Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome 

i nawarstwienia kulturowe podlegaj% ochronie prawnej, i wymagaj% zg"oszenia do wojewódzkiego 

konserwatora zabytków lub administracji lokalnej. Ratownicze badania archeologiczne prowadzi si$ 

zgodnie z przepisami szczególnymi.  

5.9.2 Prognoza stanu środowiska 

Ustawa o ochronie przyrody doleguje du&% cze'! uprawnie* dotycz%cych ustanawiania obiektów 

i obszarów ochrony przyrody na gmin$. Rada gminy, mo&e powo"ywa! pomniki przyrody oraz u&ytki 

ekologiczne, zespo"y-przyrodniczo krajobrazowe i stanowiska dokumentacyjne. Gmina Murów posiada 

opracowane i zaktualizowane w 2020r. Studium uwarunkowa* i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, w którym to dokumencie wskazano g"ówne kierunki rozwoju obszarów cennych 

przyrodniczo i miejsca do obj$cia ochron% prawn% ze wzgl$du na cenne uwarunkowania faunistyczne i 

florystyczne. Ponadto w 2021r. zosta"a opracowana szczegó"owa inwentaryzacja pomników przyrody, w 

której zawarto rozbudowane informacje o opisie drzew, ocenie ich stanu i podstawowych parametrach 

dendrometrycznych. Kierunkiem zmian 'rodowiska przyrodniczego w kolejnych latach b$dzie utrzymanie 

trwa"o'ci i ci%g"o'ci funkcji przyrodniczych, zachowanie powi%za* przyrodniczych z otaczaj%cymi 

obszarami oraz wzrost mo&liwo'ci wykorzystania zasobów przyrody dla turystyki i rekreacji, w tym 

rozwój funkcji popularyzatorskiej, edukacyjnej i kulturowej. Te ostatnie powoduj% tak&e niestety 

zwi$kszenie presji turystyki na tereny najcenniejsze przyrodniczo. W efekcie prowadzonych przez 

Nadle'nictwa dzia"a* nast$powa! b$dzie dalsza przebudowa drzewostanów i zwi$kszenie zdolno'ci 

produkcyjnych lasu. Jednocze'nie zwi%zane jest to ze wzrostem zagro&e* zdrowotnych lasów przez 

czynniki abiotyczne i biotyczne. 

5.9.3 Zagadnienia horyzontalne – zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe 

I – Adaptacja do zmian klimatu 

Notowane ocieplanie si! klimatu spowoduje migracj! gatunków, w tym obcych inwazyjnych wraz 

z równoczesnym wycofywaniem si! tych gatunków, które nie s" przystosowane do wysokich temperatur 

i suszy latem, a dobrze znosz" ostre mrozy. W kontek#cie pojawiaj"cego si! zjawiska suszy wyst"pi 
ograniczenie powierzchni terenów wodno-b$otnych, w tym stopniowe wysychanie i zanik torfowisk, 

wilgotnych lasów i borów. Wyd$u%ony okres z dodatnimi temperaturami na jesieni z intensywnymi 

opadami rozmi!kczaj"cymi gleb! w po$"czeniu z os$abieniem drzew przez choroby i szkodniki mo%e 
dodatkowo zwi!ksza& wra%liwo#& lasów na wiatry i sprzyja& zwi!kszaniu wiatro$omów. 
Zwi"zany ze wzrostem temperatury wzrost ewapotranspiracji, a tak%e zmniejszenie si! grubo#ci i czasu 

zalegania pokrywy #nie%nej, b!dzie powodowa& spadek wilgotno#ci w lasach, przyspieszaj"c procesy 
mineralizacji gleb i zwi!kszaj"c ryzyko susz, rozwój chorób (poza chorobami grzybowymi) i szkodników, 



 www.e-ekologika.pl 

biuro@e-ekologika.pl 
Strona | 82 

 

w tym gatunków inwazyjnych. Wyd!u"ony okres wegetacyjny b#dzie sprzyja$ zwi#kszeniu 
prze"ywalno%ci owadów i przyspieszeniu ich reprodukcji: cz#stsze, bardziej gro&ne i niemo"liwe 

do przewidzenia wybuchy gradacji szkodników mog' skutkowa$ pojawianiem si# kilku nowych 
generacji w ci'gu roku.  
Grup' podatn' na wzrost dynamicznego oddzia!ywania wiatru s' obiekty zabytkowe, na które w sposób 
destrukcyjny mog' wp!ywa$ równie": cz#sto%$ wyst#powania i gwa!towno%$ opadów, z du"' ich 
zmienno%ci' w czasie, wzrost poziomu wód gruntowych, zwi#kszenie liczby powodzi b#d'cych 
nast#pstwem ulewnych, gwa!townych deszczy. Wydaje si#, "e w obliczu prognozowanych zmian 

klimatycznych, budowlane obiekty zabytkowe, b#d'ce znacz'c' cz#%ci' dziedzictwa narodowego, 
wymagaj' specjalnej uwagi. Uwzgl#dniaj'c ich aktualny stan techniczny powinny by$ podj#te 
niezw!ocznie dzia!ania dotycz'ce ich rewitalizacji, a przynajmniej zabezpieczenia pod wzgl#dem 
bezpiecze(stwa konstrukcji i u"ytkowania. Elementami konstrukcji szczególnie nara"onymi 
na dynamiczne dzia!anie porywów wiatru, nasilenie wiatru, wyst#powanie tr'b powietrznych, 
s' konstrukcje dachów obiektów zabytkowych. 

II – Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Lasy znajduj' si# w sytuacji sta!ego zagro"enia przez czynniki abiotyczne )g!ównie antropogeniczne* 

i biotyczne. Istotnym zagro"eniem s' nadal zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Lasy nara"one 

s' tak"e na anomalie pogodowe - okresowo wyst#puj'ce susze, huraganowe wiatry oraz po"ary. 

Ze wzgl#du na zwi#kszenie intensywno%ci wiatrów wzrasta zagro"enie powstawaniem szkód 
wyrz'dzonych przez wyrywane drzewa podczas huraganów. Siedliska na terenie gminy zagro"one 

s' tak"e dostaw' biogenów i metali ci#"kich, w szczególno%ci, je"eli chodzi o faun# i flor# zbiorników 
wodnych i rzek, co na skutek rozwoju gospodarczego obszaru i potencjalnej awarii mo"e by$ dla nich 
zagro"eniem. 
Zanieczyszczenie powietrza ma dzi% swe &ród!o g!ównie w tzw. niskiej emisji )domowe piece w#glowe, 
spaliny samochodowe*. Jego wp!yw na zabytki wida$ na jasnych odnawianych elewacjach, gdzie 

stosunkowo szybko po zako(czonej konserwacji osiada czarny py!. Powa"nym problemem s' kwa%ne 
deszcze niszcz'ce struktur# i materia! architektoniczny. Dodatkowym problemem jest wp!yw 
wilgotno%ci, która powoduje os!abienie budulca oraz wyst'pienie zagrzybienia. 

III – Działania edukacyjne 

Funkcj# edukacyjn' pe!ni' szlaki turystyczne i %cie"ki edukacyjne. G!ównym celem edukacji 
przyrodniczej jest zach#cenie ludno%ci do uprawiania aktywnego wypoczynku, pokazanie ró"norodno%ci 
wyst#puj'cych form przyrody, przybli"enie problematyki gospodarki le%nej i ochrony przyrody oraz 

poszerzenie wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczej. Nadle%nictwa, jednostki o%wiatowe prowadz' 
edukacj# ekologiczn' w oparciu o zatwierdzony program. Prowadzone s' równie" spotkania 

ze szko!ami, przedszkolami na %cie"kach edukacyjno - le%nych. Gmina Murów, w ramach rozwoju funkcji 

rekreacyjnej prowadzi dzia!ania informacyjne i promocyjne zwi'zane z popularyzacj' walorów 
%rodowiskowych, kulturowych i zabytkowych.  
W zakresie ochrony zabytków wa"ne jest aktualizowanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz dbanie o 
warto%ci kulturowe i zabytkowe obszaru gminy. Wa"nym jest równie" wsparcie finansowe na wszelkie 

prace restauratorskie i konserwatorskie przy obiektach zabytkowych. Pomocne jest tworzenie %cie"ek 
edukacyjnych oraz tablic informacyjnych po lokalnych obiektach zabytkowych. 

IV – Monitoring środowiska 

Zintegrowany Monitoring +rodowiska Przyrodniczego )ZM+P* funkcjonuje w ramach Pa(stwowego 
Monitoringu +rodowiska, a jego zadaniem w odró"nieniu od monitoringu specjalistycznego jest 

prowadzenie obserwacji mo"liwie jak najwi#kszej liczby elementów %rodowiska przyrodniczego, 
w oparciu o planowe, zorganizowane badania stacjonarne. Celem ZM+P jest dostarczenie danych 

do okre%lania aktualnego stanu %rodowiska oraz w oparciu o wieloletnie cykle obserwacyjne, 

przedstawienie krótko i d!ugookresowych przemian %rodowiska w warunkach zmian klimatu 

i narastaj'cej antropopresji. Uzyskane wyniki z prowadzonych obserwacji stanowi' podstaw# 

do sporz'dzenia prognoz krótko- i d!ugoterminowych rozwoju %rodowiska przyrodniczego oraz 
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przedstawienia kierunków zagro!e" i sposobów ich przeciwdzia#ania. Monitoring lasów w#$czono 

do Pa"stwowego Monitoringu %rodowiska koordynowanego przez Pa"stwow$ Inspekcj& Ochrony 
%rodowiska. Instytut Badawczy Le'nictwa przyst$pi# do uruchomienia monitoringu uszkodze" lasu 
(monitoring biologiczny). do monitoringu lasu w#$czono monitoring entomologiczny obejmuj$cy 
li'cio!erne szkodniki drzew iglastych. Uruchomiono pomiary koncentracji zanieczyszcze" powietrza. 
Zapocz$tkowano monitoring fitopatologiczny. Zapocz$tkowano monitoring sk#adu chemicznego aparatu 
asymilacyjnego drzew. Rozpocz&to monitoring biegaczowatych. 
W kontek'cie monitoringu obiektów zabytkowych kluczow$ rol& odgrywa tutaj nadzór archeologiczny 
Konserwatora Zabytków przy wi&kszych pracach ziemnych. Dodatkowym elementem monitoruj$cym 
stan zabytków jest sprawowanie nadzoru nad prawid#owo'ci$ prowadzonych zada" konserwatorskich, 
architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych dzia#a" przy 
zabytkach oraz bada" archeologicznych jaki spoczywa na Konserwatorze Zabytków. 

5.9.4 Analiza SWOT 

Tabela 38. Analiza SWOT dla obszaru interwencji „Zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe” 

Obszar interwencji „Zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe” 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

® wyst powanie! korytarzy! ekologicznych o znaczeniu 

krajowym, ponadlokalnym i regionalnym 

® uporz dkowany! system! prawny w zakresie form 

ochrony przyrody 

® potencja"! turystyczny:! bogactwo! zabytków,! #cie$ki 

przyrodnicze, szlaki rowerowe; 

® bogata historia, zabytkowe budowle, historyczne 

miejsca; 

® wyst%powanie!lasów o charakterze ochronnym; 

® wysoki!wska&nik!lesisto#ci!gminy!(grunty!le#ne!zajmuj !

12! 114! ha! Gminy! Murów,! co! stanowi! 75,8! '!

powierzchni gminy); 

® otwarte tereny o znacznych walorach przyrodniczych: 

dolina Bogacicy, dolina Budkowiczanki 

® zachowane obiekty sakralne! o! wysokiej! warto#ci!

kulturowej 

® uwzgl%dnianie! zagadnie)! historyczno-kulturowych i 

chronionych!prawem!zabytków!w!miejscowych!planach!

zagospodarowania przestrzennego 

® wyst%powanie! unikalnych! zabytków! techniki! � huta 

szk"a!w!Murowie!i!huta!$elaza!w!Zagwi&dziu 

® zaktualizowana! gminna! ewidencja! zabytków! i! aktualny!

Program opieki nad zabytkami; 

® zachowany!w!znacznym!stopniu!historyczny!uk"ad!wsi,!

szczególnie!mocno!widoczny!w!przypadku!miejscowo#ci!

Murów,! Nowe! Budkowice,! Radomierowice,! Stare!

Budkowice!i!Zagwi&dzie; 

® opracowana! szczegó"owa! inwentaryzacja! pomników!

przyrody. 

® zubo$enie! ekosystemów! le#nych! kosztem!

ekosystemów!rolnych!(intensyfikacja!rolnictwa* 

® zamieniane! " k i pastwisk na pola orne 

i przeznaczane pod budownictwo 

® zmniejszenie! ró$norodno#ci! biologicznej 

w wielu uregulowanych ciekach 

® wycinka drzew i krzewów! wzd"u$! dróg jako 

elementu! buforowego! przed! sp"ywami!

biogenów z pól i " k 

® stan zabezpieczenia niektórych obiektów!

zabytkowych,! post%puj cy! proces! ich!

niszczenia; 

® niewystarczaj ce!#rodki!finansowe!pozwalaj ce!

na przeprowadzeniem prac konserwatorskich, 

restauratorskich! lub! robót! budowlanych! w!

obiektach zabytkowych; 

® samowolne! i! najcz%#ciej! niew"a#ciwe!

prowadzenie! remontów,! zw"aszcza! kapliczek! i!

dzwonnic!przydro$nych; 

® zbyt rozbudowana gminna ewidencja zabytków!

obejmuj ce! obiekty! o! znikomej! warto#ci!

estetycznej i historycznej, zw"aszcza!w!zakresie!

obejmuj cym!domy!mieszkalne 

SZANSE ZAGROŻENIA 

® ustanowienie nowych form ochrony przyrody i dbanie o 

istniej ce! poprzez! prowadzenie! w"a#ciwych! zabiegów!

piel%gnacyjnych; 

® opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej gminy 

Murów!oraz!ekofizjografii!na!potrzeby!zrównowa$onego!

planowania przestrzennego; 

® utrzymanie! oczek! wodnych,! obszarów! &ródliskowych 

i obszarów! podmok"ych! (potencjalne! u$ytki!

ekologiczne*,! jako! siedlisk! ro#linno#ci i fauny wodnej 

® kl%ski!$ywio"owe!(po$ary,!powodzie*; 

® zaj%cie! terenów! cennych! przyrodniczo! pod!

realizacj%! przedsi%wzi%+,! które! nie s  obj%te!

ochron  w formie!obszarów!chronionych; 

® zmiana! stosunków! wodnych na terenach 

przyleg"ych! oraz! niew"a#ciwie! prowadzone 

zabiegi melioracyjne; 

® zagospodarowywanie! trwa"ych! u$ytków!

zielonych na grunty orne; 
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i wodno-b otnej! charakteryzuj"cych! si#! bogactwem!

przyrodniczym w aspekcie! uwzgl#dniania! czynników!

stanowi"cych! zagro$enia! dla! ich! prawid owego!

funkcjonowania; 

® kszta towanie! systemu! naturalnych! powi"za%!

przyrodniczych,! obejmuj"cych! aktywne! biologiczne!

ekosystemy! "kowe,!bagienne,!wodne i le&ne,!które!maj"!

zasadniczy! wp yw na utrzymanie! równowagi!

biologicznej w &rodowisku!przyrodniczym; 

® kszta towanie! zró$nicowanego krajobrazu rolniczego 

poprzez! ochron#! istniej"cych! oraz! formowanie! nowych!

zadrzewie%!&ródpolnych i przydro$nych, w tym ochrona 

przed!erozj"; 

® pokrycia! terenów! drzewostanami, w szczególno&ci 

na gruntach! rolnych! s abych! jako&ciowo,! zw aszcza 

w bezpo&rednim! s"siedztwie! istniej"cych! ju$!

kompleksów!le&nych; 

® uwzgl#dnienie! zasad! kszta towania! &rodowiska!

przyrodniczego wskazanych w dokumentach 

planistycznych oraz dokumentach przyrodniczych 

(opracowania ekofizjograficzne, studium!uwarunkowa%!

i zagospodarowania przestrzennego); 

® rozwój szlaków turystycznych opartych na dziedzictwie 

kulturowym; 

® mo$liwo&'!pozyskania!wsparcia!finansowego!z!ró$nych!

(róde ! na! ochron#! i! zachowanie! dziedzictwa!

kulturowego gminy; 

® rosn"ca rola samorz"du w "czaj"cego si# w sfer#!

ochrony dziedzictwa 

® tworzenie! nowych! projektów! i! produktów!

turystycznych! w! oparciu! o! istniej"ce! zasoby.! Np.!

utworzenie parku kulturowego 

® intensyfikacja promocji dziedzictwa kulturowego w 

mediach i na portalach internetowych; 

® nagradzanie i upublicznianie dobrych praktyk w 

zakresie!ochrony!zbytków. 

® nieprzestrzeganie! uwarunkowa%!

ekofizjograficznych podczas wyznaczania 

nowych! obszarów! na potrzeby rozwoju 

spo eczno-gospodarczego; 

® ekspansja inwestycyjna w historyczne! uk ady!

wsi; 

® dewaloryzacja krajobrazu kulturowego, przez 

wprowadzanie! nowej! zabudowy! lub! wymian#!

starej na now" o obcych formach; 

® niedostosowanie sposobu u$ytkowania 

niektórych! obiektów! zabytkowych do ich 

charakteru; 

® prowadzenie! prac! remontowych! w! sposób!

niezgodny ze standardami konserwatorskimi i 

budowlanymi 

® post#puj"ca! degradacja! cz#&ci! zabytków.! Brak!

dzia a%!remontowych!i!porz"dkowych 

® zerwanie! ci"g o&ci! kulturowej! � zmiana 

systemu!warto&ci!pomi#dzy!pokoleniami 

® wysokie! koszty! remontów! obiektów!

zabytkowych; 

® skomplikowane! procedury! w! ubieganiu! si#! o!

&rodki! zewn#trzne! )z! UE,! MKiDN,! Urz#du!

Marsza kowskiego*. 

5.10 Zagrożenia poważnymi awariami 

5.10.1 Ocena stanu 

Zgodnie z art. 271b Ustawy Prawo ochrony środowiska [1], G ówny! Inspektor! Ochrony! "rodowiska!
jest! organem! w a#ciwym do realizacji! zada$! Ministra! "rodowiska w sprawach:! przeciwdzia ania!
powa%nym! awariom,! transgranicznych! skutków! awarii! przemys owych! oraz! awaryjnym 

zanieczyszczeniom!wód!granicznych.!Do!zada$!Inspekcji!Ochrony!"rodowiska!nale%&:! 
1) kontrola podmiotów, których dzia!alno"# mo$e stanowi# przyczyn% powstania powa$nej awarii; 
2) badanie przyczyn powstawania oraz sposobów likwidacji skutków powa$nych awarii dla 

"rodowiska; 
3) prowadzenie rejestru zak!adów, których dzia!alno"# mo$e by# przyczyn& wyst&pienia powa$nej 

awarii, w tym zak!adów o zwi%kszonym ryzyku wyst&pienia awarii i o du$ym ryzyku wyst&pienia 
awarii w rozumieniu przepisów o ochronie "rodowiska; 

4) prowadzenie rejestru powa$nych awarii. 
 

 Co roku G!ówny Inspektorat Ochrony 'rodowiska w Warszawie publikuje raporty o wyst%powaniu 
zdarze( o znamionach powa$nej awarii. Zgodnie z otrzyman& informacj& z Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony 'rodowiska w Opolu w latach 2016-2020 nie mia!y miejsca powa$ne awarie, ani te$ zdarzenia o 
znamionach powa$nej awarii. Na terenie Gminy Murów nie znajduj& si% zak!ady o du$ym ryzyku 
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wyst&pienia powa$nej awarii )ZDR*, ani zak!ady o zwi%kszonym ryzyku )ZZR* wyst&pienia powa$nej 
awarii.  

5.10.2 Prognoza stanu środowiska 

Obecnie nie wyst puj!"przes#anki,"aby w okresie"obowi!zywania"niniejszego"PO$"dla"Gminy"Murów 

dosz#o do wzrostu" ilo%ci" zdarze&" o" znamionach" powa'nej" awarii na terenie Gminy Murów. Czynnikami, 

które" b d!" minimalizowa(" prawdopodobie&stwo" wyst!pienia" takich" zdarze&," b dzie na pewno 

doskonalenie procedur transportu, magazynowania i przetwarzania substancji chemicznych oraz brak na 

terenie" gminy" zak#adów" ZDR" i" ZZR. Za doskonalenie procedur odpowiedzialne s! firmy" zajmuj!ce si "
dzia#alno%ci! w obszarze transportu, produkcji i us#ug."Wzrost"zagro'enia"powa'nymi"awariami"mo'e"by( 

z kolei" wynikiem" zmian" klimatycznych," za" którymi" idzie" przede" wszystkim" wzrost" cz stotliwo%ci"
wyst powania" niebezpiecznych" zjawisk"pogodowych. na obecnym etapie trudno o obiektywn!" ilo%ciow!"
ocen "przysz#ych"trendów w tym obszarze. 

5.10.3 Zagadnienia horyzontalne – poważne awarie 

I – Adaptacja do zmian klimatu 

Na" mo'liwo%(" wyst!pienia" powa'nych" awarii" ma" wp#yw" wyst powanie" ekstremalnych" zjawisk"
pogodowych," typu" huragany" czy" intensywne" burze," co" mo'e" doprowadzi( do zwi kszenia" ryzyka"
uszkodzenia" linii" przesy#owych i dystrybucyjnych, a zatem ograniczenia w dostarczaniu energii 

do odbiorców," a" tak'e" zak#adów" przemys#owych," co" mo'e" doprowadzi( do przerwania ich pracy, 

przegrzania"uk#adów"technologicznych. 

II – Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Nadzwyczajne" zagro'enia" %rodowiska" powstaj!" wskutek" wypadków i zdarze& w czasie budowy 

i eksploatacji"dróg i innych"obiektów"drogowych, w których"bior!"udzia#"pojazdy"przewo'!ce"substancje"
niebezpieczne," a" które" mog!" spowodowa(" m.in.:" ska'enie" powietrza," wód," gleb" oraz" po'ary;" awarii 
w miejscach" postoju" ww." pojazdów," po'aru z powodu" nieostro'nego" obchodzenia" si " u'ytkowników"
dróg z ogniem w lesie," niew#a%ciwego" lub" niedostatecznego" zabezpieczenia" robót" drogowych i samej 

drogi w wyniku"z#ego"rozpoznania"warunków"%rodowiskowych")np."geologii,"stosunków"wodnych*." 
Na"terenie"Gminy"ryzyko"wyst!pienia"powa'nych"awarii"jest bardzo niskie. 

III – Działania edukacyjne 

Edukacj " spo#ecze&stwa w zakresie"w#a%ciwych" zachowa& w sytuacji"wyst!pienia" zagro'enia" realizuj!"
gminne i powiatowe" zespo#y" zarz!dzania" kryzysowego. W zakres" funkcji" Pa&stwowej" Stra'y" Po'arnej"
wchodzi publiczna informacja, edukacja i zwi kszanie" %wiadomo%ci" spo#eczno%ci" lokalnych. 
na podstawie przeprowadzanych" dzia#a&," komendanci" powiatowi" sporz!dz!" tzw." katalogi" zagro'e&"
obejmuj!ce"identyfikacj "zagro'e&:" 

- chemicznych - od  róde!"stacjonarnych"(w"tym"obj#tych"postanowieniami"dyrektywy"SEVESO"II," 

- w"transporcie"drogowym"materia!ów"niebezpiecznych, w transporcie kolejowym i ruroci$gowym, 

- zagro%enia"po%arowe"(du%ych"baz"magazynowych"materia!ów"po%arowo"niebezpiecznych,"obiektów"
u%yteczno&ci"publicznej,"lasów"itp.). 

IV – Monitoring środowiska 

Obowi$zki"kontroli" zwi$zane z awariami"przemys!owymi"spoczywaj$" g!ównie na prowadz$cym"zak!ad 

o du%ym"lub"zwi#kszonym"ryzyku"wyst$pienia"awarii"oraz na organach"Pa'stwowej"Stra%y Po%arnej,"a"
tak%e"Wojewodzie."GIO*"realizuje"zadania z zakresu"zapobiegania"wyst#powania"awarii"przemys!owych"
poprzez wykonywanie kontroli przedsi#biorstw." Wspó!prac#" koordynuj$" zespo!y" zarz$dzania"
antykryzysowego w oparciu o opracowane"plany"zarz$dzania"antykryzysowego. 

5.10.4 Analiza SWOT 

Tabela 39. Analiza SWOT dla obszaru interwencji „Zagrożenia poważnymi awariami” 

Obszar interwencji „Zagrożenia poważnymi awariami” 
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MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

® s u!by" bezpiecze#stwa" wyposa!one w sprz$t"

wykorzystywany na wypadek"powa!nych"awarii 

® dobrze" rozwini$ty" system" powiadomie# 

i alarmowania na wypadek"powa!nej"awarii 

® brak" wyst$powania" zak adów" du!ego 

i zwi$kszonego"ryzyka"wyst%pienia"powa!nej"awarii"

przemys owej 

® brak" zdarze#" o" znamionach" powa!nej" awarii" w"

ostatnich latach 2016-2020 

® brak 

SZANSE ZAGROŻENIA 

® w a&ciwe" lokalizowanie" zak adów o ryzyku 

wyst%pienia" awarii" poprzez" wprowadzanie"

odpowiednich" zapisów w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego lub tworzenie 

obszarów"ograniczonego"u!ytkowania 

® opracowanie" Planów" zarz%dzania na wypadek 

powa!nych"awarii 

® stosowanie techniki BAT w przemy&le," transporcie"

s u!%ce"zapobieganiu"powa!nym"awariom 

® wyposa!enie w nowoczesny" sprz$t" s u!%cy"

likwidacji"skutków"powa!nych"awarii 

® budowa" zak adów" ZDR i ZZR na terenie Gminy 

Murów 

® lokalizowanie" zak adów o zwi$kszonym" ryzyku 

w pobli!u" terenów" mieszkalnych" lub" terenów"

cennych przyrodniczo 

5.11 Edukacja ekologiczna 

Edukacja ekologiczna jest zagadnieniem horyzontalnym dotycz!cym wszystkich obszarów ochrony 
"rodowiska i gospodarki wodnej. Dla zrównowa#onego rozwoju kraju niezb$dne s! nie tylko inwestycje 

w nowoczesne, proekologiczne technologie i racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi, ale równie# 
wysoka "wiadomo"% ekologiczna spo&ecze'stwa. Powoduje to, #e edukacja ekologiczna, gwarantuj!c 
przekazywanie aktualnej wiedzy i tre"ci, musi by% stale dostosowywana do zmieniaj!cego si$ otoczenia 
oraz zapotrzebowania na uzupe&nianie wiedzy i rozwój kompetencji, w zale#no"ci od obszarów 
tematycznych z wykorzystaniem narz$dzi prowadzenia dzia&a'. Dzia&ania edukacyjne prowadzone 

w sposób uporz!dkowany i systematyczny mog! w istotny, pozytywny sposób wp&yn!% na rozwój 
gospodarczy z poszanowaniem konstytucyjnej zasady zrównowa#onego rozwoju. Skuteczno"% 

i efektywno"% dzia&a' w tym zakresie wymaga zaanga#owania oraz wzajemnej koordynacji i wspó&pracy 
zarówno instytucji publicznych, organizacji pozarz!dowych, jak równie# otoczenia biznesu i "rodowiska 
akademickiego. 

5.11.1 Koncepcja edukacji ekologicznej dla Gminy Murów 

Edukacja ekologiczna jest jednym z podstawowych warunków realizacji Programu ochrony 

"rodowiska. (wiadome wspólnoty spo&eczne podejmuj! liczne lokalne akcje proekologiczne oraz sprawuj! 
spo&eczn! kontrol$ nad dzia&aniami przedsi$biorstw i instytucji. Dlatego te# konieczne jest zapewnienie 
mieszka'com Gminy Murów szerokiego dost$pu do informacji o "rodowisku i jego ochronie, a tak#e 

o dzia&aniach instytucji w sektorze ochrony "rodowiska. Sprawdzonym rozwi!zaniem jest tutaj stworzenie 
portalu internetowego o tematyce informacyjno-edukacyjnej, na którym poruszano by wa#ne zagadnienia 

z zakresu ochrony "rodowiska i ochrony poszczególnych jego komponentów.  
Droga do racjonalnego gospodarowania "rodowiskiem i jego zasobami naturalnymi prowadzi przede 

wszystkim przez "wiadomo"% ekologiczn! mieszka'ców Gminy Murów. Kierunki edukacji w Polsce 

wyznacza Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej �Przez edukacj$ do zrównowa#onego rozwoju�. 
Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej wskazuje na konieczno"% w&!czania tre"ci dotycz!cych ochrony 
"rodowiska do programów edukacji formalnej, a tak#e wspierania programów edukacji nieformalnej.  

 

Edukacja formalna prowadzona jest przez placówki o"wiatowe w ramach programów nauczania 
realizowanych na wszystkich szczeblach nauczania, pocz!wszy od klasy IV szko&y podstawowej, w postaci 
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oddzielnej !cie"ki edukacyjnej o charakterze wychowawczo-dydaktycznym, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej [18]. Obowi#zek uwzgl$dniania problematyki ochrony !rodowiska 

i zrównowa"onego rozwoju w programach nauczania wszystkich typów szkó%, jak równie" w programach 

kursów uprawniaj#cych do uzyskania kwalifikacji zawodowych, wprowadzony zosta% na mocy Ustawy 

Prawo ochrony środowiska [1].  

Edukacja nieformalna prowadzona mo"e by& natomiast przez rozmaite podmioty: organy 

administracji ró"nego szczebla, instytucje naukowe, organizacje pozarz#dowe, media, wreszcie � przez 

osoby z najbli"szego otoczenia. Znaczenie edukacji nieformalnej jest nie do przecenienia. Zdarza si$, "e 

oddzia%uje na kszta%towanie postaw nawet silniej ni" w przypadku prawid%owo prowadzonej edukacji 

szkolnej. 

Edukacja mieszka'ców mo"e by& prowadzona m.in. poprzez druk ulotek i broszurek informacyjnych 

dostarczanych do ka"dego gospodarstwa domowego, plakatów rozwieszanych w cz$sto odwiedzanych 

przez mieszka'ców miejscach np. W przedszkolach, szko%ach, w okolicy ko!cio%ów i sklepów, publikacje 

w prasie lokalnej czy konkursy i informacje przekazywane w trakcie og%osze' parafialnych. 

5.11.2 Działania w zakresie edukacji ekologicznej na terenie Gminy Murów 

Istotn# rol$ w szerzeniu wiedzy ekologicznej odgrywaj# m.in.:  

® jednostki samorz!dowe: Urz!d Gminy w Murowie; 

® jednostki organizacyjne: Gminna Biblioteka Publiczna,  

® jednostki o"wiaty: szko#y, przedszkola, 

® Nadle"nictwo Turawa, Kup, Kluczbork; 

® organizacje spo#eczne: ko#a #owieckie, kluby w$dkarskie; 

® stowarzyszenia i fundacje. 

W placówkach o"wiatowych prowadzona jest na bie%!co mi$dzyprzedmiotowa "cie%ka edukacyjna: 
edukacja ekologiczna. Zagadnienia dotycz!ce ekologii, ochrony "rodowiska, rozwoju zrównowa%onego 

powinny by& poruszane w ramach tre"ci programowych podczas zaj$& biologii, plastyki, geografii, fizyki, 
chemii, zaj$& technicznych czy godzin wychowawczych. Elementy edukacji ekologicznej wprowadza si$ 
równie% w edukacji najm#odszych, prowadzonej w oddzia#ach przedszkolnych. 

Funkcj$ edukacyjn! pe#ni! równie% szlaki turystyczne i "cie%ki edukacyjne. Szlaki piesze wytyczone 

na terenach o wysokich walorach turystyczno-krajoznawczych maj! na celu podniesienie walorów 
turystycznych regionu oraz stworzenie miejsc rekreacyjnego wypoczynku. W wi$kszo"ci szlaki biegn! 
lokalnymi drogami gruntowymi i le"nymi.  

Ponadto, kszta#towanie "wiadomo"ci ekologicznej mieszka'ców nast$puje poprzez wp#yw mediów, 
zarówno ogólnopolskich, jak i lokalnych. Informacje, mniej lub bardziej wiarygodne, docieraj! za 
po"rednictwem telewizji, radia, prasy, Internetu do ogó#u mieszka'ców. (rodki masowego przekazu 

zobowi!zane s! do popularyzacji ochrony "rodowiska i kszta#towania pozytywnego stosunku do przyrody, 

promuj!ce ochron$ "rodowiska i rozwój zrównowa%ony, w szczególno"ci dotycz!ce np. Znaczenia 

zachowania bioró%norodno"ci, rolnictwa zrównowa%onego i ekologicznego, w#a"ciwego post$powania 

z ró%nego rodzaju odpadami, oszcz$dzania wody i energii, korzy"ci zwi!zanych z wykorzystaniem 

odnawialnych )róde# energii *OZE+, szkodliwo"ci azbestu i w#a"ciwego z nim post$powania, mo%liwo"ci 
pozyskania dofinansowa' na ró%nego rodzaju dzia#alno"& pro"rodowiskow!, rozwoju turystyki 
zrównowa%onej, ekologicznej i agroturystyki, w#a"ciwych zachowa' w przypadku wyst!pienia zagro%e' 
"rodowiskowych. Wa%ne jest, by podawane informacje by#y w pe#ni rzetelne, poparte wiedz! naukow!. 

W latach obowi!zywania niniejszego PO( gmina Murów b$dzie prowadzi#a dzia#ania edukacyjne w 
zakresie segregacji i zakazu spalania odpadów w placówkach o"wiatowych na terenie gminy. Ponadto 
Gmina Murów b$dzie realizowa#a w partnerstwie z Gmin! Pokój, Gmin! Popielów i Gmin! -ubniany 
projekt pn.� Stobrawska wst$ga � ostoja bioró%norodno"ci � edukacja, rozpoznanie i ochrona� 
wspó#finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakres rzeczowy projektu to: 
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a) rozbudowa O!rodka Edukacji Przyrodniczej i Bada" nad Bioró#norodno!ci$ w Stobrawskim PK w 

%adzy poprzez budow& pawilonu przystosowanego do prowadzenia zaj&' i warsztatów, sk(adaj$cego 

si& z 2-óch sal wystawienniczo-szkoleniowych z zapleczem socjalno-sanitarnym i gospodarczym, jego a 

tak#e utworzenie edukacyjnego ogrodu do!wiadcze" 

b) utworzenie zintegrowanej sieci tras edukacyjnych w Stobrawskim Parku Krajobrazowym i jego otulinie 

poprzez poprowadzenie i oznakowanie w terenie najciekawszych pod wzgl&dem mo#liwo!ci 

prowadzenia edukacji przyrodniczej tras rowerowych, które b&d$ mog(y na niektórych odcinkach 

pe(ni' tak#e funkcje szlaków pieszych oraz wyposa#enie ich w atrakcyjne urz$dzenia edukacyjne, w 

tym tablice i urz$dzenia edukacyjne oraz ma($ architektur& - zach&caj$c$ do cz&stego wykorzystywania, 

a tak#e opracowanie i druk mapy z przebiegiem tras i opisem walorów Parku, 

c) wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej gminy %ubniany - gminy s(abo i wyrywkowo rozpoznanej pod 

wzgl&dem przyrodniczym, w szczególno!ci pod k$tem wyst&powania i mo#liwo!ci ochrony 

zagro#onych gatunków ro!lin i zwierz$t oraz cennych siedlisk przyrodniczych, 

d) czynna ochrona gatunków zagro#onych wygini&ciem i odtwarzanie ich siedliska w Je(owej poprzez 

wykarczowanie i wykoszenie )dwukrotne, rok po roku* zarastaj$cej olch$ i naw(oci$ podtorfionej ($ki 

w Je(owej, w gminie %ubniany, b&d$cej w cz&!ci u#ytkiem ekologicznym, miejsca wyst&powania 

zagro#onych gatunków ro!lin takich jak: kuku(ka krwista, kuku(ka szerokolistna i nasi&+rza( pospolity, 

e) utworzenie Centrum Warsztatowego W!ród Pszczó( w Kar(owicach i jego wyposa#enie, planuje si& 

roboty budowlane i instalacyjne, zakup i monta# wyposa#enia, w tym zakup i monta# urz$dze" 

edukacyjnych i pomocy dydaktycznych, 

f) utworzenie Hotelu dla owadów w Masowie i zakup wyposa#enia do prowadzenia zaj&' edukacyjnych, 

planuje si& roboty budowlane i instalacyjne, zakup wyposa#enia, w tym zakup urz$dze" edukacyjnych                          

i pomocy dydaktycznych, a tak#e utworzenie ($ki miododajnej - bazy pokarmowej dla zagro#onych 

owadów zapylaj$cych, a tak#e w celach edukacyjnych, 

g) przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej poprzez ró#ne formy )warsztaty, spotkania, 

imprezy plenerowe* dotycz$cej ochrony zagro#onych siedlisk i gatunków wyst&puj$cych w 

Stobrawskim Parku Krajobrazowym, gdzie niespecjalistycznym j&zykiem zostan$ spopularyzowane we 

wszystkich grupach wiekowych najwa#niejsze tre!ci zwi$zane m.in. z konieczno!ci$ ochrony 

zagro#onych gatunków i najcenniejszych siedlisk przyrodniczych, w tym obszarów wodno-b(otnych, a 

tak#e mikroretencji, kampania b&dzie skierowana do mieszka"ców województwa opolskiego. 

h) przygotowanie niezb&dnej dokumentacji projektu � opracowanie Studium wykonalno!ci inwestycji 

oraz projektów budowlanych i PFU, a tak#e promocj& projektu )tablice informacyjno-promocyjne, 

strony www gmin). 
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6. Cele, kierunki interwencji i działania zaplanowane na lata 2021 – 2024 

Tabela 40. Cele, kierunki interwencji i działania w zakresie ochrony środowiska zaplanowane na lata 2021 – 2024 

Obszar 

interwencji 

Cel Wskaźnik Kierunek Zadania Podmiot 

odpowiedz. 

Ryzyka 
Nazwa Wartość 

bazowa 

[źródło] 

(2020 rok) 

Wartość 

docelowa 

planowana/

szacowana 

(2024 rok) 

Ochrona 

klimatu 

i jakości 

powietrza 

Poprawa 

jako ci!
powietrza 

Liczba 

przeprowadzonych 

termomodernizacji  

0 [UG] 3 Poprawa 

efektywno ci!
energetycznej 

i ograniczanie emisji 

z sektora komunalno-

bytowego 

Termomodernizacja obiektów i poprawa 

efektywno!ci energetycznej 
JST, podmioty 

gospodarcze, 

mieszka"cy, 

zarz#dcy sieci, 
zarz#dcy 

i w$a!ciciele 
nieruchomo!ci 

brak !rodków 
finansowych; 

dysproporcjonal

ne koszty; brak 

mo%liwo!ci 
technicznych; 

sprzeciw 

spo$eczny;  

Wymiana/modernizacja systemów 
ogrzewania na proekologiczne 

Modernizacja o!wietlenia 

na energooszcz&dne 

Liczba 

zmodernizowanych 

systemów ogrzewania  

4 [UG] 10 Realizacja ustale" Wojewódzkiego 
Programu Ochrony Powietrza oraz 

dzia$a" naprawczych 

D$ugo!' czynnej sieci 
gazowej  

9066 m 

[GUS] 

9100 m  Realizacja ustale" Wojewódzkiej 
Uchwa$y antysmogowej 
Rozwój infrastruktury gazowej 

D$ugo!' !cie%ek 
rowerowych  

0 km [GUS] 3 km Ograniczenie emisji 

z sektora 

transportowego 

Rozwój i modernizacja systemu 

transportu publicznego 

JST, zarz#dcy 
dróg i linii 

kolejowych, 

prywatni 

przewo(nicy, 
policja 

brak !rodków 
finansowych; 

brak mo%liwo!ci 
technicznych; 

sprzeciw 

spo$eczny; 

Rozwój i modernizacja sieci 

infrastruktury pieszo-rowerowej 

Utrzymanie dróg w sposób ograniczaj#cy 
emisj& wtórn# 

Promocja niskoemisyjnych !rodków 
transportu 

Liczba instalacji 

wykorzystuj#cych 
OZE w bud. u%yt. 
publicznej 

0 [UG] 2 szt. Rozwój energetyki 
odnawialnej 

Rozwój systemów wykorzystuj#cych 
odnawialne (ród$a energii 

JST, podmioty 

gospodarcze, 

mieszka"cy 

brak !rodków 
finansowych; 

sprzeciw 

spo$eczny; 
Liczba zanieczyszcze" 

dla których 
odnotowano 

przekroczenia stanu 

dopuszczalnego w 

strefie  

3 (PM10, 

PM2,5, 

B(a)P) 

[WIO)] 

0 Monitoring i kontrola 

jako!ci powietrza 
Monitoring i rozwój sieci pomiarowej 
jako!ci powietrza 

WIO), JST, CZK, 
Marsza$ek 
Województwa 

brak !rodków 
finansowych; 

brak zasobów 
kadrowych;  

Kontrola przestrzegania przepisów 

w zakresie emisji gazów i py$ów 

do powietrza 

Rozwój systemu informowania 
o przekroczeniach jako!ci powietrza Liczba 

przeprowadzonych 

kontroli 

21 [UG] 

2 [SP] 

w zale%no!ci 
od potrzeb/z

g$osze" 
Uwzgl&dnianie w MPZP zapisów 
dotycz#cych stosowania ekologicznego 

ogrzewania w tym OZE 

 

Zagrożenia Poprawa Liczba 3 [UG] w zale%no!ci Ograniczanie emisji Budowa i modernizacja infrastruktury zarz#dcy dróg brak !rodków 
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hałasem stanu klimatu 

akustycznego 

zmodernizowanych 

dróg  
od potrzeb ha!asu i ochrona 

przed ha!asem 

drogowej i kolejowej i linii 

kolejowych, 

w!a"ciciele 
instalacji 

finansowych; 

dysproporcjonal

ne koszty; brak 

mo#liwo"ci 
technicznych; 

Udoskonalanie systemu zarz$dzania 
ruchem poprzez zwi%kszenie 

parametrów p!ynno"ci ruchu, pr%dko"ci 
oraz bezpiecze&stwa 

Stosowanie metod ograniczaj$cych 
emisj% ha!asu i drga& do "rodowiska 

Wyprowadzenie ruchu ci%#kiego poza 
teren zabudowany 

Liczba punktów 
monitoringu ha!asu  

0 [WIO'] >1 Monitoring i kontrola 

emisji ha!asu 

Monitoring ha!asu powierzchniowego, 
liniowego i punktowego 

WIO", JST, 
zarz#dcy dróg 
i linii kolejowych  

brak zasobów 
kadrowych, 

brak potrzeb, 

brak $rodków 
finansowych 

Liczba 

przeprowadzonych 

kontroli  

0 [WIO"] w zale%no$ci 
od potrzeb/z

g!osze& 

Kontrola przestrzegania standardów 

akustycznych i decyzji o dopuszczalnym 

poziomie ha!asu 

Liczba 

obowi#zuj#cych 
decyzji 

o dopuszczalnym 

poziomie ha!asu  

1 [SP] w zale%no$ci 
od potrzeb 

Prowadzenie pomiarów nat'%enia ruchu 

(w ramach GPR) 

Opracowanie strategicznych map ha!asu 
i aktualizacja Programu ochrony przed 

ha!asem 

Pola 

elektromagne

tyczne 

Ochrona 

przed PEM 

Liczba punktów 
monitoringu PEM  

0 [WIO"] w zale%no$ci 
od potrzeb 

Monitoring oraz 

ograniczenie emisji 

PEM 

Modernizacja infrastruktury 

elektroenergetycznej 

WIO", JST, 
zarz#dcy sieci 

brak $rodków 
finansowych; 

dysproporcjonal

ne koszty; brak 

zasobów 
kadrowych 

Monitorowanie oraz ocena 

poziomów pól elektromagnetycznych 

Kontrola instalacji emituj#cych PEM i 
ograniczanie (róde! koncentracji PEM 

Prowadzenie rejestru i przyjmowanie 

zg!osze& o instalacjach PEM 

Gospodarowa

nie wodami 

Racjonalne 

i zrównowa%o

ne 

gospodarowa

nie zasobami 

wodnymi 

Powierzchnia 

gruntów pod wodami  

 

35 ha [UG] >35 ha Ochrona przed 

skutkami zjawisk 

ekstremalnych 

Modernizacja i bie%#ce utrzymanie 
urz#dze& i rowów melioracyjnych 

Spó!ki Wodne, 
JST, PGWWP, 

Nadle$nictwa, 
CZK 

brak $rodków 
finansowych; 

dysproporcjonal

ne koszty; brak 

mo%liwo$ci 
technicznych 

Remonty i bie%#ce utrzymanie budowli 
przeciwpowodziowych 

Liczba wykonanych 

zabezpiecze& 
przeciwpowodziowyc

h 

0 [PGWWP] w zale%no$ci 
od potrzeb 

Realizacja obiektów ma!ej retencji 

Opracowanie i wdra%anie koncepcji 
zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

i przeciwdzia!ania skutkom suszy 

Obszary szczególnego 
zagro%enia powodzi# 

p=0,2% 

p=1% 

p=10% 

[PGWWP] 

zmniejszenie 

w miar' 

mo%liwo$ci 
technicznych 

Rozwój systemu zagospodarowania wód 
opadowych 

Rozwój systemu ostrzegania przed 
zjawiskami ekstremalnymi 
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Aktualizacja map zagro!enia powodzi" i 
map ryzyka powodziowego wraz z 

realizacj" dzia#a$ naprawczych 
wskazanych w Planie zagro!enia przed 
powodzi" 

Liczba 

przeprowadzonych 

kontroli w zakresie 

odprowadzania 

%cieków 

Gmina: 0 

[UG] 

 

WIO&: 0 

[WIO&] 

w zale!no%ci 
od potrzeb/z

g#osze$ 

Monitoring i poprawa 

jako%ci wód 
powierzchniowych 

i podziemnych 

Realizacja ustale$ KPO&K JST, WIO&, 
PGWWP, rolnicy 

brak %rodków 
finansowych; 

brak zasobów 
kadrowych 

Monitoring wód powierzchniowych 

i podziemnych 

Poprawa warunków biologicznych, 
fizykochemicznych 

i hydromorfologicznych wód 

Liczba JCWP o stanie 

dobrym i z#ym  
dobry: 0 

z#y: 14 

[WIO&] 

dobry: 14 

z#y: 0 

Kontrola podmiotów w zakresie 

warunków szczególnego korzystania z 
wód i odprowadzania %cieków 

Liczba JCWPd o stanie 

dobrym i z#ym  
dobry: 1 

z#y: 0 

[WIO&] 

dobry: 1 

z#y: 0 

Realizacja dzia#a$ naprawczych 
wskazanych w Planach gospodarowania 

wodami w celu osi"gni'cia celu 
%rodowiskowego RDW 

Gospodarka 

wodno-

ściekowa 

Uporz"dkowa
nie 

gospodarki 

wodno-

%ciekowej 

D#ugo%( sieci 
kanalizacyjnej  

28,2 km 

[GUS/UG] 

35 km Rozbudowa 

infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej 

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury 

wodoci"gowej 
JST, 

przedsi'biorstwa 
komunalne, 

WFO&iGW 

brak %rodków 
finansowych; 

dysproporcjonal

ne koszty; brak 

mo!liwo%ci 
technicznych 

D#ugo%( sieci 
wodoci"gowej  

86,7 km 

[GUS/UG] 

95 km Modernizacja i rozbudowa infrastruktury 

kanalizacyjnej 

Ludno%( korzystaj"ca 

z sieci kanalizacyjnej  

1960 os. 

[GUS/UG] 

wzrost Modernizacja i konserwacja uj'( wód 

i oczyszczalni %cieków 

Ludno%( korzystaj"ca 

z sieci wodoci"gowej  
5800 os. 

[GUS/UG] 

wzrost Dotacje i budowa przydomowych 

oczyszczalni %cieków 

Liczba 

przydomowych 

oczyszczalni/zbiornik

ów bezodp#ywowych  

61/b.d szt.  

[UG] 

w zale!no%ci 
od potrzeb 

i uwarunko

wa$ 
technicznych 

Monitoring i kontrola 

wód i %cieków 

Monitoring gospodarki wodno-%ciekowej 
(badania i kontrola parametrów 
ilo%ciowo-jako%ciowych wód oraz 
%cieków) 

JST, WIO&, PWIS,  brak zasobów 
kadrowych 

Ewidencja i kontrola stanu technicznego 

przydomowych oczyszczalni %cieków 

i zbiorników bezodp#ywowych 

Zasoby 

geologiczne 

Racjonalna 

gospodarka 

zasobami z#ó! 

Liczba z#ó!/ 

wydobycie  

 

1 z#o!e 
(fragment)/ 

0 tys. ton 

[PIG] 

w zale!no%ci 
od potrzeb 

Ochrona 

i zrównowa!one 
wykorzystanie 

zasobów kopalin 

Gromadzenie, przetwarzanie 

i archiwizowanie danych o zasobach 

geologicznych 

JST, w#a%ciciele 
terenów  

brak %rodków 
finansowych;  

Liczba 

przeprowadzonych i 

1 [UG] w zale!no%ci 
od potrzeb 

Rekultywacja i rewitalizacja terenów 
poeksploatacyjnych 
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zako czonych!

rekultywacji  

Liczba!terenów!

osuwiskowych/teren

ów!zagro"onych!

ruchami masowymi  

Osuwiska: 0 

TZRM: 0 

[SP] 

Osuwiska: 0 

TZRM: 0 

Monitoring i kontrola 

terenów!z#ó" 

Kontrola!koncesji,!pozwole !oraz!miejsc!
eksploatacji!z#ó" 

JST brak!zasobów!
kadrowych 

Monitoring i prowadzenie rejestru 

terenów!osuwiskowych 

Gleby Ochrona 

i w#a$ciwe!
u"ytkowanie!
powierzchni 

ziemi 

Liczba!punktów!
monitoringu gleb  

0 [GIO%] 1 Zachowanie mo!liwie 
dobrego stanu gleb 

Stosowanie dobrych praktyk rolniczych rolnicy, JST,  brak 

Realizacja programów rolno-

"rodowiskowych 

Monitoring 

i rekultywacja 

terenów 
zdegradowanych 

Monitoring chemiczny gleb GIO#, w$a"ciciele 
terenów 

brak "rodków 
finansowych; 

brak zasobów 
kadrowych 

Rekultywacja i remediacja terenów 
zdegradowanych i zdewastowanych 

Gospodarka 

odpadami 

i zapobieganie 

powstawaniu 

odpadów 

Racjonalna 

gospodarka 

odpadami 

Ilo"% zebranych 
komunalnych 

odpadów 
zmieszanych/w 

sposób selektywny  

860,420 Mg 

/ 930,995 

Mg [UG] 

<860,420 Mg 

/ >930,995 

Mg 

Doskonalenie 

i utrzymanie systemu 

gospodarki odpadami 

Rozbudowa systemu gospodarki 

odpadami wraz z odbiorem 

i zagospodarowaniem odpadów 

JST, w$a"ciciel 
nieruchomo"ci, 
RIPOK 

nieosi&gni'cie 
wymaganych 

poziomów;  
Minimalizacja sk$adowania odpadów 

Osi&gni'cie wymaganych poziomów 
recyklingu, odzysku i ponownego u!ycia 
odpadów 

Osi&gni'ty poziom 
recyklingu � 

opakowaniowe  

81,13% [UG] >50% 

Rekultywacja nieczynnych sk$adowisk 
i miejsc nielegalnego sk$adowania 
odpadów 

Osi&gni'ty poziom 
recyklingu � 

budowlane  

100 % [UG] >70% 

Osi&gni'ty poziom 
redukcji � 

biodegradowalne 

26,94 % 

[UG] 

<35% Opracowanie rocznych sprawozda( 
i analiz stanu gospodarki odpadami 

Powierzchnia dzikich 

wysypisk 

0 m2 [GUS] 0 m2 Wyeliminowanie 

praktyk nielegalnego 

sk$adowania 
odpadów 

Rozwój systemów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych 

JST, WIO#, 
WFO#iGW 

brak "rodków 
finansowych; 

brak zasobów 
kadrowych 

Inwentaryzacja nielegalnych miejsc 

sk$adowania odpadów 

Ilo"% pozosta$ych 
do unieszkodliwienia 

wyrobów 
azbestowych  

139,958 Mg 

[UG] 

80,000 Mg Realizacja Programu usuwania wyrobów 
zawieraj&cych azbest 
Kontrole terenów zanieczyszczonych 
i zdegradowanych oraz prawid$owego 
gospodarowania odpadami 

Edukacja spo$eczna w zakresie 

w$a"ciwego post'powania z odpadami 

Zasoby 

przyrodnicze 

Ochrona 

zasobów 
Wykonanie nowych 

nasadze( drzew i 
46 szt. 

drzew 

70 szt. 

drzew 

Wzmocnienie ochrony 

przyrody, 

Przywracanie w$a"ciwego stanu 
zagro!onych siedlisk przyrodniczych i 

Nadle"nictwa, 
GDLP, JST 

brak "rodków 
finansowych 
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i dziedzictwu 

kulturowe 

przyrodniczyc

h 

i kulturowych 

krzewów 10 szt. 

krzewów 

[GUS] 

30 szt. 

krzewów 

ró norodno!ci"

biologicznej, w tym 

ochrona"gatunków"

i siedlisk  

czynna ochrona  

Utrzymanie,"piel#gnacja"i ustanawianie 

form ochrony przyrody 

Liczba form ochrony 

przyrody  

12 szt. 

[CRFOP] 

utrzymanie 

lub wzrost Wspó$praca"gminy"z"Nadle!nictwami 

Powierzchnia 

gruntów"le!nych" 

12 114 ha 

[GUS] 

12 200 ha Zwi#kszenie"lesisto!ci"

i piel#gnacja"terenów"

zielonych 

Rewitalizacja i utrzymanie"terenów"

zielonych wraz z tworzeniem zielonej 

infrastruktury 

JST, 

Nadle!nictwa," 

brak"!rodków"

finansowych; 

brak zasobów 
kadrowych Realizacja Programu Zwi!kszania 

Lesisto"ci i wykonywanie nowych 
nasadze#/zalesie# 

Nadzór nad gospodark$ le"n$  

Realizacja zieleni os%onowej, drogowej i 

izolacyjnej 

Liczba zabytków 

ruchomych, 

nieruchomych 

i stanowisk archeo. 

11 nieruch. 

rejestr 

5 ruch. 

rejestr 

1 arch. 

rejestr 

914 GEZ 

[UG] 

wzrost/utrz

ymanie 

Zachowanie, 

odtwarzanie 

i polepszanie stanu 

obiektów 

zabytkowych 

Rewitalizacja techniczno-przyrodnicza 

obszarów zabytkowych  

JST, WKZ, 

w%a"ciciele 
nieruchomo"ci,  

brak "rodków 
finansowych; 

brak dotacji; 

dysproporcjonal

ne koszty 

Renowacja, odbudowa obiektów 
zabytkowych 

Ochrona zagro&onych zabytków 
ruchomych, nieruchomych i stanowisk 

archeologicznych 

Zagrożenia 

poważnymi 

awariami 

Ochrona 

przed 

powa&nymi 
awariami i 

zjawiskami 

ekstremalny

mi 

Liczba miejscowych 

zagro&e#  
56 [GUS] spadek Zmniejszenie  

zagro&enia oraz  
minimalizacja  

skutków  
w przypadku  

wyst$pienia  
powa&nej awarii i 
zjawisk 

ekstremalnych 

Poprawa technicznego wyposa&enia 
s%u&b ratownictwa chemiczno-

ekologicznego 

JST, PSP, WIO', 
CZK, Policja 

brak "rodków 
finansowych; 

brak zasobów 
kadrowych Liczba zdarze# 

o znamionach 

powa&nej awarii  

0 [WIO'] 0 Doskonalenie systemu ostrzegania 

o powa&nych awariach oraz opracowanie 
planów na wypadek awarii,  

Informowanie spo%ecze#stwa 
o sposobach post!powania w sytuacji 

wyst$pienia zagro&e# i zjawisk 
ekstremalnych 

Liczba zak%adów ZZR 
i ZDR  

0 [WIO'] 0 Usuwanie skutków powa&nych awarii i 
zjawisk ekstremalnych 

Edukacja 

ekologiczna - 

zagadnienie 

Podnoszenie 

"wiadomo"ci 
ekologicznej 

Liczba 

przeprowadzonych 

dzia%a# w zakresie 

ok. 10 [UG] 10 Kszta%towanie 
w%a"ciwych postaw 

spo%ecznych 

Prowadzenie kampanii, szkole#, 
warsztatów z ochrony "rodowiska 

JST, 

Nadle"nictwa, 
jednostki 

brak "rodków 
finansowych; 

brak Publikacja materia%ów z zakresu O' 
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horyzontalne edukacji ekologicznej  w zakresie ochrony 

 rodowiska 

Informowanie o prowadzonych 

post!powaniach"wymagaj#cych"udzia$u"

spo$ecze%stwa 

o wiatowe,"

podmioty 

gospodarcze 

zainteresowania 

spo$ecznego 

Budowa" cie&ek"edukacyjnych 

Wdra&anie"systemów"zarz#dzania" rod. 

Źródło: opracowanie własne 
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7. Harmonogram rzeczowo-finansowy 

7.1 Zadania własne 

Tabela 41. Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadań własnych w ramach Programu ochrony środowiska dla Gminy Murów na lata 2021-2024  

L.p. Obszar interwencji Zadanie 
Podmiot 

odpowiedz. 

Szacunkowe koszty (zł) Źródło 
finansowania 2021 2022 2023 2024-2028 

A B C D E F 

1.  

Ochrona klimatu 

i jakości powietrza 

Dokumentacja dla modernizacji budynków w miejscowo!ciach Oko"y, 
Grabczok i D#biniec 

Gmina Murów 102 000 - - - Bud$et Gminy 

2.  
Termomodernizacja budynku Publicznej Szko"y Podstawowej w St. 

Budkowicach 
Gmina Murów 1 513 100 - - - 

Bud$et Gminy, 

fundusze zewn. 

3.  
Wymiana %róde" ciep"a na proekologiczne, w tym realizacja programu 

czyste powietrze i stop smog 
Gmina Murów 500 000 Bud$et Gminy 

4.  
Kontrole przestrzegania przepisów ochrony !rodowiska w zakresie 

spalania paliw sta"ych 
Gmina Murów w ramach zada& w"asnych (zadanie ci'g"e) Bud$et Gminy 

5.  
Prowadzenie akcji informacyjnej o wymaganiach uchwa"y 

antysmogowej oraz niew"a!ciwego post#powania z odpadami 
Gmina Murów w ramach zada& w"asnych (zadanie ci'g"e) Bud$et Gminy 

6.  Promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych %róde" ciep"a Gmina Murów 3 000 3 000 3 000 3 000 Bud$et Gminy 

7.  
Realizacja zada& wynikaj'cych z Programu ochrony powietrza dla 

województwa opolskiego 
Gmina Murów w ramach zada& w"asnych (zadanie ci'g"e) Bud$et Gminy 

8.  
 Aktualizacja projektu za"o$e& do planu zaopatrzenia w ciep"o, 

energi# elektryczn' i paliwa gazowe 
Gmina Murów 30 000 Bud$et Gminy 

9.  

Monta$ instalacji fotowoltaicznych w budynkach u$yteczno!ci 

publicznej i wymiana o!wietlenia  

na energooszcz#dne 

Gmina Murów 100 000 Bud$et Gminy 

10.  

Zagrożenia hałasem 

 Dotacja dla powiatu opolskiego na dokumentacj# na  

przebudow# drogi w Grabczoku 
Gmina Murów 20 000 - - - Bud$et Gminy 

11.  
 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1340 O St.  Budkowice-Bierdzany 

na odcinku w miejscowo!ci Nowe Budkowice 
Gmina Murów 33 000 - - - 

Bud$et Gminy, 

fundusze zewn. 

12.   Budowa drogi gminnej - ul. Robotnicza w Murowie Gmina Murów 743 492,92 - - - 
Bud$et Gminy, 

fundusze zewn. 

13.  

Dokumentacja na budow# i przebudow# dróg gminnych: Zagwi%dzie 

ul. Le!na � 280-300 mb; D#biniec ul. Polna � 750 mb i 250mb � droga 

wewn#trzna; Ka"y � 750 mb;    

Gmina Murów 70 000 - - - Bud$et Gminy 

14.  
Modernizacja dróg lokalnych  PROW 2014-2020 � Poprawa 

infrastruktury drogowej poprzez modernizacj# dróg lokalnych 
Gmina Murów 980 000 - - - 

Bud$et Gminy, 

fundusze zewn. 

15.  Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowo!ciach Grabice, Gmina Murów - 705 000 645 750 - Bud$et Gminy, 
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L.p. Obszar interwencji Zadanie 
Podmiot 

odpowiedz. 

Szacunkowe koszty (zł) Źródło 
finansowania 2021 2022 2023 2024-2028 

Zagwi dzie,!Nowe!Budkowice,!Stare!Budkowice-"zaprojektuj i 

wybuduj" - Poprawa!bezpiecze"stwa!komunikacyjnego!na!terenie!

Gminy 

fundusze zewn. 

16.  
Przebudowa dróg gminnych w miejscowo!ciach D"biniec, Ka#y, 

Zagwi$dzie - Poprawa bezpiecze%stwa komunikacyjnego 
Gmina Murów - 637 125,60 2 029 840,84 - 

Bud&et Gminy, 

fundusze zewn. 

17.  
Pola 

elektromagnetyczne 

Uwzgl"dnianie w miejscowych planach  

zagospodarowania przestrzennego ochrony !rodowiska i zdrowia 

ludzi przed promieniowaniem elektromagnetycznym poprzez 

wyznaczenie stref ograniczenia u&ytkowania lub zakazu zabudowy 

Gmina Murów bezkosztowo (nie wliczaj'c kosztów dokumentacji) Bud&et Gminy 

18.  

Gospodarowanie 

wodami 

Wprowadzeniu do dokumentów  

strategicznych zaktualizowanych zasi"gów obszarów wynikaj'cych 

z map zagro&enia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz 

ustale% planów zarz'dzania ryzykiem powodziowym 

Gmina Murów bezkosztowo (nie wliczaj'c kosztów dokumentacji) Bud&et Gminy 

19.  

Udra&nianie, remonty i modernizacja urz'dze% melioracji 

szczegó#owej oraz wsparcie tych procesów realizowanych przez inne 

podmioty 

Gmina Murów 10 000 10 000 10 000 10 000 

Bud&et Gminy, 

bud&et 

jednostki 

20.  

Gospodarka wodno-

ściekowa 

 Partycypacja w kosztach budowy sieci wodno- 

kanalizacyjnej w Murowie 
Gmina Murów 10 000 - - - Bud&et Gminy 

21.  

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej  wraz z budow' studni 

rezerwowej na stacji uzdatniania wody  w Starych Budkowicach oraz 

przebudow' oczyszczalni !cieków w Murowie 

Gmina Murów 4 066 809,34 - - - 
Bud&et Gminy, 

fundusze zewn. 

22.  Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Nowa w Murowie Gmina Murów 16 879,00 - - - Bud&et Gminy 

23.  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Murowie na ul. Lipowej Gmina Murów 55 950  - - Bud&et Gminy 

24.  
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach wraz 

z doposa&eniem stacji uzdatniania wody w Radomierowicach 
Gmina Murów - 2 411 633 1 562 314 - 

Bud&et Gminy, 

fundusze zewn. 

25.  
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach - 

wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ci'gu ul. Stawowej 
Gmina Murów - - - 1 200 000 

Bud&et Gminy, 

fundusze zewn. 

26.  
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach - 

wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ci'gu ul. M#y%ska Góra 
Gmina Murów - - - 1 100 000 

Bud&et Gminy, 

fundusze zewn. 

27.  

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach - 

wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ci'gu ul. Opolskiej i ul. 

Gburskiej 

Gmina Murów - - - 400 000 
Bud&et Gminy, 

fundusze zewn. 

28.  Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w K"szycach Gmina Murów 500 000 
Bud&et Gminy. 

fundusze zewn. 

29.  
Dotacje dla mieszka%ców gminy na budow" przydomowych 

oczyszczalni !cieków 
Gmina Murów 100 000 

Bud&et Gminy. 

fundusze zewn. 

30.  Gleby Budowa drogi wewn"trznej dojazdowej do gruntów rolnych - Gmina Murów 473 544,08    Bud&et Gminy, 
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L.p. Obszar interwencji Zadanie 
Podmiot 

odpowiedz. 

Szacunkowe koszty (zł) Źródło 
finansowania 2021 2022 2023 2024-2028 

D biniec fundusze zewn. 

31.  
Gospodarka 

odpadami 

i zapobieganie 

powstawaniu 

odpadów 

Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów  
azbestowych 

Gmina Murów 15 000 - - - Bud!et Gminy 

32.  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Gmina Murów 920 000 980 000 1 040 000 1 100 000 Bud!et Gminy 

33.  
Rozbudowa i doposa!enie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK) w Murowie 
Gmina Murów 60 000 Bud!et Gminy 

34.  

Zasoby przyrodnicze 

i dziedzictwo 

kulturowe 

Projekt partnerski �Stobrawska wst"ga � ostoja bioró!norodno#ci � 

edukacja, rozpoznanie i ochrona� 
Gmina Murów 139 313,21 118 546,45 - - 

Bud!et Gminy, 

fundusze zewn. 

35.  

Zagospodarowanie przestrzeni placu w Nowych Budkowicach 

poprzez budow" ci$gu pieszo-jezdnego i wyposa!enie w 

infrastruktur" promuj$c$ dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze. 

Gmina Murów 157 000 - - - 
Bud!et Gminy, 

fundusze zewn. 

36.  

%Inwentaryzacja przyrodnicza w zabytkowym parku w Giera&cicach, 

ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz dzia&ania 

edukacyjno-promocyjne" z zadaniem 7 - Organizacja kampanii 

promuj$cych gatunek Meles meles z  Czerwon$ List$ Gatunków 

Zagro!onych - Wzrost atrakcyjno#ci i rozwój !ycia spo&eczno-

kulturalnego 

Gmina Murów 53 200 - - - Bud!et Gminy 

37.  Opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej gminy Murów Gmina Murów 40 000 Bud!et Gminy 

38.  
Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe na potrzeby planowania 

przestrzennego 
Gmina Murów 40 000 Bud!et Gminy 

39.  
Sadzenie ro#lin miododajnych na placach rekreacyjnych w gminie 

Murów 
Gmina Murów 20 000 Bud!et Gminy 

40.  

Kszta&towanie wizerunku i estetyki wsi - piel"gnacja zieleni i terenów 

zielonych (zakupsprz"tu, materia&ów eksploatacyjnych, serwis 

urz$dze', itp.) 

Gmina Murów 10 000 10 000 10 000 10 000 Bud!et Gminy 

41.  

Zagrożenia 

poważnymi 

awariami 

Doposa!enie ochotniczych stra!y po!arnych dzia&aj$cych na terenie 

gminy Murów wraz z udoskonaleniem systemu zarz$dzania 

kryzysowego 

Gmina Murów 5 000 5 000 5 000 5 000 Bud!et Gminy 

42.  
Edukacja 

ekologiczna 

Zwi"kszenie #wiadomo#ci spo&ecze'stwa w zakresie szkodliwo#ci 

spalania odpadów, poza przeznaczonymi do tego celu instalacjami 

(spalarniami lub wspó&spalarniami odpadów); 

Gmina Murów 2 000 2 000 2 000 2 000 Bud!et Gminy 

43.  
Realizacja programów edukacyjnych propaguj$cych zachowania 

ekologiczne 
Gmina Murów 5 000 5 000 5 000 5 000 Bud!et Gminy 

44.  

Pozostałe zadania 

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 
Gmina Murów 50 000 Bud!et Gminy 

45.  
Opracowanie strategii Rozwoju Gminy na lata 

do 2030r.  
Gmina Murów 40 000 Bud!et Gminy 

Źródło: opracowanie własne, stan na wrzesień 2021 
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7.2 Zadania koordynowane 

Tabela 42. Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadań koordynowanych w ramach Programu ochrony środowiska dla Gminy Murów na lata 2021-2024  

L.p. Obszar interwencji Zadanie 
Podmiot 

odpowiedz. 

Szacunkowe koszty (zł) Źródło 
finansowania 2021 2022 2023 2024-2028 

A B C D E F 

46.  
Ochrona klimatu 

i jakości powietrza 

Wymiana !róde" ciep"a w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej 

na !ród"a proekologiczne 

mieszka#cy, 

Wspólnoty 
wg kosztorysu 

Bud$et 

jednostki 

47.  
Modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych jedno i 

wielorodzinnych 

mieszka#cy, 

Wspólnoty 
wg kosztorysu 

Bud$et 

jednostki 

48.  

Zagrożenia hałasem 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1344 na odcinku Murów � 

Radomierowice (do granicy powiatu) 
ZDP Opole realizacja zale$na od dost%pnych &rodków finansowych 

Bud$et 

jednostki 

49.  
Przebudowa drogi powiatowej nr 1330 na odcinku Zagwi!dzie � 

D%biniec (do granicy powiatu) 
ZDP Opole realizacja zale$na od dost%pnych &rodków finansowych 

Bud$et 

jednostki 

50.  
Przebudowa drogi powiatowej nr 1720 na odcinku Grabczok � 

skrzy$owanie z drog' nr 1344 
ZDP Opole realizacja zale$na od dost%pnych &rodków finansowych 

Bud$et 

jednostki 

Źródło: opracowanie własne, stan na wrzesień 2021 
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Do g!ównych zagro"e#, jakie mog$ si% pojawi& przy realizacji za!o"onych dzia!a#, które mog$ doprowadzi& 

do braku realizacji planowanych zada# lub opó'nienia w ich realizacji w za!o"onym czasie (do 2024 r.) 

nale"$:  

· brak lub niewystarczaj$ce *rodki w!asne na realizacj% zada#;  

· nieotrzymanie dofinansowania ze *rodków zewn%trznych na realizacj% inwestycji;  

· d!ugotrwa!e i skomplikowane procedury ubiegania si% o wsparcie finansowe (g!ównie ze *rodków UE);  

· d!ugotrwa!e procedury przetargowe;  

· d!ugotrwa!e i skomplikowane procedury uzyskiwania decyzji administracyjnych (lokalizacyjnych, 

*rodowiskowych);  

· zmiany prawa krajowego w trakcie realizacji Programu - skutkuj$ce brakiem konieczno*ci realizacji 

pewnych zada# czy zmian$ kompetencji;  

· opó'nienia i przed!u"aj$cy si% czas budowy/realizacji inwestycji - przyczyny: nieefektywne 

planowanie, b!%dy projektowe, opiesza!o*& wykonawcy, niekorzystne warunki pogodowe, zmiany w 

regulacjach prawnych, przypadki losowe i nieprzewidziane zdarzenia (awarie, znaleziska 

archeologiczne, znaleziska w postaci materia!ów wybuchowych) itp. 

8. System realizacji Programu ochrony środowiska 

8.1 Zarządzanie Programem ochrony środowiska 

Realizacja wyznaczonych celów i kierunków interwencji wymaga ustalenia odpowiedniego systemu 

zarz!dzania Programem ochrony "rodowiska. Zarz!dzanie Programem powinno odbywa# si$ zgodnie 

z zasad! zrównowa%onego rozwoju w oparciu o instrumenty: prawne, finansowe, spo&eczne i strukturalne. 

System zarz!dzania w Polsce odbywa si$ na szczeblu centralnym (krajowym), wojewódzkim, powiatowym 

i gminnym. W odniesieniu do analizowanego Programu g&ówn! jednostk!, na której spoczywa# b$dzie 

realizacja wyznaczonych zada' b$dzie Gmina Murów. Niemniej jednak ca&o"ciowe zarz!dzanie systemem 

realizacji Programu ochrony "rodowiska obejmie poziom jednostek gminnych, powiatowych, 

wojewódzkich i krajowych w zakresie wyznaczonych dzia&a' monitorowanych, które realizuj! na terenie 

Gminy zadania wg. swoich kompetencji.  

System zarz!dzania jest inny dla grupy instytucji dzia&aj!cych w ramach administracji, a inny dla 

grupy podmiotów korzystaj!cych ze "rodowiska. Do zada' instytucji administracji publicznej z zakresu 

ochrony "rodowiska nale%y przede wszystkim: 

® stanowienie prawa lokalnego � w formie podejmowania uchwa& oraz wydawania decyzji 

administracyjnych zwi!zanych z zawarto"ci! Programu,  

® wykonywanie zada' wyznaczonych w Programie oraz innych, wynikaj!cych z odpowiednich 

przepisów prawnych,  

® racjonalne planowanie przestrzenne z uwzgl$dnieniem zasad ochrony "rodowiska, 

® kontrolowanie gospodarczego korzystania ze "rodowiska, 

® monitorowanie stanu poszczególnych komponentów "rodowiska, 

® porz!dkowanie dzia&alno"ci zwi!zanej z gospodarczym korzystaniem ze "rodowiska, 

® wydawanie pozwole' i warunków korzystania ze "rodowiska, 

® programowanie dzia&a' systemowych s&u%!cych ochronie "rodowiska, 

® tworzenie oraz realizacji d&ugookresowych polityk "rodowiskowych, 

® realizacja zada'/przedsi$wzi$# s&u%!cych ochronie "rodowiska. 

Na innych zasadach odbywa si$ natomiast zarz!dzanie w stosunku do podmiotów gospodarczych 

korzystaj!cych ze "rodowiska. Kieruj! si$ one g&ównie rachunkiem (efektami) ekonomicznym i zasadami 

konkurencji rynkowej, cho# powszechne staje si$, tak%e uwzgl$dnianie g&osu opinii spo&ecznej. na tym 

szczeblu zarz!dzanie "rodowiskiem odbywa si$ przez m.in.:  
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® przestrzeganie ustalonych prawem standardów ochrony !rodowiska, 

® stosowanie technik i technologii ograniczaj"cych negatywne oddzia#ywanie na !rodowisko, 

® modernizowanie i eliminowanie technologii uci"$liwych dla !rodowiska, 

® sta#" kontrol% emitowanych zanieczyszcze&, 

® uzyskiwanie odpowiednich pozwole&, warunków i decyzji na korzystanie ze !rodowiska, 

® wnoszenie op#at za korzystanie ze !rodowiska, 
 

Reasumuj"c, zarz"dzanie Programem wi"$e si% z: 

® koordynacj" przebiegu wdra$ania i realizacji, 

® bie$"c" ocen" realizacji i aktualizacj" celów i kierunków interwencji, 

® monitorowaniem skutków realizacji wyznaczonych zada&, 

® sprawozdawczo!ci" na temat wykonania Programu. 

8.1.1 Instrumenty prawne 

Ustawy okre!laj" narz%dzia prawne wykorzystywane dla realizacji zada& w dziedzinie ochrony 

!rodowiska, jak równie$ nak#adaj" na organy administracji samorz"dowej obowi"zki w tym zakresie. 

Instrumenty prawne daj" jednostkom samorz"du terytorialnego i instytucjom dzia#aj"cym w ochronie 

!rodowiska mo$liwo!' na#o$enia okre!lonych obowi"zków i postanowie& na podmioty korzystaj"ce 

ze !rodowiska. Podstawowymi instrumentami prawnymi ochrony !rodowiska na szczeblu powiatowym 

s":  

® akty prawa miejscowego � uchwa#y Rady Gminy dotycz"ce gminnych przepisów porz"dkowych 

w zakresie !rodowiska naturalnego,  

® decyzje administracyjne o charakterze prewencyjnym, finansowym i restrykcyjnym, z których 
najwa$niejsze to: zezwolenia na usuni%cie drzew lub krzewów, decyzje na wprowadzanie gazów 

i py#ów do powietrza, decyzje zwi"zane z gospodark" odpadami (wytwarzanie, odzysk, 
unieszkodliwianie, zbieranie i transport), koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie 

kopalin, decyzje uzgadniaj"ce zakres, sposób i termin zako&czenia rekultywacji, decyzje 

o dopuszczalnym poziomie ha#asu, pozwolenia wodnoprawne, decyzje o !rodowiskowych 
uwarunkowaniach w zakresie scalania, podzia#u i wymiany gruntów, op#aty i kary pieni%$ne. 

® decyzje o !rodowiskowych uwarunkowaniach, w którym organ okre!la warunki korzystania 

ze !rodowiska oraz wymagania konieczne do uwzgl%dnienia przed wymagan" inna decyzj" np. 
pozwoleniem na budow%. W decyzji !rodowiskowej organ mo$e na#o$y' na podmiot obowi"zek 
prowadzenia monitoringu, wykonania analizy porealizacyjnej w ka$dym aspekcie odzia#ywania 

na dowolny komponent !rodowiska.  

Szczególnym instrumentem prawnym jest od niedawna monitoring, czyli kontrola jako!ci stanu 
!rodowiska. Prowadzony on jest zarówno, jako badania jako!ci !rodowiska, jak te$ w odniesieniu do ilo!ci 
zasobów !rodowiska. Obecnie, wprowadzenie bada& monitoringowych, jako obowi"zuj"cych, czyni" je 
instrumentem o znaczeniu prawym.  

Wójt mo$e wyst"pi' do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony )rodowiska o podj%cie odpowiednich 
dzia#a& b%d"cych w jego kompetencji przekazuj"c dokumentacj% sprawy, je$eli w wyniku kontroli 

stwierdzi# naruszenie przez podmiot korzystaj"cy ze !rodowiska przepisów ochrony !rodowiska lub 
wyst%puje uzasadnione podejrzenie, $e takie naruszenie mog#o nast"pi'.  

Ponadto Wójt w drodze decyzji mo$e, nakaza' podmiotowi, którego dzia#alno!' negatywnie 
oddzia#uje na !rodowisko, wykonanie w okre!lonym czasie czynno!ci ograniczenia oddzia#ywania 

na !rodowisko i jego zagro$enia oraz przywrócenia !rodowiska do stanu w#a!ciwego, okre!laj"c 
równocze!nie zakres ograniczenia lub stan, do jakiego ma zosta' przywrócone !rodowisko a tak$e 
czynno!ci, zmierzaj"ce do osi"gni%cia tych celów. 
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8.1.2 Instrumenty finansowe 

Realizacja wyznaczonych celów, kierunków interwencji, dzia!a" i zada" szczegó!owych 
nakre#lonych w Programie wymaga w wi$kszo#ci zabezpieczenia znacznych #rodków finansowych. 
do instrumentów finansowych mog%cych by& 'ród!em realizacji przedsi$wzi$& proekologicznych zalicza 
si$:  

® op!aty za korzystanie ze #rodowiska � m.in. za emisje zanieczyszcze" do powietrza, za pobór wód, 
za odprowadzanie #cieków, za sk!adowanie odpadów itp., 

® op!aty produktowe i depozytowe, b$d%ce #wiadczeniami za wprowadzanie do obrotu lub 

korzystania z produktów, które powoduj% zanieczyszczenie #rodowiska w fazie produkcji, 

konsumpcji lub utylizacji,  

® administracyjne kary pieni$(ne np. Za niedotrzymanie standardów ochrony #rodowiska, 
nielegaln% wycink$ drzew i krzewów, 

® op!aty administracyjne b$d%ce p!atno#ciami za czynno#ci administracyjne )np. Za przygotowanie 

i wydanie decyzji, zezwole", itp.*,  

® kredyty i dotacje z funduszy ochrony #rodowiska, 

® #rodki z bud(etów gminy, powiatu i województwa, 

® kredyty bankowe, 

® dotacje i po(yczki celowe )np. NFO+iGW, WFO+iGW*, 

® fundusze unijne, 

® programy krajowe (Program Fundusze Europejskie na Infrastruktur$, Klimat, +rodowisko), 

® programy regionalne (RPO). 

8.1.3 Instrumenty społeczne 

Istotnym i dobrze rozwijaj!cym si" instrumentem jest mo#liwo$% udzia&u spo&ecze'stwa na etapie 

podejmowanie decyzji i opracowywania dokumentów $rodowiskowych. Gwarancja udzia&u spo&ecze'stwa 

w ochronie $rodowiska zawarta zosta&a w art. 5 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [2]. 

W my$l Ustawy �ka#dy ma prawo do sk&adania uwag i wniosków w post"powaniu wymagaj!cym udzia&u 

spo&ecze'stwa�. Obowi!zek zapewnienia mo#liwo$ci udzia&u ludno$ci w post"powaniu tocz!cym si" 

odpowiednio przed wydaniem tych decyzji lub ich zmian! oraz przed przyj"ciem tych dokumentów lub ich 

zmian!, w sytuacji, gdy udzia& spo&eczny jest mo#liwy, spoczywa na organach administracji w&a$ciwych 

do wydania decyzji lub opracowania projektów dokumentów. Ponadto maj! one obowi!zek w taki sposób 

informowa% spo&ecze'stwo o wynikach swoich dzia&a', aby ka#da osoba, bez wzgl"du na to, czy ma b!d( 

nie ma mo#liwo$ci korzystania ze $rodków masowego przekazu, w równym stopniu mia&a do nich dost"p. 

Ustawa nakazuje, aby organ prowadz!cy post"powanie administracyjne lub sporz!dzaj!cy projekt 

dokumentu udost"pni& niezb"dn! dokumentacj" sprawy podaj!c do publicznej wiadomo$ci termin 

i miejsce wy&o#enia do wgl!du.  

Zapewnienie udzia&u spo&ecznego jest, wi"c instrumentem z jednej strony kontroluj!cym stopie' 

korzystania ze $rodowiska oraz planowania dzia&a' z zakresu ochrony $rodowiska, za$ z drugiej strony 

zwi"kszaj!cym $wiadomo$% ekologiczn! spo&ecze'stwa. Wydawanie decyzji administracyjnych lub 

sporz!dzanie dokumentów programowych i strategicznych powinno zapewnia% rozwój gospodarczy 

z zachowaniem zasad ochrony $rodowiska oraz by% zgodne z potrzebami i bezpiecze'stwem 

spo&ecze'stwa lokalnego.  

 Do pozosta&ych instrumentów spo&ecznych pozwalaj!cych na sprawne zarz!dzanie Programem 

ochrony $rodowiska nale#!: 

® edukacja ekologiczna społeczeństwa )materia&y, konkursy, debaty, konferencje, szkolenia* - 

podstaw! jest tu rzetelne i ci!g&e przekazywanie wiedzy na temat ochrony $rodowiska oraz 
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komunikowanie si! w"adz samorz#dów lokalnych ze spo"ecze$stwem na drodze podejmowanych 

dzia"a$ inwestycyjnych, 

® współpraca i budowanie partnerstwa pomi!dzy samorz#dem a spo"ecze$stwem oraz pomi!dzy 

powiatowymi i gminnymi s"u%bami ochrony &rodowiska, instytucjami naukowymi, organizacjami 

spo"ecznymi - wzajemne relacje powinny opiera' si! na partnerstwie, które b!d# prowadzi"y 

do wspólnej realizacji poszczególnych przedsi!wzi!'. 

® nacisk społeczny czyli petycje, demonstracje, akcje zbierania podpisów. 

8.1.4 Instrumenty strukturalne i infrastrukturalne 

Dzia ania! strukturalne! polegaj" na formu owaniu i wdra#aniu! polityk i strategii! $rodowiskowych.!

Polityka! ochrony! $rodowiska to zespó ! dzia a%! maj"cych na celu! stworzenie! warunków! niezb&dnych 

do realizacji! ochrony! $rodowiska,! zgodnie z zasad"! zrównowa#onego! rozwoju.! Zgodnie z Ustawą Prawo 

ochrony środowiska [1], polityka ochrony! $rodowiska! jest! prowadzona na podstawie strategii rozwoju, 

programów i dokumentów! programowych, o których! mowa w Ustawie o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju[12].! Polityka! ochrony! $rodowiska! jest! zatem! prowadzona! m.in. Za! pomoc"! wojewódzkich,!

powiatowych i gminnych!programów!ochrony!$rodowiska. 

Do! instrumentów! strukturalnych na poziomie! lokalnym! nale#"! wi&c! wszystkie! programy!

strategiczne i planistyczne!np.!Strategie!Rozwoju,!Plany!Rozwoju!Lokalnego,!Plany!Odnowy!Miejscowo$ci,!

Programy Gospodarki Niskoemisyjnej,! Programy! Usuwania! Wyrobów! Zawieraj"cych! Azbest,! Programy!

Rewitalizacji,! Studium! Uwarunkowa% i Kierunków! Zagospodarowania! Przestrzennego! etc.! Niemniej!

jednak! g ówne! cele i kierunki! interwencji! powinien! nakre$la'! Program! ochrony! $rodowiska!

opracowywany na podstawie!ju#!istniej"cych!polityk i strategii rozwojowych, w tym Wieloletnich Prognoz 

Finansowych i bud#etu! jednostki.! �Program!ochrony!$rodowiska!dla!Gminy!Murów�!poprzez!nawi"zanie 

do polityk i strategii szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego! oraz! analiz&! lokalnych! uwarunkowa%!

przyrodniczych! precyzuje! dzia ania! zmierzaj"ce do poprawy! stanu! $rodowiska! zgodnie z zasad"!

zrównowa#onego!rozwoju.! 

Analizuj"c! mo#liwo$'! zastosowania! przedstawionych! rozwi"za% na podstawie! uwarunkowa%!

dotycz"cych! istniej"cej! infrastruktury,! organizacji i zarz"dzania! ochron"! $rodowiska! oraz! sytuacji!

finansowej Gminy,! stwierdzono,! #e! wszystkie! zaproponowane! przedsi&wzi&cia s" mo#liwe 

do zrealizowania!uwzgl&dniaj"c!nast&puj"ce!warunki:! 

® etapowo$'!wdra#ania!przewidzianych do realizacji!zada%,! 

® powo anie! zespo u! konsultacyjnego,! którego! zadaniem! by by! nadzór w zakresie! wdra#ania,!

realizacji oraz monitoringu funkcjonowania programu,  

® pozyskanie!dodatkowych!$rodków!finansowych na realizacj&!przewidzianych w programie zada%!

inwestycyjnych i pozainwestycyjnych.  

Reasumuj"c,! lokalny! rozwój! powinien! nast&powa'! bez! degradacji! zasobów! przyrody i jej 

ekosystemów!oraz!uwzgl&dnia'!warunki!przyrodnicze i spo eczne.!Prawid owy!ekorozwój!Gminy!Murów 

wymaga! zast"pienia! filozofii!maksymalnego! zysku,! filozofi"!wspólnego! interesu.! Dlatego! tak!wa#ne! jest!

wspó dzia anie!samorz"du i mieszka%ców!(edukacja!ekologiczna,!udzia !spo eczny,!szkolenia,!konfrontacje!

itp.).! �Program! ochrony! $rodowiska! dla! Gminy! Murów�! przedstawia! cele i kierunki zmierzaj"ce 

do poprawy!stanu!$rodowiska w zgodzie z dalszym!rozwojem!spo ecznym i gospodarczym!mieszka%ców.! 

 

8.2 Monitorowanie Programu Ochrony Środowiska 

System wdra!ania Programu ochrony "rodowiska powinien podlega# na regularnej ocenie poprzez 

odpowiednio zaplanowane dzia$ania monitoruj%ce. Sprawne monitorowanie Programu ochrony 

"rodowiska wymaga okresowej wymiany informacji pomi&dzy jednostkami organizacyjnymi, w zakresie 
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stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych zada!. Celem monitoringu jest zatem zbieranie, 

analizowanie i udost"pnianie danych o #rodowisku i zachodz$cych w nim zmian, w sposób zapewniaj$cy 
zwi"kszenie efektywno#ci zaplanowanej polityki #rodowiskowej. Monitoring jest narz"dziem 

wspomagaj$cym prawne, finansowe i spo%eczne instrumenty zarz$dzania #rodowiskiem. Dostarcza on 

informacji o efektach wszystkich dzia%a! na rzecz ochrony #rodowiska.  
Monitorowanie wdra&ania postanowie! Programu ochrony #rodowiska polega' b"dzie g%ównie 

na dzia%aniach organizacyjno-kontrolnych, do których nale&$: 

1) ocena stopnia wykonania zada! (ocena efektywno#ci wykonania zada!), 
2) ocena zidentyfikowanych problemów oraz podj"tych dzia%a! w celu ich rozwi$zania lub 

minimalizacji, 

3) ocena rozbie&no#ci pomi"dzy za%o&onymi celami, kierunkami i zadaniami, a ich wykonaniem (ocena 

przyczynowo-skutkowa). 

W celu prawid%owego nadzoru nad realizacj$ opracowanego Programu wyznaczono wska*niki 
monitorowania, które zosta%y uj"te w rozdziale 6 w tabeli �Cele, kierunki interwencji i dzia%ania 
zaplanowane na lata 2021 � 2024�. Dla ka&dego z wyznaczonych wska*ników okre#lono warto#' bazow$ 

i docelow$, które b"d$ podstaw$ do opracowania Raportów oraz przysz%ych aktualizacji Programu. Przy 
ustalaniu wska*ników monitorowania wzi"to pod uwag" istniej$ce uwarunkowania #rodowiskowe, 
wyznaczone cele i kierunki interwencji oraz dost"pno#' danych ilo#ciowych i jako#ciowych. Dlatego dla 
ka&dego z przedstawionych wska*ników monitorowania podano jego *ród%o, co znacznie u%atwi proces 
kontroli i weryfikacji za%o&onych efektów #rodowiskowych. 

8.3 Sprawozdawczość 

Zgodnie z art. 18 Ustawy Prawo ochrony środowiska [1] z wykonania Programów ochrony 
#rodowiska organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporz$dza co 2 lata raporty, które 
przedstawia si" odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy. 

po przedstawieniu raportów s$ one przekazywane przez organ wykonawczy województwa, powiatu 

i gminy odpowiednio do ministra w%a#ciwego do spraw #rodowiska, organu wykonawczego województwa 

i organu wykonawczego powiatu.  

Podczas opracowywania Raportu z wykonania Programu ochrony #rodowiska nale&y wykorzysta' 
m.in.: 

® sprawozdania z wykonania bud&etu, 

® wyniki bada! prowadzonych w ramach Pa!stwowego Monitoringu +rodowiska, 

® informacje zawarte w raportach i publikacjach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

+rodowiska,  

® informacje i materia%y G%ównego Urz"du Statystycznego, 

® informacje i materia%y z pozosta%ych podmiotów, które zosta%y zaanga&owane w realizacj" zada! 
w%asnych i monitorowanych Programu ochrony #rodowiska. 

 

Pierwszy Raport z wykonania Programu ochrony #rodowiska powinien zosta' sporz$dzony za lata 
2021-2022, a drugi za lata 2023-2024. Wyniki dwuletniej oceny b"d$ stanowi%y podstaw" do aktualizacji 

listy przedsi"wzi"' przyj"tych w opracowaniu oraz wyznaczania w przysz%o#ci nowych celów 
proekologicznych i kierunków dzia%a!.  

8.4 System instytucji zaangażowanych w realizację programu ochrony środowiska 

G%ówn$ jednostk$ odpowiedzialn$ za realizacj" zada! wyznaczonych w Programie ochrony 

#rodowiska b"dzie Gmina Murów. na samorz$dzie spoczywa' b"dzie prawid%owa koordynacja, 
zarz$dzanie i monitorowanie zapisów Programu ochrony #rodowiska. Z punktu widzenia Programu 

w realizacji poszczególnych zada! b"d$ uczestniczy':  
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® podmioty uczestnicz!ce w organizacji i zarz!dzaniu Programem (Rada Gminy, Wójt);  

® podmioty realizuj!ce zadania Programu (Gmina, Starostwo Powiatowe, inne jednostki dzia"aj!ce 

na danym terenie, realizuj!ce swoje zadania); 

® podmioty kontroluj!ce i monitoruj!ce przebieg realizacji i efekty Programu (Urz!d 
Marsza"kowski, GIO#, PGWWP, RDO#, RDLP, podmioty gospodarcze, jednostki naukowo-

badawcze itp.), 

® podmioty kszta"tuj!ce polityk$ Programu ochrony %rodowiska (lokalne media, jednostki o%wiaty, 
organizacje pozarz!dowe), 

® spo"eczno%&, jako g"ówny podmiot odbieraj!cy wyniki dzia"a' Programu.  

W"!czanie szerokiego grona partnerów w proces realizacji ustalonych celów, kierunków interwencji 
i zada' zwi$ksza ich akceptacj$ oraz zapewnia przyjmowanie rozwi!za' korzystnych z punktu widzenia 

%rodowiskowego, gospodarczego i spo"ecznego. Istotnym jest zatem sukcesywny rozwój partnerstwa 

ze wszystkimi mo*liwymi instytucjami dzia"aj!cymi w regionie, w celu maksymalnego wykorzystania 

dost$pnych zasobów technicznych i finansowych zgodnych z zasad! zrównowa*onego rozwoju.  

8.5 Wykaz interesariuszy 

Poni*ej zestawienie interesariuszy bior!cych udzia" w tworzeniu Programu ochrony %rodowiska oraz jego 
przysz"ej realizacji: 

® G"ówny Urz!d Statystyczny w Warszawie;  

® Pa'stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Krajowy Zarz!d Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, Regionalny Zarz!d Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 

® Generalna Dyrekcja Ochrony #rodowiska w Warszawie;  

® Regionalna Dyrekcja Ochrony #rodowiska we Wroc"awiu i Poznaniu; 

® G"ówny Inspektorat Ochrony #rodowiska w Warszawie; 

® Wojewódzki Inspektorat Ochrony #rodowiska w Opolu; 

® Generalna Dyrekcja Lasów Pa'stwowych w Warszawie; 

® Regionalna Dyrekcja Lasów Pa'stwowych w Katowicach; 

® Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie; 

® Agencja Rynku Rolnego w Warszawie; 

® Okr$gowa Stacja Chemiczno � Rolnicza; 

® Nadle%nictwa; 

® Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie; 

® Pa'stwowy Instytutu Geologicznego w Warszawie; 

® Pa'stwowa S"u*ba Hydrogeologiczna w Warszawie; 

® Komenda Wojewódzka Pa'stwowej Stra*y Po*arnej; 

® Komenda Wojewódzka Policji; 

® Urz!d Marsza"kowski w Opolu; 

® Urz!d Wojewódzki w Opolu; 

® Starostwo Powiatowe w Opolu,  

® Urz!d Gminy w Murowie,  

® Mieszka'cy i przedsi$biorcy. 

8.6 System finansowania 

Realizacja wyznaczonych zada' oraz osi!gni$cie wyznaczonych celów Programu Ochrony 
#rodowiska wymaga znacznych nak"adów finansowych niejednokrotnie przewy*szaj!cych mo*liwo%ci 
bud*etowe jednostek samorz!du terytorialnego. G"ównym +ród"em finansowania Programu b$d! %rodki 
w"asne gminy, %rodki inwestorów, mieszka'ców oraz podmiotów komunalnych. #rodki te b$d! stanowi"y 
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uzupe nienie i wk ad w asny dla !róde  krajowych i zagranicznych � szczególnie" krajowych" funduszy"
ekologicznych i funduszy unijnych w ramach"#ci#le"sprecyzowanych"programów"operacyjnych." 

W tabeli poni$ej" przedstawiono mo$liwe !ród a finansowania zada% realizowanych w ramach 

Programu"Ochrony"&rodowiska. 

Tabela 43. Źródła finansowania zadań realizowanych w ramach POŚ 

Źródło 

finansowania 

Opis 

Narodowy 

Fundusz 

Ochrony 

 rodowiska 

i Gospodarki 

Wodnej 

Narodowy Fundusz Ochrony  rodowiska i Gospodarki Wodnej w!my"l!przyj#tej!Strategii!na!lata!
2011-2024!nakierowany!b#dzie!przede!wszystkim!na!realizacj#!zada$!zwi%zanych!z!procesem!
zmian!klimatycznych!oraz!walk%!z!zanieczyszczeniem!powietrza. Nadrz#dnym!celem,!nie!tylko 

dla!Polski,!ale! i!dla!ca&ej!Unii!Europejskiej! (UE)! jest!obecnie!d%'enie!do!gospodarki!neutralnej!
klimatycznie,! polegaj%cej! na! ograniczeniu!wykorzystania! surowców!kopalnych,! a! zwi#kszeniu!
wykorzystania! alternatywnych,! odnawialnych! *róde&! pozyskiwania! energii! i! ciep&a! oraz!
efektywno"ci! energetycznej! i! gospodarki! obiegu! zamkni#tego! na! poziomie! gospodarstw!
domowych,!przedsi#biorstw!!i!!regionów.!!Planowane!!przez!!Narodowy!!Fundusz!!finansowanie,!!
w! ! tym! ! zakresie,! obejmie! ! budow#! ! nowych! ! i! ! modernizacj#! ! istniej%cych! ! *róde&! ! energii!!
systemów!!energetycznych! ! i!ciep&owniczych!wraz!z!rozbudow%!i!modernizacj%!sieci,!wsparcie!
termomodernizacji!budynków!oraz!rozwi%za$!!wdra'aj%cych!!GOZ.!!W!!obszarze!!tym!!znajd%!!si#!!
równie'! ! przedsi#wzi#cia! ! rozwijaj%ce! transport niskoemisyjny i zeroemisyjny, w tym 

elektromobilno"+. 
 

Strategia! NFO iGW! na! lata! 2021-2024! przyjmuje! nast#puj%ce! cele! strategiczne! i! dzia&ania! do!
realizacji: 

 

Cel!!1:!!Efektywne!i!skuteczne!anga'owanie!zasobów!Narodowego!Funduszu!dla!realizacji!celów!
i!priorytetów!"rodowiskowych 

· Dzia&anie!1:!Sprawne! ! i! ! skuteczne! ! realizowanie! !obowi%zków! ! Instytucji! !Wdra'aj%cej! ! i!!
wszystkich! ! funkcji! zarz%dzania! i! kontroli! nad! funduszami! zagranicznymi,! tak! aby!
wype&nione!by&y!wymagania!prawa!Unii!Europejskiej!i prawa krajowego; 

· Dzia&anie!2:!Zapewnienie!wk&adu!w&asnego!dla!beneficjentów!"rodków!zagranicznych 

· Dzia&anie! 3:! Tworzenie! warunków! do! wdra'ania! finansowania! ochrony! "rodowiska! i!
gospodarki!wodnej!ze!"rodków!zagranicznych 

 

Cel! ! 2:! ! Realizacja! ! celów! ! "rodowiskowych! ! w! ! sposób! ! zapewniaj%cy! ! pe&ne! wykorzystanie!
"rodków!zagranicznych!w!zakresie!priorytetów!!obs&ugiwanych!przez!Narodowy!Fundusz,! 
· Dzia&anie!1:!Zwrotne!finansowanie!ochrony!"rodowiska!i!gospodarki!wodnej; 
· Dzia&anie!2:!Efektywne!finansowanie!ochrony!"rodowiska!i!gospodarki!wodnej; 
· Dzia&anie!3:!Wsparcie!dzia&a$!Ministra!Klimatu!w!realizacji!zada$!i!celów!strategicznych.! 

 

Cel! !3:! !Rozwój! !organizacyjny! ! skoncentrowany! !na! !utrzymaniu! !wiod%cej! ! roli!Narodowego!
Funduszu w systemie finansowania ochrony!"rodowiska 

· Dzia&anie!1:!Cyfryzacja!g&ównych!procesów!Narodowego!Funduszu; 
· Dzia&anie! 2:! Wspó&praca! z! wojewódzkimi! funduszami! ochrony! "rodowiska! i! gospodarki!

wodnej; 

· Dzia&anie! 3:! Zapewnienie! ! optymalnego! ! poziomu! ! zasobów! ! zapewniaj%cych! ! sprawne!!
funkcjonowanie Narodowego Funduszu; 

 

W!!zakresie!!kierunków!!finansowania!!ochrony!!"rodowiska!!i!!gospodarki!!wodnej!!Narodowy!!
Fundusz,! dysponuj%c! kwot%! ok.! 20! mld! z&! "rodków! w&asnych! w! okresie! obowi%zywania!
niniejszej! Strategii,! b#dzie! przyczynia&! si#! do! zaspokajania! celów! "rodowiskowych!
definiowanych w dokumentach strategicznych i programowych (m.in. Polityce Ekologicznej 

Pa$stwa!2030,!czy!w!Krajowym!Planie!na!Rzecz!Energii!i!Klimatu!!na!!lata!!2021-2030),!!bior%c!!
pod!!uwag#!!zapisy!!Wspólnej!!Strategii!!Narodowego!!Funduszu!!i!wojewódzkich funduszy, gdzie 

wskazano!merytoryczne!cele!"rodowiskowe!takie!jak:! 
 

1.  Transformacja w kierunku niskoemisyjnej gospodarki;  

2.!!Poprawa!jako"ci!powietrza;! 
3.  Adaptacja do zmian klimatu;  

4.!!Przej"cie!na!gospodark#!o!obiegu!zamkni#tym,!w!tym!gospodarowanie odpadami;  

5.  Poprawa gospodarki wodno-"ciekowej;! 
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6.  Dzia!ania na rzecz ochrony przyrody. 
Program 

Fundusze 

Europejskie na 

Infrastruktur", 

Klimat, 

#rodowisko 
2021-2027 

(FEnIKS) 

Program Fundusze Europejskie na Infrastruktur", Klimat, #rodowisko 2021-2027 b"dzie 
realizowany w obszarze 8 priorytetów z podzia!em na $rodki Funduszu Spójno$ci i $rodki 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do priorytetów i celów strategicznych 
wpisuj%cych si" w zagadnienia szeroko poj"tej ochrony $rodowiska b"d% nale&e': 

 

PRIORYTET I i II - Wsparcie sektorów energetyka i $rodowisko 

Cel 1: Wspieranie efektywno$ci energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych 

Cel 2: Wspieranie przystosowania si" do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku zwi%zanemu z 

kl"skami &ywio!owymi i katastrofami, a tak&e odporno$ci, z uwzgl"dnieniem podej$cia 

ekosystemowego 

Cel 3: Wspieranie dost"pu do wody oraz zrównowa&onej gospodarki wodnej 

Cel 4: Wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkni"tym i gospodarki 

zasobooszcz"dnej 

Cel 5: Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, ró&norodno$ci biologicznej oraz zielonej 

infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów 

zanieczyszczenia 

Cel 6: Wspieranie energii odnawialnej zgodnie z dyrektyw% (UE)2018/2001, w tym okre$lonymi 

w niej kryteriami zrównowa&onego rozwoju 

Cel 7: Rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów magazynowania 

energii poza transeuropejsk% sieci% energetyczn% (TEN-E) 

PRIORYTET III � Transport miejski 

Cel 1: Wspieranie zrównowa&onej multimodalnej mobilno$ci miejskiej jako elementu 

transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej  

PRIORYTET IV i V � Wsparcie sektora transportu 

Cel 1: Rozwój odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej, bezpiecznej, zrównowa&onej i 

intermodalnej TEN-T 

Cel 2: Rozwój i udoskonalanie zrównowa&onej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i 

intermodalnej mobilno$ci na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym popraw" 

dost"pu do TEN-T oraz mobilno$ci transgranicznej 

PRIORYTET VI � Kultura 

Cel 1: Wzmacnianie roli kultury i zrównowa&onej turystyki w rozwoju gospodarczym, w!%czeniu 

spo!ecznym i innowacjach spo!ecznych. 

FEnIKS 2021-2027 jest krajowym programem finansowanym ze $rodków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójno$ci (FS). Zgodnie z UP alokacja UE 

dla FEnIKS wynosi 12 820 000 000 EUR z EFRR i 12 265 600 000 EUR z FS. 

Program  

Rozwoju  

Obszarów  

Wiejskich 

na lata 2021-

2027 

Komisja Europejska w latach 2021-2027 planuje przeznaczy' na Wspóln% Polityk" Roln% 365 

mld euro, w tym: 

- na p!atno$ci bezpo$rednie 265,2 mld euro, 

- na rozwój obszarów wiejskich 78,8 mld euro, 

- na wsparcie rynkowe 20 mld euro. 

 

W latach 2021-2027 dla polskich rolników przewidziano na PROW i dop!aty bezpo$rednie 30,5 

mld euro, w tym na dop!aty 21,2 mld euro i na PROW 9,2 mld euro. s% to du&e pieni%dze jednak 

jest to o 1,6 mld euro mniej ni& w poprzedniej perspektywie PROW 2014-2020 ale o 1,8 mld 

euro wi"cej ni& w okresie PROW 2007-2020. Reasumuj%c Polska po 2020 roku otrzyma 

na dop!aty bezpo$rednie o 91 mld euro wi"cej, ale na PROW o 11 mld euro mniej. 

Wspólna Polityka Rolna na lata 2021-2027 ma by' oparta wed!ug za!o&e* Komisji Europejskiej 

na dziewi"ciu celach, które maj% stanowi' podstaw" do opracowania przez kraje cz!onkowskie 

Planów Strategicznych Wspólnej Polityki Rolnej. Cele szczegó!owe nowej WPR to: 

 

1. Wsparcie dochodów, 

2. Zwi"kszenie konkurencyjno$ci, 

3. Poprawa pozycji rolników w !a*cuchu &ywno$ciowym, 

4. Przeciwdzia!anie i przystosowanie do zmian klimatu, 
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5. Wspieranie zrównowa!onego rozwoju, 

6. Ochrona przyrody i krajobrazu, 

7. Wsparcie m"odych rolników, 

8. Promowanie zatrudnienia, rozwój obszarów wiejskich, 

9. Bezpiecze#stwo !ywno$ci. 

Krajowy Plan 

Odbudowy i 

Zwi%kszenia 
Odporno$ci 

Wsparcie w ramach KPO koncentruje si% na interwencjach, które przyczynia& si% b%d' do 

pobudzenia gospodarki, inwestycji, wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia. W KPO 

zaplanowano realizacj% reform i inwestycji w tych obszarach, które s' najbardziej istotne z 
punktu widzenia konieczno$ci odbudowy gospodarki po pandemii spowodowanej COVID-19, ale 

tak!e w tych, które tworz' trwa"e podwaliny pod budow% zdrowej gospodarki odpornej na 
kolejne wstrz'sy. W zwi'zku z tym $rodki dost%pne dla Polski w formie grantów w kwocie 
23,850 mld euro i 12,112 mld euro w formie po!yczek rozdysponowano pomi%dzy pi%& 

komponentów KPO: 
 

1. Odporno$& i konkurencyjno$& gospodarki 

2. Zielona energia i zmniejszenie energoch"onno$ci 
3. Transformacja cyfrowa 

4. Efektywno$&, dost%pno$& i jako$& systemu ochrony zdrowia 

5. Zielona, inteligentna mobilno$& 

Wojewódzki  

Fundusz  

Ochrony  

(rodowiska  

i Gospodarki  

Wodnej  

w Opolu 

Wojewódzki Fundusz Ochrony (rodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu udziela 

dofinansowania na zadania/przedsi%wzi%cia z dziedziny ochrony $rodowiska i gospodarki 

wodnej, okre$lone w Ustawie Prawo ochrony środowiska [1]. Podstawowymi formami pomocy 

finansowej stosowanymi przez Fundusz s': 

· preferencyjne po!yczki, w tym po!yczki przeznaczone na finansowanie wk"adu krajowego 

w realizacj# przedsi#wzi#$ z udzia"em %rodków z Unii Europejskiej oraz po!yczki 
pomostowe, zapewniaj&ce finansowanie inwestycji do czasu otrzymania przez 

wnioskodawc# %rodków z Unii Europejskiej (niepodlegaj&ce umorzeniu), 

· dotacje, 

· dop"aty do oprocentowania kredytów bankowych, 

· cz#%ciowe sp"aty kapita"u kredytów bankowych, 

· przekazanie %rodków dla pa'stwowych jednostek bud!etowych, 

· nagrody za dzia"alno%$ na rzecz ochrony %rodowiska i gospodarki wodnej, nie zwi&zan& 

z wykonywaniem obowi&zków pracowników administracji rz&dowej i samorz&dowej, 

· umorzenia po!yczek. 

Fundusz Dróg 

Samorz&dowych 

Minister Infrastruktury dokonuje podzia"u %rodków FDS na podstawie rozporz&dzenia Rady 

Ministrów w sprawie sposobu podzia"u %rodków Funduszu Dróg Samorz&dowych 

na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg gminnych 

na poszczególne województwa. Nast#pnie, zgodnie z przepisami ustawy o Funduszu Dróg 

Samorz&dowych, w terminie do 14 dni od otrzymania informacji o wysoko%ci %rodków FDS, 

wojewodowie og"osz& nabory wniosków.  

Dofinansowanie z FDS dla zada' powiatowych i gminnych jest uzale!nione od dochodów 

jednostek samorz&du terytorialnego: im ni!szy dochód w"asny jst, tym wi#ksza warto%$ 

dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie mo!e wynie%$ do 80* kosztów 

realizacji zadania. 
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