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1. WSTĘP 
  

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

 Przedmiotem opracowania jest karta informacyjna przedsięwzięcia pn.: 
 

 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku” 
 

1.2. CEL PRACY 
 

Celem opracowania jest przygotowanie oceny wpływu na środowisko inwestycji 

polegającej na modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Głogówku w powiecie 

prudnickim, w województwie opolskim. 

Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia pozwoli na rozpoznanie ro-

dzaju, zasięgu oraz natężenia ewentualnych skutków środowiskowych mogących po-

wstać w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia. 

 

Zakres opracowania jest zgodny z art. art. 59 ust. 1 pkt 2; art. 62a, art. 71 ust. 2 

pkt 2; 73 ust.1 oraz art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-

macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. zm.) i  za-

wiera dane o: 

a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, 

b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotych-

czasowym sposobie ich wykorzystywania i pokrycia nieruchomości szatą roślinną,  

c) rodzaju technologii, 

d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, 

e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz 

energii, 

f) rozwiązaniach chroniących środowisko, 

g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub ener-

gii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, 

h) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o 

ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsię-

wzięcia. 

1.3. METODYKA OPRACOWANIA 
 

Oceny wpływu planowanej inwestycji na środowisko dokonano w oparciu o me-

tody stosowane w ocenach oddziaływania na środowisko, które zostały opisane                           

w poradnikach oraz dostępnej literaturze. 

 

Podstawową metodą, pozwalającą na identyfikację rodzajów oddziaływań 

przedsięwzięcia na środowisko jest tzw. „lista sprawdzająca”. „Lista sprawdzająca” jest 

wykazem elementów środowiskowych, socjologicznych i ekonomicznych, na które 

działalność planowanych przedsięwzięć może mieć wpływ.  
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Zastosowanie „listy sprawdzającej” pozwala na wyeliminowanie tych 

elementów, na które dany rodzaj przedsięwzięcia nie będzie wywierał wpływu.  

Dla wskazania wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko 

sporządzono zestawienie w formie macierzy Leopolda. Jest to metoda empiryczna, 

pozwalająca scharakteryzować przyczynę i skutek. Macierz Leopolda wykazuje, w 

jakim stopniu poszczególne procesy technologiczne przedsięwzięcia oddziałują na 

elementy środowiska.  

W przypadku elementów środowiska określono znaczenie wpływu. Przy ocenie 

zagrożenia środowiskowego uwzględniono położenie, zasoby, walory przyrodnicze                 

i społeczne terenu. Elementom tym przypisano rangę od 1 do 5. Ocena oddziaływania 

obiektu uwzględnia jego specyfikę i charakterystyczne cechy otoczenia. Suma punktów 

liczona poziomo obrazuje wpływ wszystkich oddziaływań na dany element środowiska, 

natomiast suma punktów w kolumnie informuje o wpływie czynnika działającego na 

środowisko. Łączna liczba punktów wskazuje na całkowity wpływ budowy                            

i eksploatacji inwestycji na środowisko przyrodnicze. 

Na podstawie uzyskanych danych z macierzy Leopolda określono zasięg i 

intensywność oddziaływań rodzajów korzystania przez przedsięwzięcie ze środowiska, 

wykazujących potencjalne zagrożenie dla środowiska. 

 

Na podstawie koncepcji Inwestora w zakresie zagospodarowania terenu                                   

i proponowanych urządzeń zidentyfikowano potencjalne rodzaje oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko, które mogą wpływać na stan środowiska. Dla 

oddziaływań tych ustalono zasięg i intensywność wpływu na środowisko. 
 

1.4. WYMAGANIA PRAWNE 
 

Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowią następujące akty prawne: 
 

- ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku             

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. 

zm.), 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. 

U. z 2019r. poz. 1396 z późn.zm.), 

- ustawa z dnia 14 grudnia  2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 

poz. 701 z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst  jednolity Dz. U. z 

2020r. poz. 55 z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 

310 z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1186 z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020r.  poz. 293 z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020r.  poz. 282 z późn. zm.), 

− akty wykonawcze do w/w ustaw. 
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2. INWESTOR  

 

Zakład Komunalny Głogówek Sp. z o.o. 

w Głogówku 

ul. Dworcowa 2 48-250 Głogówek 

3. RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PLANOWANEGO 

PRZEDSIĘWZIĘCIA 

3.1. KWALIFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

Przedsięwzięcie należy zaklasyfikować zgodnie z rozporządzeniem Rady Mini-

strów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco od-

działywać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) do § 3 ust. 1 pkt 79 –  instalacje 

do oczyszczania ścieków inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do 

obsługi liczby mieszkańców nie mniejszej niż 400 równoważnej liczby mieszkań-

ców w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wod-

ne;. 

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do mogących potencjalnie znacząco                    

oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 

października 2008 roku „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko”. Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  „o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” realizacja 

przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymaga 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
 

Dokumentację sporządza się do wniosku Inwestora o wydanie decyzji 

Burmistrza Miasta Głogówek o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji po-

legającej na modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków w Głogówku  

 

3.2. SKALA PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja funkcjonującej oczyszczalni ścieków w 

celu podniesienia sprawności oczyszczania wstępnego poprzez: 

• poprawę usuwania skratek (skratki są dodatkowo cedzone na sicie 

sitopiaskownika oraz płukane i prasowane na praso płuczce, 

• automatyzacje usuwania zanieczyszczeń mineralnych przede wszystkim piasku 

oraz ich   prasowanie i przepłukiwanie na płuczce piasku. 

Drugim celem po modernizacji do osiągnięcia jest zwiększenie możliwości przyjęcia i 

oczyszczenia większej ilości ładunków zanieczyszczeń oraz poprawić niezawodność i 

kontrolę procesu jak również bezpieczeństwo poprzez: 

• wymianę wyeksploatowanych urządzeń 

• wymianę wyeksploatowanych rurociągów i armatury  

• rozwój gospodarki osadowej. 
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Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obrębie działki o nr ewid. 194 

(właścicielem działki jest Gmina Głogówek) przy ul. Pasternik w Głogówku,  na której 

znajduje się przedmiotowa oczyszczalnia ścieków. Powierzchnia terenu oczyszczalni 

wynosi ok. 2,6ha. W trakcie powodzi w 1997r została częściowo zniszczona, a zmoder-

nizowano ją po 1998 r.  

Dojazd do oczyszczalni ścieków stanowi droga o nawierzchni gruntowej.  

Teren oczyszczalni znajduje się na północny wschód od centrum miasta Głogówek 

w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Osobłogi. Do oczyszczalni głównie przylegają użytki 

zielone oraz pola uprawne.  Pod względem morfologicznym jest to fragment tarasu w 

dolinie rzeki, obręb płaskowyżu Głubczyckiego o rzędnych 184-185,0 m n.p.m. Wzdłuż 

rzeki Osobłogi znajdują się wały przeciwpowodziowe o rzędnej korony ok. 185,6m 

n.p.m.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na terenie objętym Miejscowym 

Planem Zagospodarowania Przestrzennego. 

▪ Zgodnie z Decyzją Starosty Prudnickiego, znak WIO-I.6341.31.2015 udzielono 

pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków z 

oczyszczalni ścieków w Głogówku do rzeki Osobłogi, o parametrach zgodnych 

z rozporządzeniem Ministra Środowiska, dla oczyszczalni o RLM w przedziale 

2000-14999. (Pozwolenie jest ważne do 31.01.2026 r.) 

▪ Oczyszczalnia posiada opinię geotechniczną z 1998 roku. 

 

Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania istniejących terenów w związku z 

zamierzeniem inwestycyjnym.  

Założenie inwestycyjne przewiduje w ramach modernizacji wykonanie następują-

cych prac: 

 

Budowa nowych obiektów: 

1. Budynek prasy i higienizacji osadów. 

1.1. Roboty budowlane związane z wykonaniem budynku i jego wyposażeniem 

1.2. Układ odwadniania osadu 

1.3. Układ transportu i higienizacji osadu 
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Modernizacja istniejących obiektów: 

2. Złoża zraszane. 

2.1. Zadaszenie złóż biologicznych 

2.2. Wymiana drabinek wejściowych 

3. Osadniki wtórne. 

3.1. Wymiana pomostów obsługowych i balustrad ochronnych  

4. Staw stabilizacyjny – tlenowy. 

4.1. Oczyszczenie stawu z osadu 

4.2. Wykonanie przegrody i deszczownicy 

4.3. Wymiana pomostu obsługowego oraz klapy powodziowej  

4.4. System napowietrzania  

4.5. Recyrkulacja osadów do pompowni  

5. Koryto odpływowe oraz wylot ścieków oczyszczonych 

5.1. Zarurowanie kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone  

5.2. Wylot ścieków do stawu 

6. Składowisko osadów odwodnionych. 

6.1. Powiększenie powierzchni składowiska 

6.2. Zadaszenie powierzchni składowiska osadów 

7. Zasilanie oraz AKPiA dla nowych i modernizowanych obiektów przeznczo-  

      nych do realizacji w etapie II  

8. Monitoring oraz oświetlenie obiektów  

9. Teren zewnętrzny  

9.1. Wyprofilowanie nowych dróg 

9.2. Wymiana istniejących płyt chodnikowych  

10. Sprzęt do obsługi oczyszczalni  

10.1. Przyczepa samorozładowcza 

10.2. Ładowarka do pryzmowania i załadunku  

11. Neutralizacja zapachów, ogrzewanie obiektów oczyszczalni 

12. Opracowanie projektów z uzyskaniem pozwolenia na budowę w zakresie 

realizacji etapu II 

 

Odbiornikiem ścieków po oczyszczeniu ich w oczyszczalni ścieków w Gło-

gówku, która spełna wymagania ochrony środowiska zawarte w Rozporządzeniu Mini-

stra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy od-

prowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. 

U. z 2019 poz. 1311 z późn. zm.) jest rzeka Osobłogi w km 18+750. W celu kontroli 

ilości i jakości ścieków wprowadzanych do rzeki Osobłogi, na końcowym odcinku ka-

nału odprowadzającego oczyszczone ścieki zabudowano studzienkę kontrolno-

pomiarowa. Skarpy w rejonie wylotu zabezpieczone są kamieniem i faszyną. 
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3.3. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 

Przedmiotowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest przy ul. Pasternik w Głogów-

ku, na działce o nr ewid. 194 (właścicielem działki jest Gmina Głogówek). Powierzch-

nia terenu oczyszczalni wynosi ok. 2,6ha Teren, który zostanie objęty planowaną siecią 

kanalizacyjną jest w chwili obecnej zagospodarowany, stanowią go drogi. Drogi te są 

uzbrojone w media tj. na poboczach przebiega sieć wodociągowa, napowietrzne linie 

energetyczne oraz telekomunikacyjne.  

Na rysunku 1 przedstawiono lokalizację przedsięwzięcia na tle mapy Polski, 

województwa opolskiego, a na rysunku 2 lokalizację inwestycji na tle mapy powiatu 

prudnickiego. 

 
Rysunek 1. Lokalizacja przedsięwzięcia na tle mapy Polski i powiatu prudnickiego. 

 

 
Źródło: www.gminy.pl                                 lokalizacja inwestycji 

 
Rysunek 2. Lokalizacja inwestycji na tle mapy gminy Głogówek. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lokalizacja inwestycji 

http://www.gminy.pl/
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3.4. UWARUNKOWANIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO 
 

Teren planowanej do realizacji inwestycji modernizacji oczyszczalnia ścieków 

w Głogówku przy ul. Pasternik zlokalizowany na działce o nr ewid. 194 ( własność 

Gmina Głogówek), objęty jest w całości MPZP. 

 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane na terenie, dla którego obowiązuje 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony Uchwałą Rady Miej-

skiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach administracyj-

nych miasta wraz ze zmianami mpzp przyjętymi uchwałami Rady Miejskiej.  

 

Inwestycja jest zgodna z obowiązującym dla obszaru objętego projektowaniem, 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Głogówek.  

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego określa sposób gospodaro-

wania ściekami dla istniejącej i planowanej zabudowy, jako obowiązek przyłączania do 

istniejącej kanalizacji sanitarnej, w przypadku braku kanalizacji sanitarnej dopuszcza 

się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji kanali-

zacji.  

 

B2/11/TIW – TERENY INFRASTRUKTURY WODNEJ 
      B1/1/TIW, B1/20/TIE, B2/6/TIW, B2/11/TIW, C2/33/TIE, C2/52/TIE, C2/60/TIG, E1/7/TIG. 

OBOWIĄZUJĄ : 

a) Funkcja wiodąca - tereny infrastruktury technicznej na wydzielonych działkach. 

b) Funkcja uzupełniająca : 

- zieleń izolacyjna, 

- komunikacja wewnętrzna. 

c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 

- dopuszcza się lokalizację obiektów administracyjno-biurowych związanych z funk-

cją terenu, forma obiektów wg §11 pkt 1 ppkt 3-23, 

- zamknięcie strefy oddziaływania w granicach działki, 

- obowiązek wprowadzenia urządzeń i technologii ograniczających szkodliwy wpływ 

prowadzonej działalności na środowisko naturalne, 

- zakaz realizacji nowych obiektów bez uprzedniego uzbrojenia terenu zwłaszcza w 

zakresie gospodarki wodno-ściekowej. 

 

1) docelowe zagwarantowanie kompleksowej kanalizacji rozdzielczej, z utrzymaniem 

parametrów technicznych ścieków komunalnych i przemysłowych zgodnie z wa-

runkami technicznymi wydanymi przez dysponenta sieci (nakaz podczyszczania 

ścieków nie spełniających ww. rygorów), 

2) zakaz stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków 

z odprowadzeniem do wód lub ziemi oraz zakaz stosowania zbiorników bezodpły-

wowych po realizacji sieci kanalizacyjnej, 

 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury technicznej  

§ 11. 1. Dopuszcza się rozbudowę i budowę infrastruktury technicznej na terenie po
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d warunkiem zachowania ustaleń przepisów odrębnych obowiązujących przy projek

towaniu sieci.  

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się doprowadzenie wody z miejskiej sieci

 wodociągowej.  

3. W zakresie odprowadzenia ścieków bytowo-komunalnych ustala się:  

1) odprowadzenie ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej, na warunkach uzgodni

onych z zarządcą sieci;  2) na  terenach  nieskanalizowanych  dopuszcza  się  od-

prowadzanie  ścieków  do  szczelnych  zbiorników  bezodpływowych.  

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych stosuje się przepisy odrębne.  

3.5. ZAGOSPODAROWANIE REJONU LOKALIZACJI INWESTYCJI 
 

Planowana modernizacja oczyszczalnia w miejscowości Głogówek, poza strefą 

zabudowy mieszkaniowej. Teren oczyszczalni znajduje się na północny zachód od 

centrum miasta Głogówek w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Osobłogi. Do 

oczyszczalni głównie przylegają użytki zielone oraz pola uprawne.  Dojazd do oczysz-

czalni ścieków stanowi droga o nawierzchni gruntowej.  

Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania istniejących terenów w 

związku z zamierzeniem inwestycyjnym.  

W granicach gminy Głogówek ustanowione w planie miejscowym są następujące formy 

ochrony: 

▪ strefa ochrony konserwatorskiej A obejmująca średniowieczny układ 

urbanistyczny miasta Głogówka wraz z zamkiem, parkiem oraz barokowym 

założeniem klasztoru franciszkanów; 

▪ strefa ochrony KC występowania cennych elementów historycznej struktury 

przestrzennej - obejmującą przedmieścia południowe i północne oraz założenie 

urbanistyczne Głogowka; 

▪ strefa ochrony krajobrazu kulturowego KK obejmująca tereny miejskiego parku 

przyzamkowego i cmentarza miejskiego; 

▪ strefa ochrony ekspozycji E obejmująca ochronę ekspozycji panoramy miasta, 

ochronę ciągów widokowych, ochronę punktów dalekich i bliskich widoków; 

▪ strefa obserwacji archeologicznej OW obejmująca obszar Starego Miasta, zamku 

oraz potencjalne obszary badań archeologicznych, w promieniu 20 m. od obrysu 

stanowiska archeologicznego 

▪ ochrona krajobrazu kulturowego oraz wartościowych panoram wsi i miasta 

Głogówek na obszarze doliny rzeki Osobłogi. 

 

W zasięgu bezpośredniego i pośredniego oddziaływania przedsięwzięcia nie występują 

obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej „NATURA 2000”, ustanowione na podstawie 

przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku – o ochronie przyrody. 

Najbliżej od miejsca inwestycji w odległości 14,15km,  położony obszar „NATURA 

2000”, to Żywocickie Łęgi PLH160019 Niewielki teren położony w międzywalu Odry 

na lewym i prawym brzegu w odległości ok. 3 km na SE od Krapkowic. Jest to jedno z 

2-3 miejsc w województwie opolskim z dobrze zachowanymi płatami łęgu topolowego 

Populetum albae, łęgu wierzbowego Salicetum albae oraz łęgu dębowo-wiązowo-

jesionowego Ficario-Ulmetum. Zarówno struktura warstwy drzew jak i runa jest tu 

dobrze wykształcona z charakterystycznymi gatunkami. Obszar położony jest na 

płaskich holoceńskich terasach rzecznych z ciężkimi madami. Znajduje się w strefie 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH160019.H
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cyklicznych zalewów powodziowych. W obniżeniach terenu stanowiących dawne 

starorzecza występują namuły. W obszarze występuje kilka starorzeczy. 

Siedlisko 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 

Nympheion, Potamion Siedlisko reprezentowane na niewielkiej powierzchni, skom-

pleksowane przestrzennie z siedliskami łęgowymi (91E0, 91F0).Siedlisko 6510 Niżowe 

i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) Reprezenta-

tywność: nieznacząca (D). Niewielka powierzchnia nie predysponuje obszaru jako 

istotnego z punktu widzenia ochrony krajowych i regionalnych zasobów siedli-

ska.Siedlisko 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-

fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso incanae) i olsy źródliskoweReprezenta-

tywność: znacząca (C). W obszarze reprezentują siedlisko przede wszystkim łęgi wierz-

bowo-topolowe, choć miejscami z udziałem prawdopodobnie sztucznie nasadzonej ol-

chy. Płaty siedliska są stosunkowo dobrze wykształcone i zachowane. Powierzchnia 

względna: C. W obszarze znajduje się 2 % ≥ p > 0 % krajowych zasobów siedliska. 

Stan zachowania: dobry (B) wynika z ocen składowych: stopień zachowania struktury II 

(dobrze zachowana), stopień zachowania funkcji III (średnie lub niekorzystne perspek-

tywy), możliwość odtworzenia II. Szanse odtworzenia właściwej struktury i funkcji 

siedliska są możliwe do zrealizowania przy średnim nakładzie środków i wiążą się z 

usunięciem obcego gatunku inwazyjnego niecierpka gruczołowatego Impatiens glandu-

lifera. Na podstawie powyższej analizy przyznano ocenę ogólną C (znacząca).Siedlisko 

91F0 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)Reprezentatywność: 

znacząca (C). Siedlisko wykształcone jest w sposób typowy, jego płaty są stosunkowo 

dobrze zachowane. Powierzchnia względna: C. W obszarze znajduje się 2 % ≥ p > 0 % 

krajowych zasobów siedliska. Stan zachowania: dobry (B) wynika z ocen składowych: 

stopień zachowania struktury II (dobrze zachowana), stopień zachowania funkcji III 

(średnie lub niekorzystne perspektywy), możliwość odtworzenia II. Szanse odtworzenia 

właściwej struktury i funkcji siedliska są możliwe do zrealizowania przy średnim na-

kładzie środków i wiążą się z usunięciem obcego gatunku inwazyjnego niecierpka gru-

czołowatego Impatiens glandulifera. Na podstawie powyższej analizy przyznano ocenę 

ogólną C (znacząca). 

 

Położenie innych form ochrony przyrody, krajobrazu i użytków ekologicznych: 

 

Najbliższy rezerwat – Jeleni Dwór w odległości 19,05 km, 

Najbliższy park krajobrazowy - Park Krajobrazowy Góry Opawskie - otulina w 

odległości 14,88 km, 

Najbliższy obszar chronionego krajobrazu – Bory Niemodlińskie w odległości 10,33 

km, 

Najbliższy użytek ekologiczny – Stara Odra w odległości 15,98 km, 

 

 

 

 

 

 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.PK.11
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Rysunek 3. Lokalizacja inwestycji na tle form ochrony przyrody woj. opolskiego. 
Źródło: http://opole.rdos.gov.pl/o-sieci 

 

Lokalizacja inwestycji 
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Na terenie lokalizacji przedsięwzięcia nie występują obiekty kultury materialnej 

wpisane do ewidencji i rejestru zabytków na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 

roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  

Teren lokalizacji przedsięwzięcia znajduje się na terenach zagrożeń powodziowych tj. 

obejmuje obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 

raz na 500 lat (Q 0,2%) lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia 

ekstremalnego. 

Na terenie gminy Głógówek w ramach Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego (WORP) 

wyznaczono jedną rzekę: Osobłogę (na odcinku od km 0-22), która zakwalifikowała się do 

opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w I cyklu 

planistycznym, natomiast w II cyklu planistycznym nie przewidziano opracowania 

dodatkowych map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla pozostałych 

cieków w granicach gminy Głogówek. Należy zaznaczyć, iż zgodne z informacją RZGW 

Wrocław dla rzek/zlewni przepływających przez teren gminy Głogówek nie obowiązuje 

Studium Ochrony Przeciwpowodziowej, natomiast opracowane MZP i MRP dla rzeki Osobłogi 

teraz pełnią prawną podstawę do podejmowania działań, związanych z planowaniem 

przestrzennym i zarządzaniem kryzysowym. W związku z powyższym obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią zostały wyznaczone jedynie dla rzeki Osobłogi (jedynie na odcinku od km 

0-22), a ich zasięg został przedstawiony na wspomnianych już mapach zagrożenia 

powodziowego.  

Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza terenami leśnymi. Na terenie 

planowanego przedsięwzięcia oraz sąsiedztwa nie występują obszary ochrony uzdrowiskowej – 

przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza tym obszarem (nie dotyczy). 

Planowana inwestycja położona jest w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych 

(JCWPrz) PLRW600019117699 Osobłoga od Prudnika do Odry w jednolitej części wód 

podziemnych (JCWPd) PLGW6000127. Powyższe przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na 

cele zawarte w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. 

 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na terenie Gminy Głogówek, która 

to gmina należy do strefy opolskiej PL1602 pod kątem warunków sanitarnych 

powietrza atmosferycznego. W strefie tej standardy jakości środowiska w zakresie pyłu                                  

i benzo(A)piranu, oraz pyłu PM10 są przekroczone.  

 
Tabela 1. Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony 

zdrowia dla NO2, SO2, PM10, PM2,5, O3  CO, C6H6, Pb,  As, BaP, Cd, Ni. 
 

Strefa opolska 

Symbol klasy wynikowej w strefie Symbol klasy w stre-

fie – poziom dopusz-

czalny (rok) 

Symbol klasy w 

strefie – poziom 

docelowy (rok) 

NO2 SO2 PM10 CO Pb As Cd Ni BaP PM2,5 O3 PM2,5 O3 

A A C A A A A A C C C C2 D2 

Źródło: http://www.opole.pios.gov.pl/wms/Pliki/2014/ 
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Tabela 2. Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony 

roślin dla NOx, SO2, O3. 
 

Strefa śląska 

Symbol klasy wynikowej w strefie 
Symbol klasy w strefie – poziom dopuszczalny 

(rok) 
SO2 NOx O3 

A A C 
Źródło: http://www.opole.pios.gov.pl/wms/Pliki/2014/ 
 

 

W Gminie Głogówek dominującą emisją jest emisja z indywidualnego ogrzewania 

budynków w okresie zimowym. Oceniono, że planowane do realizacji zadnie moderni-

zacji oczyszczalni nie będzie mieć znaczącego wpływu na jakość powietrza atmosfe-

rycznego i klimat.  

Natomiast wyznaczone w POŚ dla Gminy Głogówek zadania mające na celu ogranicze-

nie emisji zanieczyszczeń, także niską, która jest najważniejszym problemem, spowodu-

je się również zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w ramach oddziaływania ponadlo-

kalnego. Planowane działania zmierzające do zmniejszenia niskiej emisji i jej uciążli-

wości będą zdecydowanie pozytywnie oddziaływać na poszczególne komponenty śro-

dowiska. Największy nacisk powinien być położony na działania jednostek wskazanych 

w programie naprawczym określonym w Programie Ochrony Powietrza. Brak oddzia-

ływań stałych zidentyfikowano w zadaniach związanych z ochroną przed promieniowa-

niem elektromagnetycznym, gospodarowaniem wodami, gospodarowaniem odpadami 

oraz ochroną przez poważnymi awariami. Do potencjalnych pozytywnych, pośrednich i 

stałych działań nie inwestycyjnych (organizacyjnych) zaliczyć można zadania związane 

z wdrażaniem lokalnych polityk ograniczania emisji gazów i pyłów do powietrza, do 

których należą zapisy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Programu Ochrony Po-

wietrza dla województwa opolskiego. Pośrednio na poprawę jakości powietrza będą 

oddziaływać również zadania z zakresu monitoringu jakości powietrza, kontroli źródeł 

emisji oraz stosowania odpowiednich zapisów umożliwiających ograniczenie emisji 

pyłu PM10 i PM2,5 w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego doty-

czące np. układu zabudowy, stosowania zieleni ochronnej oraz ustalenia sposobu zaopa-

trzenia w ciepło. Pozytywny, bezpośredni i stały wpływ na powietrze atmosferyczne i klimat 

będą miały zadania typowo inwestycyjne tj. termomodernizacja obiektów, wymiana nieekolo-

gicznych źródeł ciepła, rozwój energetyki odnawialnej, modernizacja obiektów energetycznego 

spalania paliw (kotłowni) oraz przebudowa infrastruktury drogowej. 

Głównym zagrożeniem powietrza atmosferycznego jest emisja niska z instalacji grzew-

czych budynków. Termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz użytku publiczne-

go, pozwoli na znaczące ograniczenie zużycia materiału opałowego niezbędnego do 

ogrzania obiektu oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. W konsekwencji wpłynie 

to na redukcję emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, za-

równo gazowych (SO, NO, CO), jak i pyłowych. Przeprowadzone prace termomoderni-

zacyjne budynków, dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną, minimali-

zują emisję zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł spalania energetycznego.  

Podjętym w Programie kierunkiem działania jest również wzrost udziału energii z 

odnawialnych źródeł, które będą jednym z elementów prac termomodernizacyjnych. 

Należy zauważyć, że różnorodność postaci energii odnawialnej przekłada się na różno-

rodność oddziaływań na środowisko. Ogólnie rzecz biorąc, poza wykorzystaniem bio-
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masy, zaletą energii odnawialnej jest eliminacja wytwarzania odpadów, ścieków i emisji 

do powietrza na etapie eksploatacji systemu. Istotną korzyścią rozwoju odnawialnych 

źródeł energii jest dywersyfikacja źródeł energii, co podnosi bezpieczeństwo energe-

tyczne oraz obniżenie kosztów wytwarzania energii w gospodarstwach domowych. Po-

nadto zwiększenie w całkowitym zużyciu energii udziału energii ze źródeł odnawial-

nych jest wypełnieniem obowiązku Polski związanym z członkostwem w Unii Europej-

skiej. 

Z zadaniami inwestycyjnymi związane jest niebezpieczeństwo krótkookresowego, 

negatywnego oddziaływania na środowisko przyrodnicze. Do powietrza atmosferyczne-

go, w czasie prac budowlanych, mogą przedostawać się pyły wydzielane podczas prac 

budowlano-remontowych. Podczas prac związanych z budową/przebudową dróg będzie 

mieć miejsce emisja zarówno zorganizowana jak i niezorganizowana: gazów wyloto-

wych z silników spalinowych maszyn drogowych i środków transportu, węglowodorów 

w czasie układania i utwardzania nawierzchni bitumicznych, emisji niezorganizowanej 

pyłu. Również zaplecze budowy drogi (wytwórnie betonu, mas bitumicznych, składo-

wiska kruszywa) są źródłem emisji pyłów, fenolu, formaldehydów, naftalenu. Najwyż-

sze poziomy zanieczyszczeń będą zlokalizowane w obrębie pasa drogowego. Poza gra-

nicą pasa poziomy zanieczyszczeń będą minimalne. Należy zaznaczyć, że te oddziały-

wania będą miały charakter krótkotrwały, ograniczony charakter i ustąpią wraz z zakoń-

czeniem inwestycji. 

Wyznaczone do realizacji zadanie inwestycyjne tj. modernizacja oczyszczalni ście-

ków w Głogówku odznaczać się będzie w konsekwencji potencjalnym stałym pozytyw-

nym oddziaływaniem na powietrze atmosferyczne – po zakończeniu prac realizacyjnych 

(etap eksploatacji). Negatywne oddziaływanie wystąpi jedynie na etapie realizacji prac 

budowlanych i może być związane z niezorganizowaną emisją gazów i pyłów do po-

wietrza, wtórną emisją pyłów do powierzchni ziemi i wód. Oddziaływania te są charak-

terystyczne dla etapu prowadzenia prac i ustąpią w większości po ich zakończeniu. 

4. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIECIA, POWIERZCHNIA 

ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI, A TAKŻE OBIEKTU BUDOWLANEGO 

ORAZ DOTYCHCZASOWY SPOSÓB ICH WYKORZYSTANIA I POKRYCIA 

SZATĄ ROŚLINNĄ 

 

4.1. POWIERZCHNIA ZAJMOWANEJ NIERUCHOMOŚCI I OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

 

Przedmiotowa oczyszczalnia ścieków zajmuje działkę o nr ewid. 194. Powierzchnia 

terenu oczyszczalni wynosi ok. 2,6ha. 

 

4.2. DOTYCHCZASOWY SPOSÓB WYKORZYSTANIA TERENU 
 

Aktualnie teren przewidziany pod planowaną inwestycję jest zajmowany przez 

budynki i obiekty aktualnie funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Głogówku. Sposób 

wykorzystania terenu po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego nie ulegnie zmianie. 
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4.3. POKRYCIE NIERUCHOMOŚCI SZATĄ ROŚLINNĄ 
 

Realizacja inwestycji będzie przebiegała bez kolizji z roślinnością drzewiastą. 

Na przedmiotowym terenie brak jest gatunków roślin objętych ochroną przyrodniczą. 

Teren przewidziany na planowaną modernizację obiektów oczyszczalni stanowi obszar 

działki o nr ewidencyjnym 194 zajmowany przez budynki i obiekty aktualnie funkcjo-

nującej oczyszczalni – poprzecinany jest nieutwardzonymi drogami komunikacji we-

wnętrznej, pozostała powierzchnia działki jest pokryta w większości trawą. Jedynie po-

łudniowa część działki na prawo i lewo od wjazdu na teren oczyszczalni jest zadrze-

wiona.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakres planowanej modernizacji oczyszczalni z uwagi na jej lokalizację nie ko-

liduje z istniejącym drzewostanem i krzewami. W związku z tym nie będzie potrzeby 

ich usuwania. Mając jednak na uwadze fakt, że prace budowlane będą wymagały pro-

wadzenia ich w bezpośredniej bliskości granicy działki i okalającego działkę drzewo-

stanu może dość do sytuacji gdzie w wykopach mogą znaleźć się ich korzenie. W takim 

przypadku obrębie bryły korzeniowej prace wykonywane będą ręcznie a korzenie za-

bezpieczone przed wysuszeniem. W przypadku potrzeby wykonania cięcia, należy po-

stępować zgodnie z następującymi zasadami: 

• wykonanie cięcia o równej, nieposzarpanej powierzchni, niezależnie od 

średnicy korzenia, 

• ranę po cięciu zabezpieczamy maścią ogrodniczą, 

• przy zasypywaniu wykopu należy grunt odpowiednio ubić, „zagęścić” 

• korzenie nie mogą być przypadkowo urywane łyżką koparki, miażdżone lub 

rozwarstwiane. 

5. RODZAJ TECHNOLOGII  

 

Zastosowanych przy budowie nowych obiektów. 

Budowa budynku prasy i higienizacji osadów. 

Wykonanie budynku technicznego prasy i higienizacji osadów w technologii tradycyjnej. 

W budynku wykonana zostanie posadzka betonowa z wykładziną chemoodporną o wy-

miarach 14x4,5m (P=63m2) a ściany pokryte płytkami chemoodpornymi (P=170m2). 

Wyposażony zostanie w wentylację, ogrzewanie oraz instalacje wodno-kanalizacyjną, 

instalację elektryczną wraz z oświetleniem.  

W związku z koniecznością posadowienia silosu na wapno, należy wykonać stopy fun-

damentowe pod jego zabudowę, fundament należy wykonać metodą szalunkową.  
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Fundament w postaci jednolitej bryły z wyprowadzeniem pod każdą ze stóp silosu, po-

sadowiony na gruncie rodzimym o głębokości min. 1,65 m poniżej terenu. Zbrojenie 

konstrukcyjne zostanie przyjęte w standardzie ze stali ALL (18G2-b), do konstrukcji 

zostaną przyspawane szpilki z gwintem pod mocowanie stóp silosu. 

 

Układ odwadniania osadu. 

Układ odwadniania osadu oparty będzie o: 

▪ dwutaśmową prasę filtracyjną, regulowaną poprzez przetwornicę częstotliwości 

zabudowaną w szafie sterowniczej, 

Prasa filtracyjna B1000 współpracuje z zespołem urządzeń, tj.:  

▪ pompę śrubową nadawy na prasę, regulowaną za pomocą przetwornicy często-

tliwości, 

▪ pompę odśrodkową płuczącą taśmy filtracyjne, 

▪ stację dozowania: zestaw roztwarzania i dozowania polielektrolitu z pojemni-

kiem zarobowym, mieszadłem oraz pompą dozującą. 

Szafa sterownicza realizuje program pracy prasy w różnych warunkach w zależności od 

parametrów napływającego osadu. Zakładana długość rurociągu DN100 do transportu 

osadu l~15m. 

 

Układ transportu i higienizacji osadu. 

Układ transportu i higienizacji osadów oparty będzie o: 

▪ przenośnik spiralny do transportu osadu spod prasy 

▪ mixer odwodnionego osadu z wapnem (mieszarka dwuwałowa, wykonanie ze 

stali AISI 316) 

▪ przenośnik spiralny do transportu wapna z falownikiem do zmiany wydajności 

transportera (długość przenośnika należy dostosować do układu) 

▪ przenośnik spiralny do transportu z mieszarki, osadów z wapnem na przyczepę  

(długość przenośnika należy dostosować do gabarytów przyczepy samorozła-

dowczej) 

▪ silos o pojemości ok 10 m3 

▪ układ automatyki współpracujący  centralnym komputerem PC 

▪ dodatkowo:  

▪ kontener na odpady 

▪ taca zlewna 6 x 4m 

 

W skład instalacji do wapnowania osadów będą wchodzić: 

▪ silos – zasobnik do magazynowania wapna  

(dawkowanie wapna do przenośnika transportującego do mieszarki) 

▪ zasuwa nożowa  

▪ mieszacz boczny do wzruszania wapna w zasobniku - 0,25kW 

▪ elektrowibrator wirujący - 0,25kW 

▪ podajnik wapna – wykonany ze stali kwasoodpornej 

▪ dozownik wapna  

▪ przenośnik ślimakowy wapna  

▪ mieszacz osadów z wapnem  

▪ napełnianie zasobnika: pneumatyczne 

▪ opróżnianie zasobnika: grawitacyjne  
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▪ wskaźnik napełnienia  

Zastosowanych przy modernizacji istniejących obiektów. 

Złoża zraszane. 

Zakres modernizacji złóż zraszanych obejmuje zwiększenie objętości istniejących 

obiektów, tj. dwóch zbiorników o wysokości ok. 4,3m każdy, poprzez wydłużenie ścian 

o 1,0m. Na etapie wykonywania projektu należy wykonać zadaszenie z płyt poliwęgla-

nowych (np. gr 10mm) dla zbiorników radialnych o odpowiedniej konstrukcji, tak aby 

możliwe było ewentualne zamontowanie pomostu i barierek z możliwością rozsunięcia 

zadaszenia i wejścia na obiekt. Poliwęglan komorowy przeznaczony jest do budowy 

różnego rodzaju przeszkleń na m.in. obiektach przemysłowych. Jednocześnie należy 

wykonać instalacje odprowadzenia wód opadowych z zadaszenia. Proponowane jest 

wykonanie łukowego zadaszenia w celu uniknięcia zalegania zanieczyszczeń oraz po-

krywy śnieżnej w okresie zimowym.  

 

Wymiana drabinek wejściowych. 

Na istniejących obiektach zostaną wymienione istniejące drabinki wejściowe i kabłąki 

ochronne na nowe, wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9. Śruby mocujące, podkładki 

i nakrętki wszystkich drabinek będą wykonane ze stali nierdzewnej.  

 

Osadniki wtórne – wymiana pomostów obsługowych i balustrad ochronnych. 

W projekcie założono wymianę pomostów oraz balustrad na dwóch osadnikach na dłu-

gości ok 120,0 m i wysokości 1,1m, na nowe wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9 – 

profil 40x40x2mm. Nowe podesty obsługowe należy wykonać z krat pomostowych z 

tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym (TWS), kraty z powierzchnią antypośli-

zgowąo wysokości 38mm i wymiarze oczka 40x40mm. Kraty pomostowe z tworzywa 

wzmocnionego włóknem szklanym (TWS) odznaczają się odpornością na działanie 

czynników atmosferycznych, odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz wykorzy-

stywane są na terenach zakładów przemysłowych zastępując tradycyjne kraty stalowe, 

ocynkowane i kwasoodporne. 

 

Staw stabilizacyjny – tlenowy. 

Oczyszczenie stawu z osadów. Przewiduje się usunięcie osadu o średniej grubości ok. 

0.3m z powierzchni ok. 3000 m2. Przy takim pogłębieniu ilość wydobytego namułu 

będzie wynosiła ok. 1000m3. Wydobyty osad  należy zbadać i odpowiednio zagospoda-

rować lub utylizować. Pierwszym etapem robót będą prace typowo przygotowawcze. 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy skosić trawy ze skarp zbiornika i wy-

grabić wykoszone porosty oraz uschnięte gałęzie drzew.  

 

Wykonanie przegrody i deszczownicy.  

Wykonanie przegrody, tj. grobli trapezowej o wysokości ok. 1,5m, na długości ok. 

45,0m z gabionów siatkowych z wypełnieniem kamiennym Vc =160m3 

 

Wymiana pomostu obsługowego oraz klapy powodziowej.  

Nowe konstrukcje planuje się wykonać ze stali nierdzewnej, a podest (wypełnienie) 

wykonane zostanie z krat pomostowych z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym 

(TWS) np. TROKOTEX – kraty z powierzchnią antypoślizgową o wysokości 38mm i 

wymiarze oczka 40x40mm. 
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Projekt zakłada wymianę na nową klapę zwrotną DN600 oraz zamontowanie przed nią 

przepustnicy sterowanej DN600 dla sterowania przepływem przy niskim poziomie wo-

dy. Klapa zamontowana zostanie w istniejącej studni przepływomierza na rurociągu 

odprowadzającym ścieki do odbiornika – rzeki Osobłogi.  

 

System napowietrzania.  

Zamontowana zostanie deszczownica, która będzie rozpraszać strugę poprzez dyfuzor 

oraz pompę pływającą. 

 

Recyrkulacja osadów do pompowni jak również transport osadów na składowisko. 

▪ transport osadów do pompowni  

pompa szlamowa przenośna o wydajności Q=10m3/h 

rurociąg l ~150m 

▪ transport osadów na składowisko  

pompa szlamowa przenośna o wydajności Q=10m3/h 

rurociąg do załadunku na kontener  

 

Koryto odpływowe oraz wylot ścieków oczyszczonych. 

Proponowane jest wykonanie zarurowania kanału zrzutowego, który kieruje ścieki 

oczyszczone do stawu stabilizacyjnego poprzez wstawienie rury betonowej Dw400 na 

całej jego długości na ok. 60m, a następnie wykonanie przykrycia kanału piaskiem o 

odpowiednim zagęszczeniu, umocnienie i wyrównanie terenu. Przed ułożeniem rurocią-

gu należy oczyścić istniejący kanał. Projekt uwzględnia wykonanie na tym obszarze 

dodatkowej drogi dojazdowej. Przy wykonaniu prac związanych z oczyszczeniem stawu 

uwzględniono do wykonania oczyszczenie miejsca zrzutu ścieków. 

 

Składowisko osadów odwodnionych oraz jego zadaszenie. 

W ramach modernizacji składowiska osadów odwodnionych zakłada się wykonanie: 

▪ remontu istniejącej powierzchni placu o powierzchni ok. 500m2 

▪ nowej tacy chemoodpornej o powierzchni ok. 550m2 

▪ posadzki betonowej pod kontenery skratek i piasku, o powierzchni ok. 200m2 

▪ drenażu - np. korytka liniowe o długości ok. 80,0m 

Istniejącą posadzkę należy zlikwidować i wywieźć do utylizacji, a w miejscu składowa-

nia należy wykonać nową posadzkę przemysłową o grubości 0,2m z odpowiednimi 

spadkami, kanalizacją i odwodnieniem do istniejącej kanalizacji.  

Zakres prac związanych z zadaszeniem składowiska osadów obejmuje m.in. wykonanie: 

▪ zadaszenia na powierzchni ok. 900m2 

▪ słupów ok. 20 szt. oraz konstrukcji mocującej 

▪ nowych murków oporowych pod konstrukcję zadaszenia, o długości ok. 

l=130,0m (wysokości h=2m) 

Do wykonania zadaszenia zastosowane zostanie zadaszenie namiotowe na konstrukcji 

stalowej. Poszycie PCV odporne na promienie UV, emisje amoniaku, kondensacje kwa-

sów, wykroplin. 

 

Zasilanie oraz AKPiA dla nowych i modernizowanych obiektów. 

Należy dostosować system elektroenergetyczny oczyszczalni do potrzeb po jej moder-

nizacji oraz zabudować nowy awaryjny agregat prądotwórczy o mocy dostosowanej do 
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zwiększonych potrzeb w istniejącym pomieszczeniu wraz z podłączeniem do systemu 

energetycznego oczyszczalni. Zakłada się kompleksową wymianę systemu AKPiA. 

Szafy sterownicze obiektów, będą spełniać wymogi dotyczące zabezpieczeń urządzeń i 

sterowania, obudowa i wyposażenie będzie odporne na środowisko agresywne, ponadto  

nowe urządzenia należy wpiąć w modernizowany układ wizualizacji oczyszczalni ście-

ków. Ze względu na charakterystykę zabudowy proponowanych urządzeń, przewidzia-

no zaprojektowanie instalacji odgromowej i uziemiającej. 

  

Monitoring oraz oświetlenie obiektów. 

Założono wykonanie nowego monitoringu terenu oczyszczalni opartego na kamerach 

IP. Proponuje się doświetlenie obiektu poprzez zamontowanie nowych masztów z lam-

pami i kamerami z czujnikami ruchu (8 nowych masztów). Kamery powinny być 

umieszczone na wysokości co najmniej 6 metrów co zapewni odpowiednią widoczność 

na całość terenu oczyszczalni ścieków w Głogówku.   

 

Nowe drogi i chodniki. 

W zakres prac wchodzić będzie wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych jezdnych 

i pieszych w nawiązaniu do istniejącego układu komunikacyjnego oczyszczalni. Ciągi 

komunikacyjne, drogi i place manewrowe wykonane zostaną zgodnie z nowym ukła-

dem oczyszczalni, z odpowiednimi spadkami, o nawierzchni asfaltowej, zgodnie z Wa-

runkami Wykonania i Odbioru Robót.  

Planowane jest zwiększenie szerokości drogi dojazdowej do stacji zlewnej oraz placu 

manewrowego. Proponowane wyprofilowanie nowych zakrętów, dojazdów do nowych i 

istniejących obiektów spowoduje konieczność ułożenia nowych nawierzchni asfalto-

wych – ok. 1800m2 i nawierzchni z kostki brukowej – ok. 200m2. Projekt przewiduje 

również wykonanie zagospodarowania terenu oczyszczalni po wykonaniu robót, w tym 

odtworzenia zieleni, nawierzchni komunikacyjnych, ogrodzenia oraz naprawę na-

wierzchni wokół obiektów oczyszczalni. Wymianę istniejących elementów ciągów pie-

szych z płyt chodnikowych na nowy chodnik z kostki brukowej. 

 

Sprzęt do obsługi oczyszczalni. 

W ramach projektu planowany jest do zakupu sprzęt umożliwiający w przyszłości pra-

widłową obsługę obiektów oczyszczalni ścieków. Planuje się zakup przyczepy samo-

rozładowczej, ładowarki komunalnej oraz zagęszczarki.   

 

System neutralizacji odorów oraz ogrzewania. 

Powszechnie stosowanym sposobem jest instalacja biofiltrów z wentylatorem głównym, 

zbierającym wywiewy z poszczególnych obiektów technicznych. Takie też rozwiązanie 

jest przewidziane do wykonania w ramach zaplanowanej modernizacji obiektów na 

oczyszczalni. Równocześnie zaplanowano wykonanie ekologicznej kotłowni z zastoso-

waniem pomp ciepła, co korzystnie wpłynie na zużycie energii elektrycznej.  
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5.1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PODSTAWOWYCH   

       ELEMENTÓW PLANOWANYCH DO MODERNIZACJI OBIEKTÓW   

       OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GŁOGÓWKU. 

 

Węzeł osadowy zostanie zmodernizowany i obok istniejącej stacji odwadniania 

proponowana jest budowa nowego budynku z prasą odwadniania osadów oraz układu 

do higienizacji wraz z silosem wapna. Nowy budynek zostanie umiejscowiony pomię-

dzy kratą schodkową, a istniejącym budynkiem prasy.  

Planuje się wykonanie budynku technicznego prasy i higienizacji osadów w technologii 

tradycyjnej o wymiarach wewnętrznych: 

• długość l = 14m 

• szerokość b = 4,5m 

• wysokość h = 5,2m 

• kubatura V=330m3 

W budynku należy wykonać: 

• posadzkę betonową z wykładziną chemoodporną o wymiarach 14x4,5m 

(P=63m2) 

• ściany pokryte płytkami chemoodpornymi (P=170m2) 

Budynek zostanie wyposażony w wentylację, ogrzewanie oraz instalacje wodno-

kanalizacyjną, instalację elektryczną wraz z oświetleniem. W związku z koniecznością 

posadowienia silosu na wapno, zaprojektowane zostaną stopy fundamentowe pod jego 

zabudowę i wykonany będzie fundament metodą szalunkową. Fundament w postaci 

jednolitej bryły z wyprowadzeniem pod każdą ze stóp silosu, posadowiony na gruncie 

rodzimym o głębokości min. 1,65 m poniżej terenu. Zbrojenie konstrukcyjne w standar-

dzie ze stali ALL (18G2-b), do konstrukcji zostaną przyspawane szpilki z gwintem pod 

mocowanie stóp silosu. 

Układ odwadniania osadu oparty będzie o: 

• dwutaśmową prasę filtracyjną, regulowaną poprzez przetwornicę częstotli-

wości zabudowaną w szafie sterowniczej, 

Prasa filtracyjna do osadów ze strefą grawitacyjną, ściskania i ścinania osadu (strefa 

ciśnieniowa). Osad po wymieszaniu z polimerem poddawany jest odwadnianiu grawita-

cyjnemu na pasie filtracyjnej. Następnie przechodzi do pierwszej strefy ściskania (kli-

nowej), gdzie formuje się struktura placka osadu o zmniejszającej się klinowo grubości. 

W drugiej strefie ściskania, osad jest ściskany z dwóch stron taśmą filtracyjną napręża-

ną przez kolejne rolki o zmniejszającej się średnicy. Stale rosnące siły naporu w strefie 

ściskania wspomagane są w ostatniej części drogi taśmy przez proces filcowania Prasy 

taśmowe nadają się do odwadniania osadów, które po dodaniu flokulantu i przejściu 

przez strefę wstępnego odwadniania tworzą stabilny i ściśliwy placek filtracyjny.  
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Rysunek 4 – Prasa filtracyjna do osadów – schemat urządzenia  

Prasa filtracyjna B1000 współpracuje z zespołem urządzeń, tj.:  

• pompę śrubową nadawy na prasę, regulowaną za pomocą przetwornicy czę-

stotliwości, 

• pompę odśrodkową płuczącą taśmy filtracyjne, 

• stację dozowania: zestaw roztwarzania i dozowania polielektrolitu z pojem-

nikiem zarobowym, mieszadłem oraz pompą dozującą. 

Szafa sterownicza realizuje program pracy prasy w różnych warunkach w zależności od 

parametrów napływającego osadu. Zakładana długość rurociągu DN100 do transportu 

osadu l~15m. 

Układ transportu i higienizacji osadów oparty będzie o: 

• przenośnik spiralny do transportu osadu spod prasy 

• mixer odwodnionego osadu z wapnem (mieszarka dwuwałowa, wykonanie 

ze stali AISI 316) 

• przenośnik spiralny do transportu wapna z falownikiem do zmiany wydajno-

ści transportera  

• (długość przenośnika należy dostosować do układu) 

• przenośnik spiralny do transportu z mieszarki, osadów z wapnem na przy-

czepę  

• (długość przenośnika należy dostosować do gabarytów przyczepy samoroz-

ładowczej) 

• silos o pojemości ok 10 m3 

• układ automatyki współpracujący  centralnym komputerem PC 

dodatkowo:  

• kontener na odpady 

• taca zlewna 6 x 4m 

W skład instalacji do wapnowania osadów będą wchodzić: 

• silos – zasobnik do magazynowania wapna  

(dawkowanie wapna do przenośnika transportującego do mieszarki) 

• zasuwa nożowa  



Karta informacyjna przedsięwzięcia 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku” 

   Inwestor: Zakład Komunalny w Głogówku 

 
 

Strona - 24 - z 91 

 

• mieszacz boczny do wzruszania wapna w zasobniku - 0,25kW 

• elektrowibrator wirujący - 0,25kW 

• podajnik wapna – wykonany ze stali kwasoodpornej 

• dozownik wapna  

• przenośnik ślimakowy wapna  

• mieszacz osadów z wapnem  

• napełnianie zasobnika: pneumatyczne 

• opróżnianie zasobnika: grawitacyjne  

• wskaźnik napełnienia  

Układ transportu wapna i mieszania wapna z osadem musi być wykonany szczelnie i 

uniemożliwiać przedostawanie się pyłu do wnętrza budynku. Ciecz nad osadowa z pro-

cesu odwadniania będzie odprowadzana siecią kanalizacji na początek ciągu ściekowe-

go oczyszczalni.  

 

Zakres modernizacji złóż zraszanych obejmuje zwiększenie objętości istnieją-

cych obiektów, tj. dwóch zbiorników o wysokości ok. 4,3m każdy, poprzez wydłużenie 

ścian o 1,0m. Na etapie wykonywania projektu należy zaprojektować zadaszenie z płyt 

poliwęglanowych (np. gr 10mm) dla zbiorników radialnych o odpowiedniej konstrukcji, 

tak aby możliwe było ewentualne zamontowanie pomostu i barierek z możliwością roz-

sunięcia zadaszenia i wejścia na obiekt. Poliwęglan komorowy przeznaczony jest do 

budowy różnego rodzaju przeszkleń na m.in. obiektach przemysłowych.  

Jednocześnie uwzględnić w projekcie sposób odprowadzenia wód opadowych z zada-

szenia. Proponowane jest wykonanie łukowego zadaszenia w celu uniknięcia zalegania 

zanieczyszczeń oraz pokrywy śnieżnej w okresie zimowym.  

Założenia wstępne: 

• nadbudowa słupów: H=1,0m 

• dwuteownik – stal S235JR-240, L=1,0m / (40x1)+5=45,0m 

• płyta falista PVC 2,6x1,1 / ok. 50szt. 

• podniesienie konstrukcji złoża zraszanego oraz konstrukcja zadaszenia po-

winna być wykonana z elementów stalowych 0H18N9 ~ 2x800kg 

• zadaszenie z poliwęglanu komorowy 2 x 200m2  

 

Instalacja recyrkulacji osadów do pompowni zakłada wykonanie: 

• rurociągów wraz z armaturą transportujących osad do pompowni  

• zakup i montaż pompy szlamowej przenośnej o wydajności Q=10m3/h 

• rurociąg l ~150m 

• rurociągów wraz z armaturą transportujących osad na składowisko  

• zakup i montaż pompy szlamowej przenośnej o wydajności Q=10m3/h 

• zabudowy rurociągu do załadunku osadów na kontener 

 

W ramach modernizacji składowiska osadów odwodnionych zakłada się wykonanie: 

• remontu istniejącej powierzchni placu o powierzchni ok. 500m2 

• nowej tacy chemoodpornej o powierzchni ok. 550m2 

• posadzki betonowej pod kontenery skratek i piasku, o powierzchni ok. 

200m2 

• drenażu - np. korytka liniowe o długości ok. 80,0m 
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Istniejącą posadzkę należy zlikwidować i wywieźć do utylizacji, a w miejscu składowa-

nia należy wykonać nową posadzkę przemysłową o grubości 0,2m z odpowiednimi 

spadkami, kanalizacją i odwodnieniem do istniejącej kanalizacji.  

 

W zakres przewidzianych prac wchodzi również wykonanie zadaszenia powierzchni 

składowiska osadów. Proponowane jest zastosowanie zadaszenia namiotowego na kon-

strukcji stalowej. Należy wykonać cokoły żelbetowe o wysokości ok 2 m n.p.t., o gru-

bości 0,25m, posadowionych na ławach betonowych. 

Zakres obejmuje m.in. wykonanie: 

• zadaszenia na powierzchni ok. 900m2 

• słupów ok. 20 szt. oraz konstrukcji mocującej 

• nowych murków oporowych pod konstrukcję zadaszenia, o długości ok. 

l=130,0m  

• (wysokości h=2m) 

 

Elementy konstrukcji zadaszenia: 

• konstrukcja ze stali ocynkowanej (cynkowanie ogniowe, bez obróbek na pla-

cu budowy) 

• dach dwuspadowy / jednospadowy z nachyleniem 20-25st. 

• poszycie PCV odporne na czynniki biologiczne o gramaturze 650g/m2, 

LOW WICK; 

• posadowienie na cokołach betonowych o wysokości 2 m 

• jedna ściana otwarta (jako wjazd) 

• 3 ściany o wysokości 4,0 m wykonane jako poszycie PCV; 

• brama elastyczna (typu kurtyna lub zasłona) 

• łączniki śrubowe - do wykonania min. ze stali A2; 

• instalacja oświetleniowa 

• wentylacja grawitacyjna 

Poszycie PCV odporne na promienie UV, emisje amoniaku, kondensacje kwasów, wy-

kroplin.  

 

W zakres prac wchodzi również dostosowanie systemu elektroenergetycznego 

oczyszczalni do potrzeb po jej modernizacji oraz zabudować nowy awaryjny agregat 

prądotwórczy o mocy dostosowanej do zwiększonych potrzeb w istniejącym pomiesz-

czeniu wraz z podłączeniem do systemu energetycznego oczyszczalni. Istniejący system 

AKPiA należy wymienić, a nowy dostosować do nowych potrzeb po II etapie zmoder-

nizowania oczyszczalni. Zasilanie poszczególnych urządzeń zrealizowanie zostanie 

poprzez doprowadzenie do nich przewodów zasilających YKY, których przekroje i cha-

rakterystykę określi projekt elektryczny. Przewody, które należy prowadzić w ziemi 

powinny być zagłębione na min 0,8m. Kable należy układać w ziemi zgodnie z normą 

PN-76-E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa”. Kable NN w ziemi powinny być oznaczone folią przykrywająca kabel koloru 

niebieskiego o szerokości 20 cm. Na skrzyżowaniach z innymi urządzeniami powinny 

być tak ułożone, aby się skrzyżowały pod kątem 90o. Natomiast przewody prowadzone 

w budynkach należy prowadzić w korytach kablowych. 
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Szafy sterownicze proponowanych obiektów, powinny spełniać wymogi doty-

czące zabezpieczeń urządzeń i sterowania, obudowa i wyposażenie winno być odporne 

na środowisko agresywne, ponadto  nowe urządzenia należy wpiąć w modernizowany 

układ wizualizacji oczyszczalni ścieków.        

Ze względu na charakterystykę zabudowy proponowanych urządzeń, należy 

przewidzieć zaprojektowanie instalacji odgromowej i uziemiającej. 

Instalacje taka składać się powinna z następujących elementów: 

• przewodów odprowadzających FeZn8 (C2), 

• przewodów uziemiających (C3) wykonanych z bednarki stalowej ocynko-

wanej FeZn 20x3 mm, 

• uziom otokowy (C4) wykonany z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 

30x4 mm, ułożonej  

• w ziemi na głębokości 0.6 m od powierzchni i w odległości 1 m od funda-

mentów. 

 

Przewód odprowadzający i przewód uziemiający powinny być połączone ze so-

bą za pomocą złącza kontrolno- pomiarowego. Przewód uziemiający należy połączyć z 

uziomem otokowym przez spawanie, spawem o długości minimum 5 cm. Po wykonaniu 

spawania połączenia należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie farbą as-

faltową. Wszystkie metalowe rurociągi, przenośniki wchodzące do budynków należy 

podłączyć do instalacji połączeń wyrównawczych. Instalacje elektryczne powinny zo-

stać zaprojektowane w układzie TNCS. Przewód ochronny musi posiadać ciągłość me-

taliczną (nie może być rozłączalny żadnym wyłącznikiem). Ochronie podlegają wszyst-

kie części urządzeń elektrycznych, które normalnie nie znajdują się pod napięciem, a 

przerzut napięcia na te urządzenia, w przypadkach awaryjnych może stworzyć niebez-

pieczeństwo porażenia.  

Należy pamiętać, aby dla układu sieciowego TNS były  spełnione warunki: 

• części przewodzące, jednocześnie przewodzące powinny być połączone do 

tego samego uziemienia, 

• za wyłącznikiem różnicowoprądowym nie wolno uziemiać przewodu N ani 

łączyć go z przewodem PE. 

Na obiektach należy stosować połączenia wyrównawcze, łącząc wszystkie części prze-

wodzące obce ze sobą, oraz z przewodami ochronnymi. Szyny główne wyrównawcze, 

powinny zostać zabudowane szafach sterowniczych poszczególnych urządzeń.  

Do szyn podłączyć należy: 

• przewody uziemiające, 

• przewody ochronne PE, 

• metalowe rury oraz metalowe urządzenia wewnętrznej instalacji wodno-

kanalizacyjnej, c.o, wody, 

• metalowe elementy konstrukcyjne obiektu, 

Wszystkie połączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporażeniowej 

należy wykonać w sposób trwały w czasie i zabezpieczyć od skutków korozji. Wszyst-

kie przewody biorące udział w ochronie powinny nieć barwę zgodnie z normą. Ochronę 

dodatkową przed porażeniem prądem elektrycznym zapewnią wyłączniki przeciwpora-

żeniowe o prądzie różnicowym 30 mA. W pomieszczeniach technologicznych, należy 

przy instalowaniu gniazd i łączników przestrzegać wymiarów stref ochronnych. 
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5.2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA OBIEKTÓW POMOCNICZYCH 

 

Na istniejących obiektach zostaną wymienione istniejące drabinki wejściowe i 

kabłąki ochronne na nowe, wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9. Śruby mocujące, 

podkładki i nakrętki wszystkich drabinek zostaną wykonane ze stali nierdzewnej.  

 

Zakres modernizacji na każdym osadniku wtórnym o średnicy zewnętrznej 9,0m 

należy przewiduje wymianę skorodowanych barierek oraz pomostów obsługowych. 

Wstępnie założono wymianę pomostów oraz balustrad na dwóch osadnikach na długo-

ści ok120,0 m i wysokości 1,1m, na nowe wykonane ze stali nierdzewnej 0H18N9 – 

profil 40x40x2mm. Nowe podesty obsługowe należy wykonać z krat pomostowych z 

tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym (TWS) w ilości ok. 2x12=24m2.np. 

TROKOTEX – kraty z powierzchnią antypoślizgową o wysokości 38mm i wymiarze 

oczka 40x40mm. Kraty pomostowe z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym 

(TWS) odznaczają się odpornością na działanie czynników atmosferycznych, odporno-

ścią na uszkodzenia mechaniczne oraz wykorzystywane są na terenach zakładów prze-

mysłowych zastępując tradycyjne kraty stalowe, ocynkowane i kwasoodporne.   

 

Staw stabilizacyjny jest II stopniem tlenowym dla ścieków podczyszczonych z 

osadników wtórnych. Powierzchnia pierwszego stawu jest zamulona. Przewiduje się 

usunięcie osadu o średniej grubości ok. 0.3m z powierzchni ok. 3000 m2. Przy takim 

pogłębieniu ilość wydobytego namułu będzie wynosiła ok. 1000m3. Wydobyty osad  

należy zbadać i odpowiednio zagospodarować lub utylizować. Pierwszym etapem robót 

będą prace typowo przygotowawcze. Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy 

skosić trawy ze skarp zbiornika i wygrabić wykoszone porosty oraz uschnięte gałęzie 

drzew. Kanał odprowadzający ścieki oczyszczone z układu oczyszczalni do stawu stabi-

lizacji zakończony jest umocnionym płytami betonowymi wylotem. Przy wykonaniu 

prac związanych z oczyszczeniem stawu należy także uwzględnić oczyszczenie miejsca 

zrzutu ścieków. 

Następnie projekt zakłada wykonanie przegrody, tj. grobli trapezowej o wysoko-

ści ok. 1,5m, na długości ok. 45,0m z gabionów siatkowych z wypełnieniem kamien-

nym Vc =160m3 Na terenie stawu pomost obsługowy jest w złym stanie technicznym, 

całą konstrukcję, podesty drewniane wraz z barierkami ochronnymi należy wymienić. 

Nowe konstrukcje wykonać ze stali nierdzewnej, a podest (wypełnienie) należy wyko-

nać z krat pomostowych z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym (TWS) np. 

TROKOTEX – kraty z powierzchnią antypoślizgową o wysokości 38mm i wymiarze 

oczka 40x40mm. Na wylocie ścieków oczyszczonych do odbiornika (rzeki Osobłoga) 

jest zamontowana klapa przeciw burzowa. Proponuje się jej wymianę na nową klapę 

zwrotną DN600 oraz zamontowanie przed nią przepustnicy sterowanej DN600 dla ste-

rowania przepływem przy niskim poziomie wody. Należy zamontować ją w istniejącej 

studni przepływomierza na rurociągu odprowadzającym ścieki do odbiornika – rzeki 

Osobłogi. Należy zamontować również deszczownicę indywidualną, która będzie roz-

praszać strugę poprzez dyfuzor oraz pompę pływającą o wydajności Q=25m3/h.   

Ścieki oczyszczone z osadników wtórnych poprzez rurociąg stalowy o średnicy 

323,9 x 8mm aktualnie kierowane są do kanału zrzutowego, który kieruje je bezpośred-

nio do stawu stabilizacyjnego. Kanał szerokości 300mm i 400mm aktualnie przykryty 

jest płytami betonowymi. Proponowane jest  wykonanie zarurowania kanału poprzez 
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wstawienie rury betonowej Dw400 na całej jego długości na ok. 60m, a następnie wy-

konanie przykrycia kanału piaskiem o odpowiednim zagęszczeniu, umocnienie i wy-

równanie terenu. Przed ułożeniem rurociągu należy oczyścić istniejący kanał. Na etapie 

realizacji prac ziemnych na tym obszarze założono wykonanie dodatkowej drogi dojaz-

dowej.  

Założono wykonanie nowego monitoringu terenu oczyszczalni opartego na ka-

merach IP. Proponuje się doświetlenie obiektu poprzez zamontowanie nowych masztów 

z lampami i kamerami z czujnikami ruchu (8 nowych masztów). Istniejące lampy nale-

ży zlikwidować. Kamery powinny być umieszczone na wysokości co najmniej 6 me-

trów.  

Okablowanie należy umieścić w wykopach wokół obiektów. Należy zainstalować tabli-

cę zasilającą. Minimalne parametry kamer, które powinny zostać zmontowane przed-

stawia poniższa tabela: 
 

Tabela 3. Minimalne parametry kamer.  
 

Rozdzielczość 1280x800 

Zasilanie  AC lub 

DC 

Temperatura pracy -20-50˚C 

Klasa ochrony IP66 

FPS 25 

 

W zakres prac wchodzić będzie wykonanie nowych ciągów komunikacyjnych 

jezdnych i pieszych w nawiązaniu do istniejącego układu komunikacyjnego 

oczyszczalni. Ciągi komunikacyjne, drogi i place manewrowe powinny zostać 

zaprojektowane zgodnie z nowym układem oczyszczalni, z odpowiednimi spadkami i 

wykonane o nawierzchni asfaltowej, zgodnie z Warunkami Wykonania i Odbioru 

Robót. Planowane jest zwiększenie szerokości drogi dojazdowej do stacji zlewnej oraz 

placu manewrowego. Proponowane wyprofilowanie nowych zakrętów, dojazdów do 

nowych i istniejących obiektów wstępnie przyjęto o nawierzchni asfaltowej – ok. 

1800m2 i nawierzchni z kostki brukowej – ok. 200m2. 

Należy przewidzieć wykonanie zagospodarowania terenu oczyszczalni po 

wykonanie robót, w tym odtworzenia zieleni, nawierzchni komunikacyjnych, 

ogrodzenia oraz n prawę nawierzchni wokół obiektów oczyszczalni.  

Na etapie projektu modernizacji należy uzgodnić z Zamawiającym/ 

Użytkownikiem modernizację części socjalno-administracyjnej i zaplecza na 

oczyszczalni. oraz wymianę istniejącego chodnika z płyt betonowych w jego rejonie na 

nowe, np. z kostki brukowej. Należy również uwzględnić wymianę istniejących 

elementów ciągów pieszych. Proponuje się wymianę płyt chodnikowych na nowy 

chodnik z kostki brukowej.  
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Projekt zakłada zakup przyczepy samorozładowczej np. PRONAR TB4 na zawieszeniu 

tandem które zapewnia bardziej efektywny sposób załadunku i zwożenia materiałów. 

Wyposażona w hydraulicznie podnoszoną platformę ładunkową z przednim urządze-

niem zbierająco -załadowczym sterowanym hydraulicznie. Przyczepa TB4 umożliwia 

płynny i bezproblemowy załadunek bez wykorzystania dodatkowych podnośników lub 

ładowaczy. Sztywny, hydraulicznie kierowany dyszel przyczepy TB4 umożliwia łatwy 

podjazd, bez zbędnego manewrowania. 
Rysunek 5 – Przyczepa samorozładowcza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane techniczne: 

• przyczepa belowa np. typu PRONAR TB4 

• dopuszczalna masa całkowita – 10 000 kg 

• ładowność – 7200 kg 

• masa własna – 2800 kg 

• powierzchnia ładunkowa – 17,5 m2 

• pojemność – 12 bel o wymiarach 1200 x 1200 mm 

• długość powierzchni ładunkowej – 6910 mm 

• szerokość powierzchni ładunkowej – 2550 mm 

• wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) – 8940/2720/1980 mm 

• wysokość drabinek lub powierzchni ładunkowej – 1060 mm 

• grubość blachy podłogi – 4 mm 

• wysokość platformy od podłoża – 930 mm 

• rozstaw kół – 1900 mm 

• zawieszenie – resory paraboliczne 

• rozmiar ogumienia – 400/60-15,5 

• prędkość konstrukcyjna – 30 km/h 

• minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika – 100/73 km/kw 

 

Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne): 

• rodzaj zaczepu dyszla: sztywny z okiem ø40mm 

• rodzaj zaczepu dyszla: sztywny z zaczepem k80 

• koło zapasowe 400/60-15,5 

• trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się 
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Projekt zakłada zakup ładowarki komunalnej do załadunku i transportu materia-

łów sypkich, wykonywania wykopów o głębokości do 2,00 m, spychania i zwałowania 

zagęszczarka wibracyjna krocząca do zagęszczania zasypów i nasypów. 

Na etapie projektu należy wybrać odpowiedni model ładowarki, dostosowując ją 

do potrzeb komunalnych. Ładowarki są dostępne w modelach o masie od 10 do 20t i 

oznaczone są symbolami: 521F, 621F, 721F, 821F, 921F. Ładowarki np. firmy Case 

mogą być wyposażone w różne skrzynie biegów w zależności od specyfiki pracy. W 

przypadku zadań wymagających długich przejazdów i podjazdów pod wzniesienia, za-

lecana jest 5-biegowa skrzynia z blokadą zmiennika oraz progresywnym rozłączaniem 

napędu, dająca duże oszczędności paliwa oraz zwiększająca żywotność całego układu 

przeniesienia napędu. Do krótkich przejazdów i pracy bardziej stacjonarnej można wy-

brać skrzynię 4-biegową. 

 

Do dyspozycji są:  

• łyżka o dużej pojemności do materiałów lekkich,  

• łyżka wysokiego wysypu,  

• łyżka z dociskiem,  

• widły 

• specjalistyczny hak na wysięgniku do przenoszenia odpadów gabarytowych.  

 

W projekcie modernizacji zostanie uwzględnione opracowanie sposoby neutrali-

zacji odorów zapachów złowonnych itp. Powszechnie stosowanym sposobem jest insta-

lacja biofiltrów z wentylatorem głównym, zbierającym wywiewy z poszczególnych 

obiektów technicznych. Również na etapie projektu należy uwzględnić wykonanie eko-

logicznej kotłowni np. z zastosowaniem pomp ciepła, co korzystnie wpłynie na zużycie 

energii elektrycznej.  

6. EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA 

 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia, polegającego na modernizacji obiektów  

oczyszczalni ścieków w Głogówku posiada rozwiązanie wariantowe polegające na bu-

dowie kolejnej oczyszczalni ścieków - nowocześniejszej. Jest to jednak rozwiązanie 

niewspółmiernie kosztowniejsze. 

W związku z potrzebą wykonania zakładanej modernizacji obiektów oczyszczalni ście-

ków w rozpatrywanej lokalizacji, (co ma ścisły związek z poprawą sprawności oczysz-

czania wstępnego, zwiększyć możliwości przyjęcia i oczyszczenia większej ilości ła-

dunków zanieczyszczeń oraz poprawić niezawodność i kontrolę procesu jak również 

bezpieczeństwo poprzez: 

• Wymianę wyeksploatowanych urządzeń 

• Wymianę wyeksploatowanych rurociągów i armatury  

•     Rozwój gospodarki osadowej.) 

oraz mając na względzie potrzeby lokalnej społeczności wariant zerowy tj. niepodjęcia 

realizacji przedsięwzięcia nie jest rozpatrywany. 
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6.1. WARIANT PROPONOWANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 
 

Wariant Inwestycyjny (WI) zakłada modernizację obiektów oczyszczalni ścieków w 

Głogówku. 

Wybraną technologię opisano w punkcie  5  niniejszej karty informacyjnej. Przyjęcie wy-

branej technologii daje gwarancję ograniczenia do minimum oddziaływania na środowi-

sko. Przyjęta koncepcja obejmuje najkorzystniejszy wariant technologiczny. Realizacja 

przedsięwzięcia spowoduje racjonalne wykorzystanie terenu, na którym planuje się zloka-

lizować inwestycję. Realizacja inwestycji nie spowoduje naruszenia standardów jakości 

środowiska. 
 

Jak wykazano w niniejszym opracowaniu planowana inwestycja zostanie zrealizo-

wana przy uwzględnieniu wszystkich wymogów ochrony środowiska oraz eksploatacja 

przedsięwzięcia nie pogorszy stanu środowiska naturalnego.  
 

W związku z powyższym wariant polegający na niezrealizowaniu planowanej in-

westycji należy odrzucić. 

6.2. RACJONALNY WARIANT ALTERNATYWNY 

 

Racjonalnym wariantem alternatywnym jest budowa lokalnych przydomowych 

oczyszczalni ścieków ze zrzutem do rzeki Osobłogi lub rowów melioracyjnych. Ze 

względu na stosunkowo duży koszt takich instalacji opłacalnym jest budowanie ich dla 

użytkowników w liczbie co najmniej 20 RLM. Przykładowym rozwiązaniem tego typu 

mogą być oczyszczalnie Bioekol proponowane przez firmę Ekol-Unicon. Przeznaczone 

są do oczyszczania ścieków bytowych, a także komunalnych i przemysłowych o skła-

dzie zbliżonym do składu ścieków bytowych o ile nie zawierają one zanieczyszczeń 

specyficznych blokujących procesy biologiczne. Pojedyncze ciągi technologiczne znaj-

dują zastosowanie do oczyszczania ścieków w ilościach od 0,5 do 400 m3/dobę. (5-2000 

RLM).   

W oczyszczalniach biologicznych Bioekol zastosowano metodę zatopionych 

złóż biologicznych przedmuchiwanych sprężonym powietrzem. Podstawą każdej 

oczyszczalni są złoża biologiczne, montowane na specjalnych rusztach w zbiornikach 

betonowych. Złoża są całkowicie zatopione. W dennej części rusztu zamontowane są 

dyfuzory zapewniające przedmuchiwanie całego złoża. W przedmiotowej literaturze dla 

takiego rozwiązania stosowany jest termin: reaktor z utwierdzoną biomasą.   

W przeciwieństwie do technologii osadu czynnego żywe mikroorganizmy nie 

unoszą się w ściekach lecz porastają złoże, stąd ryzyko wypłukania z komory złóż 

znaczniejszych ilości czynnego biologicznie osadu w praktyce nie występuje. Ciągła 

cyrkulacja powietrza jest źródłem tlenu dla procesów mikrobiologicznych oraz zapew-

nia wyrównywanie składu ścieków w reaktorze. Regulacja stopnia zawracania miesza-

niny ścieków i osadów z osadnika wtórnego, umożliwia kontrolę procesu nitryfikacji i 

denitryfikacji.  

Oczyszczalnie Bioekol mogą być realizowane w formie zespołu studni lub w 

wielokomorowych, prostopadłościennych zbiornikach.  

Zaletami technologii Bioekol są: 

• odporność na chwilowe przeciążenia hydrauliczne i na okresowy brak 

ścieków, 

• rozruch już przy 25% docelowej ilości i ładunku ścieków, 
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• wysokie efekty usuwania zanieczyszczeń organicznych (BZT5, ChZT) 

oraz pełna nitryfikacja, 

• zmniejszenie kubatury złóż biologicznych do ok. ½ objętości złoża tra-

dycyjnego, 

• mała ilość osadów wtórnych (ok. 30 g s.m./RLM x d) 

• niewielkie zapotrzebowanie terenu, 

• brak stałej obsługi, 

• wysoka trwałość i odporność mechaniczna, 

• odporność na parcie hydrostatyczne (2-3 m słupa wody), 

• łatwość tworzenia układów hybrydowych, 

• zabudowa wszystkich standardowych elementów oczyszczalni w grun-

cie,  

• odporność na znaczne różnice temperatur, 

• odporność na kilkugodzinnne przerwy w zasilaniu energetycznym. 

 

Efekty oczyszczania. 

Oczyszczalnie Bioekol w zależności od składu ścieków i dobranego stopnia re-

cyrkulacji osiągają następujące efekty eliminacji zanieczyszczeń: 

 

Zawiesina ogólna 85 – 95% 

BZT5                    90 – 95% 

ChZT                   85 – 90% 

Azot ogólny         40 – 70% 

Azot amonowy    85 – 95% 

Fosfor ogólny      20 – 90% 

 

Prawidłowo dobrana i eksploatowana oczyszczalnia Bioekol zapewnia oczysz-

czenie ścieków do parametrów zgodnych z wymogami rozporządzenia Ministra Środo-

wiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wpro-

wadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodli-

wych dla środowiska wodnego.               

Problemem dla Inwestora który zdecydował by się na proponowane rozwiązanie 

było by przede wszystkim kompleksowość i integralność rozwiązania z już istniejącą 

infrastrukturą tj. podłączenie wszystkich posesji i doprowadzenie kolektorem zbiorczym 

ujmowanych ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków. Dodatkowo niebagatelne 

znaczenie ma również sprawa pozyskania stosownych decyzji i pozwoleń na odprowa-

dzenie oczyszczonych ścieków do odbiornika, gdzie dla wariantu alternatywnego zaist-

niałaby konieczność wielokrotnego pozyskiwania ww. pozwoleń osobno dla każdego 

wylotu.  

Dodatkowo dla niektórych rejonów lokalizacji lokalnych oczyszczalni ścieków 

trudność sprawiłoby znalezienie w bezpośredniej bliskości odpowiedniego odbiornika 

ścieków oczyszczonych. Ewentualnie zaistniała by konieczność prowadzenia dodatko-

wych kolektorów odprowadzających ścieki oczyszczone co podrażało by koszty inwe-

stycji. 
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6.3. WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA ŚRODOWISKA 
   

 

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska to wariant polegający na budowie 

rozbudowanego systemu sieci kanalizacji sanitarnej. W celu wyeliminowania w przy-

szłości niekontrolowanego zrzutu ścieków nie oczyszczonych, należy całą miejscowość 

skanalizować, a ścieki skierować do oczyszczalni ścieków zmodernizowanej w ramach 

zamierzenia budowlanego będącego przedmiotem niniejszego opracowania KIP. 

Rozwiązanie takie spowoduje uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 

Gminy Głogówek, poprzez wyeliminowanie zrzutu ścieków surowych do ziemi (nie-

szczelne szamba) i wód powierzchniowych („dzikie” wyloty ścieków surowych wprost 

do cieków wodnych) oraz ich oczyszczenie mechaniczno – biologiczne na oczyszczalni 

ścieków. 

Zaproponowany wariant inwestycyjny wraz z przyszłościowo dalszą rozbudową 

istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej jest wariantem najkorzystniejszym dla środowi-

ska.  Rozwiązania planowanej inwestycji są najbardziej optymalne oraz spełniają 

wszelkie metody ochrony środowiska zgodne z najnowocześniejszą wiedzą techniczną 

oraz obowiązującymi przepisami prawnymi. 
 

Zaproponowany wariant zapewnia zminimalizowanie niekorzystnego wpływu 

inwestycji na środowisko, zarówno na etapie przygotowania przedsięwzięcia oraz jego 

eksploatacji. Ponadto na etapie eksploatacji inwestycja będzie służyła ograniczeniu ne-

gatywnego oddziaływania nieoczyszczonych ścieków. Planowane do zastosowania 

rozwiązania techniczne i technologiczne dają gwarancję prawidłowego funkcjonowania 

obiektu i nie spowodują negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko 

W celu zminimalizowania oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko 

przewiduje się: 

• wszystkie roboty budowlane będą prowadzone zgodnie z odpowiednimi przepi-

sami i zasadami sztuki budowlanej;  

• utwardzenie terenu, 

• odtworzenie terenu po prowadzonych pracach budowlanych, 

 
 

Zaplanowane rozwiązania techniczne dla projektowanej inwestycji są uzasad-

nione z punktu widzenia ochrony środowiska. 

Mając na uwadze, zgodność zaplanowanej inwestycji z obowiązującym prawem, 

uznaje się, że nie istnieją obiektywne przesłanki do rezygnacji z realizacji 

przedsięwzięcia lub zmiany wariantu realizacji przedsięwzięcia proponowanego przez 

inwestora.  

Wybrany przez wnioskodawcę wariant znajduje swoje uzasadnienie zarówno w 

sensie rozwoju ekonomicznego Inwestora, lecz przede wszystkim z punktu widzenia 

ochrony środowiska i zabezpieczenie mieszkańców okolicy w możliwość odprowadza-

nia ścieków do nowoczesnej oczyszczalni zapewniającej oczyszczenie ścieków do war-

tości zgodnych z obowiązującym prawem.  
 

W poszczególnych rozdziałach niniejszej karty informacyjnej, a w szczególności 

w opisie oddziaływania inwestycji w fazie eksploatacji szczegółowo, w oparciu o prak-

tykę inżyniersko-projektową, pozwalającą na ocenę zastosowanych rozwiązań należy 
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ocenić, że realizacja inwestycji nie wpłynie niekorzystnie na żaden komponent środowi-

ska, przy zastosowaniu zaproponowanych rozwiązań. 

Realizacja inwestycji nie będzie wymagała wycinki drzew, nie wpłynie zatem na 

szatę roślinną w analizowanym rejonie. 

 

Oddziaływanie inwestycji zamknie się w granicach działki objętej wprost 

inwestycją, a zatem nie będzie oddziaływać na florę, faunę, dobra kultury, krajobraz. 

W zasięgu bezpośredniego i pośredniego oddziaływania przedsięwzięcia nie występują 

obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej „NATURA 2000”, ustanowione na podstawie 

przepisów Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku – o ochronie przyrody. 

Najbliższy Obszar NATURA 2000 znajduje się w odległości ok 14,15km, to 

Żywocickie Łęgi PLH160019, a realizacja inwestycji nie wpłynie negatywnie na jej 

walory cenne pod względem przyrody. 

Inwestycja nie wpłynie negatywnie na zabytki, czy też dobra materialne. 

7. PRZEWIDYWANE ILOŚCI WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCÓW,  

MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII 

 
Tabela 4. Przewidywane zapotrzebowanie na podstawowe media, materiały i energię 

Parametr Jednostka 
Wartość 

średnia 

Energia:   

 – zużycie energii elektrycznej  kWh/d 427 

Woda:   

- zużycie wody m3/d 17 - 20  

Paliwo:   

- zużycie paliwa dla pojazdów służbowych /ON/ l/d 8,0 

- zużycie paliwa benzyny /koszenie/ l/d 0,5 

Surowce; materiały:   

 - Środek  wspomagający odwadnianie osadu  kg/d 6,0 
 

 

7.1. WARUNKI UŻYTKOWANIA TERENU W FAZIE BUDOWY I 

EKSPLOATACJI. 
 

Aktualnie teren przewidziany do realizacji zamierzenia budowlanego stanowi 

działka o nr ewid. 194 (właścicielem działki jest Gmina Głogówek) przy ul. Pasternik w 

Głogówku, na której znajdują się obiekty działającej oczyszczalni ścieków w Głogów-

ku.  Powierzchnia terenu oczyszczalni wynosi ok. 2,6ha.  

 

 

 
 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH160019.H
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7.2. ETAP BUDOWY: 
 

Faza budowy planowanego przedsięwzięcia związana będzie koniecznością 

wykonania wykopów pod fundamenty nowego budynku technicznego prasy i 

higienizacji osadów, fundamentów pod silos wapna. Prace ziemne będą realizowane  

również w obrębie koryta odpływowego oraz wylotu ścieków oczyszczonych. Dodat-

kowo w zakres modernizacji wchodzi oczyszczenie stawu z osadów i budowa w jego 

obrębie przegrody/grobli, powiększenie powierzchni składowiska oraz budowa jego 

zadaszenia.  

Wykonywanie prac budowlanych spowoduje czasowe zniszczenie powierzchni 

ziemi i naruszenie struktur gleby. Będzie to jednak występować tylko w granicach 

działki, na której będzie prowadzona inwestycja. Przed rozpoczęciem realizacji 

obiektów planowanych do usytuowania na gruncie nieutwardzonym, zostanie zdjęta i 

zmagazynowana urodzajna warstwa gleby ( warstwa próchnicza i humusowa ), która po 

wykonaniu obiektów i ukształtowaniu terenu zostanie zagospodarowana pod zieleń. W 

fazie budowy nie występuje możliwość skażenia powierzchni terenu i gleby 

mikroorganizmami i związkami chemicznymi z powietrza. Dojazd na teren budowy 

zapewniają istniejące drogi gminne.  

 

Na etapie budowy może dojść do: 

− zajęcia terenów przyległych na maszyny i materiały potrzebne do realizacji 

inwestycji,  

− naruszenia powierzchni ziemi.  

Zakłada się, że wykopowy na koniec każdego dnia roboczego będą zasypywane 

w celu umożliwienia dojazdu do obiektów oczyszczalni w ramach ich bieżącej obsługi. 

W przypadku konieczności pozostawienia ich jako otwarte do następnego dnia robocze-

go, zabezpieczone będą ogrodzeniem ochronnym uniemożliwiającym wpadnięcie drob-

nych zwierząt do wykopu. 

Teren placu budowy przeznaczony na tymczasowe miejsca postojowe sprzętu i  

składowanie materiałów na czas realizacji inwestycji zostanie wyłożony zbrojonymi 

płytami drogowymi w celu jego uszczelnienia i zabezpieczenia gruntu przed ewentual-

nym możliwym zanieczyszczeniem. Po zakończeniu realizacji plac postojowy sprzętu 

budowlanego oraz część przeznaczona na magazynowanie materiałów, zostanie przy-

wrócony do stanu pierwotnego poprzez jego wyrównanie i zasianie nowej trawy.   

 

7.3. ETAP EKSPLOATACJI: 
 

Teren zajęty pod planowaną inwestycję modernizacji oczyszczalni ścieków po 

zakończeniu prac budowlanych zostanie uporządkowany oraz przywrócony do stanu 

pierwotnego. Nowo powstałe ciągi drogowo-piesze, jak i dotychczas funkcjonujące, 

lecz po modernizacji, utwardzone będą w wyniku realizacji zakładanych prac łatwiejsze 

do utrzymania w czystości.  Powierzchnia utwardzonych dróg, jak i sama specyfika 

inwestycji ( infrastruktura techniczna pod powierzchnią ziemi) spowoduje, że 

ewentualne zanieczyszczenie powierzchni terenu w okresie dalszej eksploatacji oczysz-

czalni ścieków nie będzie występować.  

Próby szczelności nowo powstałych odcinków rurociągów związanych ze zmo-

dernizowaną gospodarką osadami ściekowymi wykonane zostaną czystą wodą, czerpa-

ną z lokalnego wodociągu.  
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Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwaran-

tować utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem 

badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniej-

sze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. Z uwagi na fakt, 

że woda użyta do próby mimo, iż pochodzi z wodociągu, traktowana jest jako ścieki, 

wypompowana zostanie do wozu asenizacyjnego i przekazana do ciągu technologiczne-

go oczyszczalni ścieków. 

8. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO 

 

Planowane przedsięwzięcie zakłada modernizację obiektów oczyszczalni ście-

ków w Głogówku zlokalizowanej  przy ul. Pasternik, na działce ewidencyjnej nr 194 

zajmowany przez budynki i obiekty aktualnie funkcjonującej oczyszczalni – poprzeci-

nany jest nieutwardzonymi drogami komunikacji wewnętrznej, pozostała powierzchnia 

działki jest pokryta w większości trawą. Jedynie południowa część działki na prawo i 

lewo od wjazdu na teren oczyszczalni jest zadrzewiona.  Podstawowym i jedynym 

zadaniem oczyszczalni ścieków jest oczyszczenie ścieków bytowych dopływających do 

oczyszczalni kolektorami kanalizacji sanitarnej z terenu miasta Głogówek, jak również 

ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi do punktu zlewnego oczyszczalni.  

Do planowanych rozwiązań technologicznych i technicznych ograniczających 

niekorzystne oddziaływanie prac budowlanych i modernizacyjnych planowanych do 

realizacji na obiekcie oczyszczalni na środowisko należy zaliczyć: 

⎯ wykonanie nowych obiektów na oczyszczalni  z materiałów zapewniających jej peł-

ną szczelność, co wykluczy bezpośrednie zanieczyszczenie wód gruntowych,   

⎯ zwrócenie szczególnej uwagi na szczelność rurociągów, kanałów i ich połączeń,  

⎯ regularne prowadzenie przeglądów technicznych elementów wchodzących w skład 

układu technologicznego oczyszczania ścieków na zmodernizowanej oczyszczalni, 

⎯ zdjęcie i zmagazynowanie urodzajnej warstwy gleby ( warstwa próchnicza i humu-

sowa ) oraz ponowne jej zagospodarowanie pod zieleń, 

⎯ selektywne gromadzenie odpadów technologicznych pochodzących z procesu 

oczyszczania ścieków (skratki, osad) i przekazane ich do firm zajmujących się prze-

róbką/utylizacją tego rodzaju odpadów, 

⎯ zastosowanie do budowy materiałów wysokiej jakości odpornych na korozję,  

⎯ zastosowanie systemu automatycznej kontroli i sterowania w celu zminimalizowa-

nia niebezpieczeństwa wystąpienia stanów awaryjnych. 

Reasumując należy stwierdzić, że prawidłowa eksploatacja planowanej instalacji  

nie będzie wiązać się z powstawaniem ponadnormatywnych oddziaływań na środowi-

sko. W związku z wykazanym brakiem negatywnego oddziaływania planowanej budo-

wy kanalizacji na środowisko nie ma konieczności zapobiegania, ograniczania lub też 

kompensacji przyrodniczej negatywnego oddziaływania. 

Z uwagi na położenie planowanego przedsięwzięcia w strefie raciborsko-

wodzisławskiej, w której stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego stężenia pyłu za-

wieszonego oraz wykazaną małą emisję pyłu – również nie ma podstaw do proponowa-

nia działań kompensacyjnych. 
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9. RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH DO   

ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU 

ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO 

9.1. FAZA REALIZACJI 
 

9.1.1. ODDZIAŁYWANIE NA STAN JAKOŚCI POWIETRZA 

ATMOSFERYCZNEGO 
 

Ochrona powietrza polega na zapobieganiu powstawaniu, na ograniczaniu lub na 

eliminowaniu wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczających w celu 

zmniejszenia stężeń do dopuszczalnego poziomu lub utrzymania ich na poziomie nie 

przekraczającym obowiązujących wielkości dopuszczalnych stężeń. 

Zanieczyszczeniem powietrza jest wprowadzanie do powietrza substancji sta-

łych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą ujemnie wpłynąć na zdrowie 

człowieka, klimat, przyrodę żywą, glebę, wodę lub spowodować szkody w środowisku. 

Jednostki organizacyjne są obowiązane stosować metody, technologie i środki 

techniczne, chroniące powietrze przed zanieczyszczeniem.  

Emisja pyłów i spalin – stanowić będzie główną uciążliwość dla powietrza at-

mosferycznego. Spaliny i pył emitowane będą przez silniki pracujących maszyn i urzą-

dzeń. Emisja obejmie jedynie czas pracy sprzętu budowlanego w trakcie realizacji in-

westycji. Dodatkową uciążliwość będzie stanowiła niezorganizowana emisja zanie-

czyszczeń, występująca w postaci porywanych do atmosfery pyłów, trwająca podczas 

prowadzenia robót ziemnych oraz w czasie transportu. Przy tego rodzaju emisji na stan 

jakości powietrza atmosferycznego będą miały wpływ następujące czynniki: 

• wielkość obszaru, na którym prowadzone będą prace, 

• natężenie i struktura ruchu, 

• rodzaj i ilość emitowanych zanieczyszczeń gazowych, 

• warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze. 

Pierwszy z wymienionych czynników określa potencjalną wielkość emisji po-

wierzchniowej, kolejne dwa obciążenie obszaru ruchem motoryzacyjnym, czwarty za-

leżny jest od zjawisk atmosferycznych, które decydują o intensywności wymiany masy 

powietrza w atmosferze. Należą do nich kierunek i prędkość wiatru, zagospodarowanie 

przestrzenne terenu oraz pochłanianie zanieczyszczeń przez podłoże suche. 

Odpowiedni rozkład i staranność wykonywania prac budowlanych sprawi, iż fa-

za budowy nie będzie stanowić zagrożenia dla jakości powietrza atmosferycznego.  

Emisja zanieczyszczeń będzie miała charakter emisji niezorganizowanej, wystę-

pującej  okresowo z różnym natężeniem.  

Jej źródłem będą maszyny budowlane (prace ziemne, rozładunek surowca, prace 

budowlane). 

Przyjmuje się, że na placu budowy pracować będą maszyny: 

• koparko-ładowarka, 

• betonowozy,  

• samochody dostawcze, 

• samochody samowyładowcze, 

• dźwig samojezdny, 

• wibrowalec/zagęszczarki gruntu. 
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Praca odbywać się będzie w godzinach od 6.00-18.00 
 

Zakłada się ze prace budowlane będą trwały do 12 miesięcy. 
 

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń dla źrodeł liniowych przyjęto wg „Assessment of 

Sources of Air, Water and Land Pollution – A Guide to Rapid Source Invent ory 

Techniques and their Formulating Environmental Control Strategies”, Aleksander P. 

Economopoulos, World Health Organization, Genewa 1993 r., dla pojazdów 

poruszających się z niewielką prędkością. 

 

Tabela 5. Wskaźniki zanieczyszczeń dla źródeł liniowych [g/1km/poj.] 
 

Lp. Rodzaj zanieczyszczenia Samochody ciężarowe 

1 Dwutlenek azotu 18,20 

2 Tlenek węgla 7,30 

3 Węglowodory alifatyczne 5,80 

4 Dwutlenek siarki 3,63 

5 Pył zawieszony 1,60 

 

Emisję zanieczyszczeń dla źródeł liniowych określono wg wzoru: 
 

E = n × k × l × p 
 

gdzie: 

E – emisja danego zanieczyszczenia [g/h], 

n – potok pojazdów [poj/h], 

k – wskaźnik emisji danego zanieczyszczenia [g/km/poj], 

l – długość trasy przejazdu [km], 

p – udział pojazdów o danym typie silnika [-] 
 

Poruszanie się samochodów po placu budowy 

• ilość pojazdów: maksymalnie 5 w ciągu 12 godzin (6-18), 

• czas przejazdu jednego pojazdu: 20 min, 

• droga: 0,5 km, 

• czas emisji w roku: 20/60 h * 5 pojazdów * 5 dni w tyg * 52 tyg = 433 h/rok. 

 
Tabela 6. Emisja zanieczyszczeń – etap budowy 

Lp. Rodzaj zanieczyszczenia 
Emisja  

g/s kg/h Mg/a 

1 Dwutlenek azotu 0,00090278 0,00325 0,0039 

2 Tlenek węgla 0,0003621 0,0013 0,00156 

3 Węglowodory alifatyczne 0,0002877 0,00104 0,00124 

4 Dwutlenek siarki 0,00018006 0,00065 0,00078 

5 Pył zawieszony 7,9365E-05 0,00029 0,00034 
 

  Poruszanie się samochodów na terenie budowy stanowić będzie źródło chwilowe 

emisji zanieczyszczeń od powietrza atmosferycznego. Wielkość emisji będzie znikoma i 

przy użyciu maszyn w należytym stanie technicznych nie będzie miała wpływu na stan 

powietrza w rejonie. Dodatkowo będą ograniczane te emisje poprzez prawidłową organi-

zację budowy (zraszaniu miejsc potencjalnego pylenia, mycia opon samochodów ciężaro-



Karta informacyjna przedsięwzięcia 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku” 

   Inwestor: Zakład Komunalny w Głogówku 

 
 

Strona - 39 - z 91 

 

wych, ograniczenie transportu w trudnych warunkach pogodowych, prawidłowe zagospo-

darowanie odpadów itp.) 

Na etapie budowy nie dojdzie to trwałych negatywnych zmian w powietrzu at-

mosferycznym, a niekorzystne oddziaływania będą krótkotrwałe i odwracalne. 

W związku z powyższym nie przeprowadzono analizy rozprzestrzeniania się 

zanieczyszczeń do powietrza.  
 

 

9.1.2. ODDZIAŁYWANIE NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 
 

Zakres zamierzonego korzystania z wód: Inwestycja związana z budowa oczysz-

czalni zlokalizowana będzie na terenie gminy, która jest wyposażona w gminną sieć 

wodociągową. Przewiduje się zaopatrzenie planowanej inwestycji w wodę wodociągo-

wą, z istniejącej sieci. 

 

Pobierana woda wykorzystywana będzie na cele: 

⎯ socjalno-bytowe pracowników (czasowo przebywających na obiekcie) 

⎯ technologiczne ( prace budowlane, woda do walców, itp.) 

⎯ oraz do prac porządkowych. 
 

Oddziaływanie inwestycji na środowisko na etapie prac budowlanych nie będzie 

miało wpływu na wody powierzchniowe i podziemne. Nowo wybudowane połączenia 

rurociągów między obiektowe nie stanowią zagrożenia dla wód gruntowych i podziem-

nych, gdyż będą wykonane z materiałów zapewniających jej pełną szczelność, co prak-

tycznie wyklucza bezpośrednie zanieczyszczenie wody gruntowej.  

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na szczelność połączenia ścian planowa-

nych do nadbudowy złóż biologicznych, rurociągów, kanałów i ich połączeń. Z uwagi 

na to iż złoża są podstawowym elementem technologii oczyszczania ścieków na 

oczyszczalni, a pod względem budowlanym – dobudowa nowych ścian (podwyższenie 

o ok 1m) jest zadaniem niezwykle trudnym (mając na uwadze medium przechowywane 

w zbiornikach), należy powierzyć ten zakres prac profesjonalnej firmie, a zastosowane 

materiały muszą być najwyższej jakości pod względem szczelności.   

Sprawdzenie warunków szczelności zostanie przeprowadzone przez komisję 

rozruchu i odbioru, drogą prób na czystej wodzie i ocenione protokolarnie według obo-

wiązujących norm. 
 

 

Na etapie realizacji inwestycji może dojść do następujących zdarzeń mogących 

powodować określone sytuacje niekorzystne dla środowiska wodnego: 

− zajęcia terenów przyległych na maszyny i materiały potrzebne do realizacji 

inwestycji,  

− naruszenia powierzchni ziemi, 

 

W ramach rozwiązań chroniących środowisko wodno-gruntowe planuje się:  

− teren wokół placu budowy przeznaczony na tymczasowe miejsca postojowe 

sprzętu i  składowanie materiałów na czas realizacji inwestycji zostanie 

wyłożony zbrojonymi płytami drogowymi w celu jego uszczelnienia i 

zabezpieczenia gruntu przed ewentualnym możliwym zanieczyszczeniem. 

Nawierzchnia zapewni brak możliwości przedostania się substancji 

niebezpiecznych do gruntu. Po zakończeniu realizacji plac postojowy sprzętu 
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budowlanego oraz część przeznaczona na magazynowanie materiałów, zostanie 

przywrócony do stanu pierwotnego poprzez jego wyrównanie i zasianie nowej 

trawy.   

− w razie konieczności tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych oraz 

magazynowanie paliw planowane jest na szczelnej nawierzchni. 

− na etapie budowy, w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy 

podjąć niezwłocznie działania mające na celu zapobieganie przenikaniu 

zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez 

unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów). Plac budowy 

wyposażony będzie w sorbenty umożliwiające, w przypadku powstania 

zanieczyszczenia, natychmiastowe jego usunięcie, a następnie przekazanie do 

unieszkodliwienia firmom posiadającym stosowne zezwolenia. 

− ścieki socjalno-bytowe powstające na etapie realizacji będą zagospodarowane 

poprzez opróżnianie tymczasowych toalet na placu budowy przez 

specjalistyczną firmę zajmującą się wynajmem i utrzymaniem kontenerów 

sanitarnych (TOI TOI)    

− wody opadowe i roztopowe: Przewiduje się, iż wody opadowe i roztopowe w 

trakcie trwania inwestycji zostaną naturalnie rozprowadzone w gruncie w 

miejscu ich powstania. 

 

Przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do zakładów o zwiększonym bądź dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Pod warunkiem prawidłowo prowadzonych 

prac projektowych, budowlanych wykonawczych oraz prawidłowej eksploatacji obiektu 

nie przewiduje się wystąpienia katastrofy budowlanej.  

 

  9.1.3. ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI  I GLEBĘ 

 

Na etapie realizacji inwestycja nie będzie miała znaczącego wpływu na stan 

środowiska gruntowego. Wykonywanie prac budowlanych spowoduje czasowe 

zniszczenie powierzchni ziemi i naruszenie struktur gleby. Będzie to jednak miało miej-

sce w granicy działki, na której będzie prowadzona inwestycja. Przed rozpoczęciem 

realizacji obiektów planowanych do usytuowania na gruncie nieutwardzonym, zostanie 

zdjęta i zmagazynowana w pryźmie warstwa humusu, który po wykonaniu obiektów i 

ukształtowaniu terenu zostanie zagospodarowany pod zieleń. W fazie budowy nie 

występuje możliwość skażenia powierzchni terenu i gleby mikroorganizmami i 

związkami chemicznymi z powietrza. Dojazd na teren budowy zapewni istniejąca droga 

do obecnie funkcjonującej oczyszczalni ścieków. 

Celem zminimalizowania ewentualnego zanieczyszczenia gleby substancjami 

ropopochodnymi po placu budowy będą się poruszały samochody, maszyny w dobrym 

stanie technicznym. 

 

9.1.4. ODDZIAŁYWANIE NA KRAJOBRAZ 

 

Inwestycja zakłada modernizację już istniejących i funkcjonujących obiektów 

oczyszczalni ścieków w Głogówku. Jedynie wybudowanie nowego obiektu kubaturo-

wego tj. budynku technicznego prasy i higienizacji osadów o wymiarach 

wewnętrznych: 



Karta informacyjna przedsięwzięcia 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku” 

   Inwestor: Zakład Komunalny w Głogówku 

 
 

Strona - 41 - z 91 

 

• długość l = 14m 

• szerokość b = 4,5m 

• wysokość h = 5,2m 

• kubatura V=330m3 

wpłynie na zmianę krajobrazu.   

Z uwagi na fakt położenia działki na której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków na 

obrzeżach miasta Głógówek (do najbliższych zabudowań w linii prostej jest ok. 360m), 

działka otoczona ze wszystkich stron lasem,  poza miejscem zamieszkania ludzi, budo-

wa nowego obiektu nie będzie miała istotnego wpływu na krajobraz.   

 

9.1.5. ODDZIAŁYWANIE NA LUDZI, ROŚLINY I ZWIERZĘTA 

 

Oddziaływanie na ludzi 

Analizowane przedsięwzięcie wpłynie korzystnie na uregulowanie systemu 

oczyszczania ścieków z terenu Miasta Głógówek w sposób zgodny z aktualnie obowią-

zującymi wymogami ochrony środowiska w tym zakresie. Niemniej negatywne oddzia-

ływanie na ludzi wystąpi na etapie realizacji większości zaplanowanych prac moderni-

zacyjnych. Oddziaływania negatywne są charakterystyczne dla etapu prowadzenia prac 

i ustąpią w większości po ich zakończeniu. Z pracami budowlanymi związany jest 

wzrost zanieczyszczeń gazów i pyłów do powietrza oraz wzrost emisji hałasu. Działania 

inwestycyjne często wymagają przekształceń i zmian sposobu użytkowania terenu. Mo-

że to zostać negatywnie odebrane przez społeczeństwo z uwagi na nieprzystosowanie 

do zmian lub utraty wartości nieruchomości. Należy zaznaczyć ryzyko sprzeciwu spo-

łecznego przy każdym zadaniu inwestycyjnym istnieje, a jego siła lub możliwość wy-

stąpienia uzależniona jest od rozwiązań projektowych i technologicznych, które mają 

uwzględniać zasadę zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie bezpieczeństwa i 

zdrowia ludzi. W związku z realizacją zadania mogą pojawić się uciążliwości związane 

z emisją hałasu oraz emisją gazów i pyłów do powietrza na etapie realizacji.. Przewidu-

je się że oddziaływanie zakończy się z chwilą ustania robót oraz będzie to oddziaływa-

nie w granicach terenu, do którego inwestor ma tytuł prawny. Ponadto nie przewiduje 

się, aby działania te mogły zagrażać życiu i zdrowiu ludzi i pogarszać warunki życia. 

Ocenia się, że inwestycja pozytywnie długoterminowo wpłynie na podniesienie stan-

dardu życia mieszkańców gminy. Inwestor wraz z przyszłym wykonawcą dołoży 

wszelkich starań by uciążliwość ta dla mieszkańców była znikoma.  

 

Oddziaływanie na zwierzęta 

Analizowane przedsięwzięcie planowane do realizacji w obrębie działki na któ-

rej znajduje się funkcjonująca oczyszczalnia ścieków w Głogówku, znajduje się na ob-

szarze gminy Głogówek. Fauna Głogówka składa się z gatunków należących do róż-

nych elementów geograficznych. Największy udział mają w niej gatunki borealne, eu-

ropejsko-syberyjskie oraz środkowo-europejskie. Wśród bezkręgowców najliczniej re-

prezentowane są owady, występujące we wszystkich środowiskach. Obok gatunków 

pożytecznych lub obojętnych znajduje się spora liczba szkodników lasów, łąk, pól 

uprawnych, ogrodów i sadów. Spośród owadów na uwagę zasługują przede wszystkim 

gatunki ustawowo chronione. Należą do nich kozioróg dębosz Cerambyx cerdo, którego 

liczne okazy spotykamy na starych dębach w Głogówku, trzmiele Bombus obserwowa-
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ne na całym terenie oraz biegacze Carabus i tęczniki Calosoma bytujące przeważnie w 

siedliskach leśnych.  

Stosunkowo licznie reprezentowane są pajęczaki. Do bardziej pospolitych należą mię-

dzy innymi: tygrzyk paskowany Agriope bruenniclci, pająk krzyżak Araneus diadema-

tus, pająk nakrzewnik Agelena labyrinthica, pająk omatnik Theridium ovcitum i po-

skosz krasny Eresus niger. Przedstawicielami skorupiaków są tu przede wszystkim 

drobne wioślarki Cladocera i widłonogi Copepoda, natomiast z gatunków większych 

zwraca uwagę rak rzeczny Astacus fluviatilis obserwowany w Osobłodze. Spośród mię-

czaków stosunkowo często występują: pomrów wielki Limax maximus, pomrów czar-

niawy Limax cinereo-niger i ślimak winniczek Helix pomatia. Wymienione gatunki 

należą do fauny lądowej, żyjąc najczęściej w lasach, ogrodach i parkach.  

Licznie występują na omawianym terenie płazy. Płazy bezogonowe reprezentowane są 

m.in. przez: grzebiuszkę ziemną Pelobates fuscus, ropuchę szarą Bufo bufo, ropuchę 

zieloną Bufo viridis, rzekotkę drzewną Hyla arborea, żabę wodną Rana esculenta, żabę 

jeziorkową Rana lessonae, żabę moczarową Rana terrestris, żabę trawną Rana tempora-

ria oraz bardzo rzadko występującą żabę śmieszkę Rana ridibunda. Stanowiska tego 

ostatniego gatunku znajdują się w niewielkiej odległości od granic gminy w Prudniku, 

w wyrobiskach poeksplooatacyjnych i należą do nielicznych w kraju. Do gadów czę-

ściej pojawiających się na omawianym obszarze zaliczamy: padalca zwyczajnego An-

guis fragilis, jaszczurkę zwinkę Lacerta agiIis, jaszczurkę żyworodną Lacerta vivipara i 

zaskrońca zwyczajnego Natrix natrix.  

Do kręgowców bytujących we wszystkich środowiskach lądowych należą ptaki 

Jest to grupa, spośród której część gatunków przystosowała się nawet do siedlisk wybit-

nie antropogenicznych. Do częściej występujących w gminie należą min: bocian biały 

Ciconia ciconia, myszołów zwyczajny Buteo buteo, kuropatwa polna Perdix perdix, 

czajka zwyczajna Vanellus vanellus , sierpówka Streptopelia decaocto, kukułka Cuculus 

conorus, sowa pójdźka Athene noctua, krętogłów Jynx torquilla, wilga Oriolus oriolus, 

szpak Sturnus vulgaris, kos Turdus merula, drozd śpiewak Turdus philomeios i sikora 

bogatka Parus major. Ssaki reprezentowane są przez nieliczne gatunki. Występuje tu 

min. kret Talprl europaea, jeż zachodni Erinaceus europaeus, ryjówka aksamitna Sorex 

araneus, karlik malutki Pipistrellus pipistrellus, gacek wielkouch Plecotus auritus, zając 

szarak Lepus europeus, wiewiórka Sciurus vulgaris, mysz zaroślowa Apodemus silvati-

cus, mysz leśna Apodemus flavicollis, lis Vulpes vulpes, kuna domowa Martes foina i 

sarna Capreolus capreolus. Coraz liczniej pojawia się jeden z największych ssaków je-

leń Cervus elaphus. Ssaki należą niestety do zwierząt najbardziej zagrożonych przez 

działalność człowieka i dlatego zasięg większości z nich ulega sukcesywnemu zmniej-

szaniu. 
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Tabela 7. Zinwentaryzowane gatunki zwierząt występujące na terenie gminy Gło-
gówek na podstawie danych RDOŚ, RDLP i GDLP 
 
L.p.  Kod gatunku  Grom.  Nazwa gatunku  Gat. wy-

mag. ochr. 
w ram. 
obszaru 
Natura 
2000  

Gatunek 
priorytet.  

Ochr. ga-
tunk.  

1.  1060  owad  Czerwończyk nieparek 
(Lycaena dispar)  

T  N  T (ścisła)  

2.  1061  owad  Modraszek nausitous 
(Phengaris nausithous)  

T  N  T (ścisła)  

3.  1355  ssak  Wydra (Lutra)  T  N  T (częścio-
wa)  

4.  1597  ryba  Śliz (Barbatula barba-
tula)  

N  N  T (częscio-
wa)  

 

W powyższej tabeli wskazano, które gatunki są wskazane jako gatunki prioryte-

towe (symbol T) zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie w sprawie siedlisk przyrodni-

czych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryte-

riów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary 

Natura 2000 [20] oraz chronione (symbol T) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Śro-

dowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt [17].  

Ponadto w granicach gminy Głogówek w obrębie Szonów wyznaczono strefę 

ochrony dla kani rudej Milvus milvus. Zgodnie z art. 60 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.) w stre-

fach ochrony zabrania się „przebywania osób, z wyjątkiem właściciela nieruchomości 

objętej strefą ochrony oraz osób sprawujących zarząd i nadzór nad obszarami objętymi 

strefą ochrony, oraz osób wykonujących prace na podstawie umowy zawartej z właści-

cielem lub zarządcą” bez zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska.  

Reasumując, pomimo wystąpienia krótkotrwałych potencjalnie negatywnych odziały-

wań podczas realizacji zadania inwestycyjnego, w perspektywie długoterminowej nie 

spowodują one negatywnego stałego wpływu na różnorodność biologiczną oraz świat 

zwierzęcy.  

Mając na uwadze charakter i lokalizację prac, stwierdza się, że nie będą one źródłem 

strat w populacji zwierząt. 

 

Oddziaływanie na rośliny 

 Na terenie gminy Głogówek nie wyznaczono dotychczas obszarów objętych 

prawną ochroną przyrody. Szczególnej ochronie podlegają jedynie formy indywidualne, 

które stanowią:  

• drzewa uznane za pomniki przyrody – zbiorowiska dębów szypułkowych  

Na terenie gminy Głogówek następujące obiekty zostały uznane za pomniki przyrody 

na mocy Rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr 0151/P/38105 w sprawie 

ustanowienia pomników przyrody:  

• nr rej. 87 - skupisko 9 egzemplarzy dębów szypułkowych w Głogówku; drzewa 

rosną w przypałacowym parku, osiągają wiek 250-450 lat i obwody pni 412-647 

cm, ich wysokość waha się 24-33 m,  
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• nr rej. 188 - aleja 103 dębów szypułkowych w Głogówku, między rzekami 

Osobłogą a Młynówką na północ od miasta; wiek 200-300 lat, obwody pni 180-

580 cm, wysokość 20-27 m (z alei skreślono 2 egzemplarze na skutek 

wypadnięcia).  

 

Ponadto ochronie podlegają następujące elementy środowiska przyrodniczego:  

• tereny leśne;  

• grunty orne, łąki i pastwiska zaliczone do I- III klasy bonitacyjnej;  

• zieleń urządzona.  

Mając na uwadze charakter i lokalizację prac, stwierdza się, że nie będą one źró-

dłem strat w populacji roślin. 

 

9.1.6. ODDZIAŁYWANIE NA DOBRA MATERIALNE I ZABYTKI 
 

W bezpośrednim zasięgu oddziaływania inwestycji nie znajdują się dobra 

materialne ani zabytki.  

 

9.1.7. ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT 
 

Inwestycja nie będzie miała wpływu na klimat. 

Modernizacja obiektów funkcjonującej oczyszczalni ścieków wykluczy jakie-

kolwiek oddziaływanie na klimat planowanej inwestycji.  

9.1.8. ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT AKUSTYCZNY 
 

Wpływ na etapie budowy analizowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny 

zaznacza się poprzez emisję hałasu z samochodów poruszających się po placu budowy. 

Oddziaływanie występujące w czasie wykonywania prac budowlanych będzie 

pochodzić od maszyn i urządzeń, które będą w tej fazie wykorzystywane. Można do 

nich zaliczyć przede wszystkim urządzenia wykorzystywane do prac budowlanych (ma-

szyny do prowadzenia prac ziemnych, samochody ciężarowe, urządzenia do zagęszcza-

nia gruntu, elektronarzędzia, narzędzia ręczne) oraz transport kołowy. Będzie to jednak 

oddziaływanie krótkotrwałe. Czas pracy silnika samochodowego przy wykopie wynosi 

ok. 10 minut, łączna liczba pojazdów dziennie może wynieść około 2 samochodów, 

ekwiwalentny poziom hałasu za okres 10 minut w odległości 1 metra od pojazdu wyno-

si 80 dB. Koparka w zależności od typu urządzenia emituje poziom hałasu w granicach 

6095 dB w odległości 1 metra. Zasięg uciążliwości akustycznej prowadzonej budowy 

obejmie obszar w przypadku samochodów 20m30m natomiast dla koparki 10m40m 

od miejsca prowadzenia robót. Dla ograniczenia uciążliwości powodowanych emitowa-

nym hałasem, prace budowlane prowadzone będą w ciągu dnia, w godzinach codziennej 

aktywności mieszkańców. Uciążliwość związana z powstałym hałasem ze względu na 

duże oddalenie najbliższych zabudowań dotyczyć będzie pracowników budowy, którzy 

powinni być wyposażeni w odpowiednie zabezpieczenia (kurtyny, hełmofony).  

Wymagania klimatu akustycznego sąsiedztwa planowanej inwestycji opracowa-

no na podstawie analizy zagospodarowania przestrzennego terenu i jego sąsiedztwa, na 

podstawie planu zagospodarowania przestrzennego, mapy do celów projektowych, 

przeprowadzonej w terenie wizji oraz w aspekcie Rozporządzenia Ministra Środowiska 
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z dnia 15 października 2013 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w śro-

dowisku [Dz. U. 2014 poz. 112]. 
 

Celem niniejszego rozdziału jest określenie uciążliwości akustycznej dla środowiska 

związanej z realizacją planowanego przedsięwzięcia. 

 

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku dobiera się w oparciu o charakter za-

gospodarowania terenów chronionych przed hałasem. 
 

W sąsiedztwie planowanej kanalizacji zlokalizowane są: 

- tereny nie chronione przed hałasem: tereny dróg publicznych, tereny dróg 

wewnętrznych, tereny zabudowy usługowej, tereny usług sportu i rekreacji, 

- tereny chronione przed hałasem: tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej. 
 

Dla obszarów zabudowy mieszkaniowej (terenów chronionych przed hałasem) przyjęto 

następujące wymagania klimatu akustycznego (tereny zabudowy jednorodzinnej): 
 

− pora dzienna (600 -  2200): 50 dB, 

− pora nocna   (2200 -  600): 40 dB. 
 

 

Teren lokalizacji planowanej modernizacji oczyszczalni ścieków stanowi działka 

o nr ewidencyjnym 194 przy ul. Jagiellońskiej w Głogówku. W sąsiedztwie ww. działki 

nie ma zabudowy mieszkaniowej, najbliższe domy są oddalone w linii prostej o ok. 

360m.  

Dla terenu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Głogówku 

Nr XXI/156/2004 z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach administracyjnych miasta wraz 

ze zmianami mpzp przyjętymi uchwałami Rady Miejskiej 
 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego najbliższy 

teren objęty ochroną prawną przed hałasem, w pobliżu projektowanej inwestycji, dla 

którego rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 roku w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112) ustala 

dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku to znajdująca się w prostej linii w 

odległości około 390 m zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.  

Oddziaływanie akustyczne inwestycji nie może przekraczać dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku określonych w tabeli 1 załącznika do rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 roku w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Karta informacyjna przedsięwzięcia 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku” 

   Inwestor: Zakład Komunalny w Głogówku 

 
 

Strona - 46 - z 91 

 

Tabela 8. Dopuszczalne poziomy hałasu na najbliżej zlokalizowanych terenach 

chronionych przed hałasem. 
 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 

przedział czasu odniesienia 

równy 8 najmniej korzystnym 

godzinom dna kolejno po 

sobie następującym  LAeq D 

przedział czasu odniesienia 

równy 1 najmniej korzystnej 

godzinie nocy LAeq N 

1. 

a/ tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednoro-

dzinnej 
50 40 

Źródło: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 roku w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112). 

 

Zasięg uciążliwości akustycznej prowadzonej budowy obejmie obszar od 10m do 

40m od miejsca prowadzenia robót. Prace będą wykonywane wyłącznie w porze 

dziennej. Dopuszczalne poziomy hałasu wynoszące  50 dB dla pory dziennej w 

odniesieniu do 8 najmniej korzystnych godzin w zabudowie mieszkaniowej 

jednorodzinnej nie będą przekraczane. 

 

9.1.9. ODDZIAŁYWANIE NA STAN GOSPODARKI ODPADAMI 
 

Na etapie realizacji inwestycji będą powstawały odpady, które mogą zostać po-

nownie zagospodarowane lub zostaną odwiezione na składowisko odpadów. Gleba, 

ziemia, urobek z pogłębienia to odpady podgrupy 17 05, które zostaną wykorzystane 

podczas prac związanych z kształtowaniem i niwelacją terenu. Odpady niebezpieczne, 

to odpady z podgrupy 17 03 jakimi jest asfalt zawierający smołę; zostaną one odwiezio-

ne na składowisko odpadów niebezpiecznych.  

Źródłem powstawania odpadów na etapie realizacji przedsięwzięcia będą pro-

wadzone roboty budowlane. Wśród wytwarzanych, nieprzydatnych w miejscu i czasie 

substancji, wyszczególnić należy zgodnie z obowiązującymi przepisami odpady niebez-

pieczne i odpady inne niż niebezpieczne.  

Możliwe do powstania odpady klasyfikowane będą zgodnie z obowiązującym 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. 2014 poz.1923), w następujących grupach : 

• Grupa 15 – odpady opakowaniowe; sorbenty,  

• Grupa 16 -  odpady nie ujęte w innych grupach. 

• Grupa 17 – odpady z budowy podgrupa 17 01, 17 02, 17 03 oraz 17 05 

 

Odpady niebezpieczne, to odpady z podgrupy 17 03 jakimi jest asfalt zawierają-

cy smołę; zostaną one odwiezione na składowisko odpadów niebezpiecznych. Ten ro-

dzaj odpadu również powstanie jedynie na etapie budowy inwestycji. 

Podczas budowy budynku prasy i higienizacji osadów powstaną odpady, które 

mogą zostać ponownie zagospodarowane. Gleba, ziemia, urobek z pogłębienia to odpa-

dy podgrupy 17 05, które zostaną wykorzystane podczas prac związanych z kształtowa-

niem i niwelacją terenu. Ten rodzaj odpadu powstanie jedynie na etapie budowy inwe-

stycji, w trakcie eksploatacji już nie.  
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Tabela 9. Rodzaje możliwych do wytwarzania odpadów: 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu Źródło powstawania 

1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 
Dostawa materiałów i 

urządzeń 

2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 
Dostawa materiałów i 

urządzeń 

3. 15 01 03 Opakowania z drewna 
Dostawa materiałów i 

urządzeń 

4. 15 01 04 Opakowania z metali 
Dostawa materiałów i 

urządzeń 

5. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 
Dostawa materiałów i 

urządzeń 

6. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 
Dostawa materiałów i 

urządzeń 

7. 15 01 07 Opakowania ze szkła 
Dostawa materiałów i 

urządzeń 

8. 15 02 02* 

Sorbenty, materiały filtracyjne              

i ubrania ochronne zanieczyszczone 

substancjami niebezpiecznymi 

Ewentualne sytuacje 

awaryjne sprzętu bu-

dowlanego. 

9. 16 01 17 Metale żelazne Prace budowlane 

10. 16 01 18 Metale nieżelazne Prace budowlane 

11. 16 01 19 Tworzywa sztuczne Prace budowlane 

12. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy Prace budowlane 

13. 17 01 02 Gruz ceglany Prace budowlane 

14. 17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposa-

żenia inne niż wymienione w 17 01 

06 

Prace budowlane 

15. 17 02 01  Drewno Prace budowlane 

16. 17 02 03 Tworzywa sztuczne Prace budowlane 

17. 17 03 02 
Asfalt inny niż wymieniony w 17 

03 01 

Prace odtworzeniowe 

nawierzchni dróg i ulic 

18. 17 05 04  
Gleba i ziemia w tym kamienie inne 

niż wymieniony w 17 05 03 
Prace ziemne  

19. 17 05 06 
Urobek z pogłębienia inny niż  

wymieniony w 17 05 05 
Prace ziemne 

               *odpady niebezpieczne 
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➢ Sposób postępowania z odpadami 

 

Powstające na terenie placu budowy odpady zostaną w pierwszej kolejności pose-

gregowane na rodzaje i przeniesione do miejsc ich czasowego magazynowania. Odpady 

będą gromadzone jedynie do czasu uzyskania ilości gwarantującej odbiór przez upraw-

nioną firmę. 

Inwestor nie będzie miał możliwości unieszkodliwienia bądź odzysku wytwarza-

nych przez siebie odpadów, dlatego też odpady te będą poddawane procesom odzysku 

lub unieszkodliwiania przez firmy zewnętrzne specjalizujące się w tej dziedzinie, zgod-

nie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701 tekst 

jednolity). 

Wytwarzane odpady niebezpieczne, do momentu przekazania ich odpowiednim od-

biorcom gromadzone będą selektywnie w zabezpieczonym przed dostępem osób po-

stronnych miejscu, co ułatwi prawidłową gospodarkę tymi odpadami. 

Zagospodarowanie odpadów będzie należało do firmy wykonującej roboty budow-

lane, która będzie miała uregulowany stan formalno-prawny z zakresu gospodarki od-

padami.  

 

Magazynowanie odpadów 
 

Stanowiska do gromadzenia odpadów zostaną opisane poprzez umieszczenie in-

formacji z właściwym kodem i rodzajem odpadów.  

Miejsca gromadzenia odpadów niebezpiecznych powinny być zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. Przedstawione w tabeli nr 16 rozwiązania dot. miejsc i 

sposobu magazynowania odpadów stanowią propozycję, natomiast szczegółowo zosta-

ną określone na etapie regulowania stanu formalno-prawnego procesu wytwarzania od-

padów. 

 

Tabela 10. Sposób i miejsce magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów. 

Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 
Sposób i miejsce magazynowa-

nia 

1. 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 
Kontener/pojemnik w wyzna-

czonych miejscach 

2. 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 
Kontener/pojemnik w wy-

znaczonych miejscach 

3. 15 01 03 Opakowania z drewna 
Kontener/pojemnik w wy-

znaczonych miejscach 

4. 15 01 04 Opakowania z metali 
Kontener/pojemnik w wy-

znaczonych miejscach 

5. 15 01 05 Opakowania wielomateriałowe 
Kontener/pojemnik w wy-

znaczonych miejscach 

6. 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 
Kontener/pojemnik w wy-

znaczonych miejscach 

7. 15 01 07 Opakowania ze szkła 
Kontener/pojemnik w wy-

znaczonych miejscach 

8. 15 02 02* 
Sorbenty, materiały filtracyjne              

i ubrania ochronne zanieczyszczone 

Kontener/pojemnik w wy-

znaczonych miejscach 
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Lp. Kod odpadu Rodzaj odpadu 
Sposób i miejsce magazynowa-

nia 

substancjami niebezpiecznymi 

9. 16 01 17 Metale żelazne 
Kontener/pojemnik w wy-

znaczonych miejscach 

10. 16 01 18 Metale nieżelazne 
Kontener/pojemnik w wy-

znaczonych miejscach 

11. 16 01 19 Tworzywa sztuczne 
Kontener/pojemnik w wy-

znaczonych miejscach 

12. 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy 

Składowany luzem w upo-

rządkowany sposób w wyzna-

czonych miejscach 

13. 17 01 02 Gruz ceglany 

Składowany luzem w upo-

rządkowany sposób w wyzna-

czonych miejscach 

14. 17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposa-

żenia inne niż wymienione w 17 01 

06 

Składowany luzem w upo-

rządkowany sposób w wyzna-

czonych miejscach 

15. 17 02 03 Tworzywa sztuczne 
Kontener/pojemnik w wy-

znaczonych miejscach 

16. 17 03 02 
Asfalt inny niż wymieniony w 17 

03 01 

Kontener/pojemnik w wy-

znaczonych miejscach 

17. 17 05 04 
Gleba i ziemia w tym kamienie inne 

niż wymieniony w 17 05 03 

Rozplantowanie na terenie 

inwestycji; składowanie luzem 

w uporządkowany sposób w 

wyznaczonych miejscach 

18. 17 05 06 
Urobek z pogłębienia inny niż  

wymieniony w 17 05 05 

Rozplantowanie na terenie 

inwestycji; składowanie luzem 

w uporządkowany sposób w 

wyznaczonych miejscach 

     *odpady niebezpieczne 

 

9.1.10 OCHRONA PRZED EMISJĄ PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH 
 

Planowana inwestycja nie jest związana z emisją pól elektromagnetycznych. 
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Tabela 11. Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie budowy i ewentualnej likwidacji. 

 

Element środowiska 
ODDZIAŁYWANIE 

Krótkotrwałe Średnioterminowe Długotrwałe Odwracalne Nieodwracalne Pośrednie Bezpośrednie Stałe Chwilowe Wtórne Skumulowane 

FAZA BUDOWY I EWENTUALNEJ LIKWIDACJI 

Oddziaływanie niekorzystne 

Klimat akustyczny X - - X - - X - X - X 

Powietrze atmosferyczne X - - - - - X - X - X 

Wody powierzchniowe X - - - - - - - X - - 

Wody podziemne X - - X - - X - X - - 

Powierzchnia ziemi X - - X - - X - - - - 

Wytwarzanie odpadów X - - X - - - - X - - 

Flora - - - X - - X - X - - 

Fauna - - - X  - X  X - - 

Formy ochrony przyrody - - - - - - - - - - - 

Obszary NATURA2000 - - - - - - - - - - - 

Krajobraz X - - X - - X - X - X 

Ludzie X - - X - - X - X - X 

Dobra materialne i kulturalne - - - - - - - - - - - 

Oddziaływanie korzystne 

Klimat akustyczny - - - - - - - - - - - 

Powietrze atmosferyczne - - - - - - - - - - - 

Wody powierzchniowe - - - - - - - - - - - 

Wody podziemne - - - - - - - - - - - 

Powierzchnia ziemi - - - - - - - - - - - 

Wytwarzanie odpadów - - - - - - - - - - - 

Flora - - - - - - - - - - - 

Fauna - - - -  - -  - - - 

Formy ochrony przyrody - - - - - - - - - - - 

Obszary NATURA2000 - - - - - - - - - - - 

Krajobraz - - - - - - - - - - - 

Ludzie - - - - - - - - - - - 

Dobra materialne i kultura - - - - - - - - - - - 

 



Karta informacyjna przedsięwzięcia 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku” 

   Inwestor: Zakład Komunalny w Głogówku 

 
 

Strona 51 z 91 

 

     9.2. FAZA EKSPLOATACJI 

 

9.2.1. ODDZIAŁYWANIE NA STAN JAKOŚCI POWIETRZA   

          ATMOSFERYCZNEGO 

 

Prawidłowa eksploatacja oczyszczalni ścieków nie niesie ryzyka negatywnego 

oddziaływania na jakość powietrza. Podczas eksploatacji obiektów i urządzeń oczysz-

czalni ścieków nie wystąpi zjawisko emisji pyłów i spalin do powietrza atmosferyczne-

go. Może natomiast dojść do emisji zanieczyszczeń mikrobiologicznych, wówczas mo-

że dojść do miejscowego unoszenia się mikroorganizmów bakteryjnych w powietrzu. 

Nie wpłynie to jednak na stan jakości powietrza atmosferycznego. Ponadto planowana 

do realizacji modernizacja zakłada zadaszenie zbiorników złóż zraszanych, oraz zakup i 

montaż biofiltrów co w efekcie znacznie ograniczy uciążliwości zapachowe związane z 

eksploatacją instalacji oczyszczania ścieków sanitarnych na oczyszczalni ścieków w 

Głogówku. 

 

9.2.2. ODDZIAŁYWANIE NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 

 

Modernizacja oczyszczalni ścieków jest zgodna z zasadą zrównoważonego roz-

woju w gospodarce wodnej. Zasada ta polega na zaspokojeniu uzasadnionych potrzeb 

wodnych ludności w taki sposób aby przyszłe pokolenia również miały dostęp do zaso-

bów wodnych. Planowana inwestycja po realizacji w efekcie ograniczy ilość ładunków 

zanieczyszczeń, które są odprowadzane do wód powierzchniowych i podziemnych, co 

pośrednio wpływa na realizację zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarce wod-

nej.  

Poniżej opisany został wpływ ww. działań zarówno na wody powierzchniowe, 

podziemne, na całość okolicznych ekosystemów, na jednolite części wód powierzch-

niowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd),  na cele środowiskowe zawarte w planie 

gospodarowania wodami obszaru dorzecza Górnej Odry w obrębie którego zlokalizo-

wana jest inwestycja - w związku z art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-

nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (tekst jednolity Dz. U. z 

2020r. poz. 283 z późn. zm.), 

Oddziaływanie przedsięwzięcia podczas jego funkcjonowania związane będzie 

głównie z emisją oczyszczonych ścieków do odbiornika ścieków.  Wielkość tych emisji 

niewątpliwie będzie wynikała z ilości napływających ścieków siecią kanalizacyjną oraz 

dowożonych wozami asenizacyjnymi. Wykonanie szczelnej sieci kanalizacyjnej w ob-

rębie obiektu oczyszczalni wykluczy jakiekolwiek oddziaływanie na wody 

powierzchniowe z tej części planowanej inwestycji. Zakłada się wymianę rurociągów 

przesyłowych ścieków, armatury oraz instalacji transportu osadów ściekowych na 

szczelne, wykonane z materiałów dobrej jakości. Ścieki dostarczane na oczyszczalnię 

po zrealizowaniu zamierzenia, będą typowymi ściekami gospodarczo – bytowymi. 

Charakter dopływu do oczyszczalni wskazuje, że najwyższe dopuszczalne war-

tości stężeń wskaźników zanieczyszczeń powinny odpowiadać wartościom określonym 

dla oczyszczonych ścieków bytowych i komunalnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 
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2019r. w sprawie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodne-

go oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ście-

ków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 

urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 1311 z późn. zm.) oczyszczone ścieki odprowa-

dzane do odbiornika będą się charakteryzowały następującymi stężeniami: 

Tabela 12.  Wymagana jakość ścieków oczyszczonych 

Parametr Jednostka Wartość 

Dopuszczalny stan i skład ścieków w odpływie z oczyszczalni   

 – odczyn pH 6,5–9 

 – BZT5 mgO2/dm3 25 

 – ChZT mgO2/dm3 125 

 – zawiesina ogólna mg/dm3 35 

 – azot ogólny mgN/dm3 nienormowane 

 – fosfor ogólny mgP/dm3 nienormowane 

 

Aktualnie obowiązujące pozwolenie wodnoprawnego – znak WIO.I.6341.31.2015  - 

ważność do 31.01.2026r. określa: 

▪ Odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych – Qśrd = 1500 m3/d 

▪ Odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych – Qmaxh = 150 m3/h 

 

Aktualnie ilość ścieków odprowadzanych z terenu miasta Głogówek do istniejącej 

oczyszczalni ścieków wynosi średnio 1000 m3 ścieków dobowo ok. 365,0 tys. m3/rok, 

w tym ok. 5% wód infiltracyjnych i przypadkowych.  

Stężenia i ładunki podziemnych zanieczyszczeń – ścieki surowe: 

 

 
ŁADUNEK STĘŻENIE 

BZT5 1089 kg O2/d 360 g O2/m
3 

ChZT 2420 kg O2/d 800 g O2/m
3 

Zawiesina ogólna 756 kg/d 250 g/m3 

Fosfor ogólny 21,3 kg P/d 13,1 g P/m3 

 

Maksymalne ładunki zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni z tymi ście-

kami wynoszą: 

· BZT5: 397,485 t/rok, 

· ChZTCr: 883,300 t/rok, 

· zawiesina ogólna: 275,940 t/rok, 

· fosfor ogólny: 7,775 t/rok  

Osiągnięcie wymaganych efektów oczyszczania ścieków zapewnione jest prawi-

dłowym zwymiarowaniem obiektów oczyszczalni, oraz właściwą zgodną z instrukcją 

eksploatacją oczyszczalni. 
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Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Górnej 

Odry (PGWGO) Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) na obszarze województwa opolskie-

go uznano 143 jcwp za zagrożone niespełnieniem celów środowiskowych, w tym 100 

występuje w obszarach użytkowanych rolniczo, 15 jcwp – obszarach rolno-leśnych, 8 – 

obszarach leśnych. Dla większości zagrożonych jcwp (117) nie są znane czynniki 

sprawcze ich zagrożenia (wg w/w rozporządzenia – „nierozpoznana presja”). 

Oddziaływania antropogeniczne, mające znaczący wpływ w województwie 

opolskim na jakość jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) to punktowe 

źródła zanieczyszczeń, rozproszone i obszarowe źródła zanieczyszczeń oraz zmiany 

hydromorfologiczne. Punktowe źródła zanieczyszczeń to głównie zrzuty ścieków byto-

wych, pochodzących z gospodarki komunalnej i przemysłu (oczyszczalnie ścieków). 

Substancje biogenne zawarte w ściekach komunalnych, wprowadzane do wód, przy-

spieszają eutrofizację wód. Na obszarach zurbanizowanych do wód odprowadzane są 

oczyszczone ścieki komunalne, charakteryzujące się mniejszym ładunkiem azotu i fos-

foru, zawiesiny ogólnej oraz mniejszym stężeniem BZT5 i ChZT, w stosunku do ście-

ków trafiających na oczyszczalnię. Na obniżenie jakości wód niewątpliwy wpływ mają 

ścieki komunalne przenikające do wód w obszarach o nieuporządkowanej gospodarce 

ściekowej. Na jakość opolskich wód oddziałują również zrzuty wód pochodzących z 

odwodnienia kopalń, które wnoszą do wód płynących znaczną ilość zawiesiny oraz po-

wodują zwiększenie zasolenia. Ponadto, poprzez podwyższenie temperatury, wody te 

wpływają na zmniejszenie ilości tlenu w wodzie i na przebieg szeregu procesów bio-

chemicznych. Badania prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Opolu, od lat wykazują wpływ śląskich kopalń na jakość opolskich rzek, do których 

trafiają wody kopalniane (wysokie stężenia wskaźników zasolenia). 

Jednolita część wód powierzchniowych (JCWPrz) na której zlokalizowane jest 

przedsięwzięcie polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Głogówku to 

(JCWPrz) Osobłoga od Prudnika do Odry (kod PLRW600019117699) jako jedna z 

nielicznych została oceniona jako dobry stan wód, zarówno w całkowitej ocenie jak 

i w ocenie klasyfikacji stanu / potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego. 

Oznacza to iż w zakresie klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód po-

wierzchniowych — charakterystyki ogólnej: 

Stan dobry oznacza stan, w którym wartości biologicznych elementów jakości dla dane-

go typu wód powierzchniowych przy klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych czę-

ści wód powierzchniowych wskazują na niski poziom zakłóceń wynikający z działalno-

ści człowieka, ale odchylenia od wartości biologicznych wskaźników 

jakości dla tej klasyfikacji występujących w danym typie wód powierzchniowych w 

warunkach niezakłóconych są niewielkie. 

 

Oznacza to iż w zakresie klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych części wód po-

wierzchniowych w ciekach naturalnych: 

I. Elementy biologiczne — fitoplankton 

1) zachodzą niewielkie zmiany w składzie i liczebności fitoplanktonu w stosunku do 

zbiorowisk fitoplanktonu specyficznych dla danego typu wód powierzchniowych w 

warunkach niezakłóconych; 

2) zmiany w składzie i liczebności fitoplanktonu nie wskazują na przyspieszony wzrost 

glonów, powodujący niepożądane zakłócenia w odniesieniu do równowagi organizmów 
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występujących w jednolitej części wód powierzchniowych lub do jakości fizykoche-

micznej wody lub osadów; 

3) może występować niewielki wzrost częstotliwości i intensywności zakwitów fito-

planktonu w stosunku do warunków niezakłóconych. 

II. Elementy biologiczne — inna flora wodna (makrofity i fitobentos) 

1) zachodzą niewielkie zmiany w składzie i liczebności makrofitów i fitobentosu, w 

stosunku do zbiorowisk specyficznych dla danego typu wód powierzchniowych w wa-

runkach niezakłóconych, niewskazujące na przyspieszony wzrost fitobentosu lub roślin 

wyższych, powodujący niepożądane zakłócenia równowagi między organizmami wy-

stępującymi w jednolitej części wód powierzchniowych lub jakości fizykochemicznej 

wody lub osadów; 

2) fitobentos nie jest narażony na negatywny wpływ powłok (kożuchów) lub skupisk 

bakterii obecnych w wodzie na skutek działalności człowieka. 

III. Elementy biologiczne — makrobezkręgowce bentosowe 

1) zachodzą niewielkie zmiany w składzie i liczebności taksonów makrobezkręgowców 

bentosowych w stosunku do zbiorowisk tych makrobezkręgowców specyficznych dla 

danego typu wód powierzchniowych w warunkach niezakłóconych; 

2) zachodzą niewielkie zmiany poziomu różnorodności taksonów makrobezkręgowców 

bentosowych w stosunku do warunków niezakłóconych; 

3) zachodzą niewielkie zmiany stosunku taksonów makrobezkręgowców bentosowych 

wrażliwych na zakłócenia do taksonów makrobezkręgowców bentosowych niewrażli-

wych na zakłócenia. 

IV. Elementy biologiczne — ichtiofauna 

1) zachodzą niewielkie zmiany w składzie gatunkowym i liczebności ryb w stosunku do 

zespołów specyficznych dla danego typu wód powierzchniowych, wynikające z wpływu 

działalności człowieka na fizykochemiczne i hydromorfologiczne elementy jakości; 

2) struktura wiekowa populacji ryb wskazuje na zmiany wynikające z wpływu działal-

ności człowieka na warunki fizykochemiczne lub hydromorfologiczne, specyficzne dla 

danego typu wód powierzchniowych; 

3) zachodzą zaburzenia reprodukcji lub rozwoju określonych gatunków ryb mogące 

powodować zanik niektórych klas wiekowych ryb. 

V. Elementy hydromorfologiczne — reżim hydrologiczny 

Stan dobry oznacza stan, w którym warunki hydrologiczne umożliwiają spełnienie 

przez elementy biologiczne wymagań określonych dla stanu dobrego jednolitych części 

wód powierzchniowych. 

VI. Elementy hydromorfologiczne — ciągłość 

Stan dobry oznacza stan, w którym warunki hydromorfologiczne umożliwiają spełnie-

nie przez elementy biologiczne wymagań określonych dla stanu dobrego jednolitych 

części wód powierzchniowych. 

VII. Elementy hydromorfologiczne — warunki morfologiczne 

Stan dobry oznacza stan, w którym warunki morfologiczne umożliwiają spełnienie 

przez elementy biologiczne wymagań określonych dla stanu dobrego jednolitych części 

wód powierzchniowych. 

VIII. Elementy fizykochemiczne — warunki ogólne 

1) poziomy zasolenia, temperatura, warunki tlenowe (warunki natlenienia), pH i zdol-

ność neutralizacji kwasów nie wykraczają poza zakresy ustalone dla zapewnienia funk-

cjonowania określonego typu ekosystemu i umożliwiają spełnienie przez elementy bio-
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logiczne wymagań określonych dla stanu dobrego jednolitych części wód powierzch-

niowych; 

2) stężenia substancji biogennych nie wykraczają poza poziomy ustalone dla zapewnie-

nia funkcjonowania ekosystemu i umożliwiają spełnienie przez elementy biologiczne 

wymagań określonych dla stanu dobrego jednolitych części wód powierzchniowych. 

IX. Elementy fizykochemiczne — specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne 

Stan dobry oznacza stan, w którym stężenia specyficznych zanieczyszczeń syntetycz-

nych nie przekraczają poziomów ustanowionych z wykorzystaniem danych o toksycz-

ności ostrej i chronicznej, zarówno w stosunku do taksonów właściwych dla danego 

typu wód powierzchniowych, jak i do innych gatunków wodnych, dla których dane są 

dostępne, w szczególności do glonów i makrofitów oraz ryb. 

X. Elementy fizykochemiczne — specyficzne zanieczyszczenia niesyntetyczne 

Stan dobry oznacza stan, w którym stężenia specyficznych zanieczyszczeń niesynte-

tycznych nie przekraczają poziomów ustanowionych z wykorzystaniem danych o tok-

syczności ostrej i chronicznej, zarówno w stosunku do taksonów właściwych dla danego 

typu wód powierzchniowych, jak i do innych gatunków wodnych, dla których dane są 

dostępne, w szczególności do glonów i makrofitów oraz ryb. 

 
Wg rozporządzenia rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie Planu 

gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967)  

Teren na którym zlokalizowana jest inwestycja należy, zgodnie z PGWGO do 

jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) PLGW6000127. 

Zgodnie art. 4.1 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) oraz art. 38e pkt. 1 usta-

wy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469) celem środowi-

skowym dla jednolitych części wód  jest zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania 

do niej zanieczyszczeń; zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa stanu oraz ochrona i 

podejmowanie działań naprawczych, a także zapewnianie równowagi między poborem 

a zasilaniem wód, tak aby osiągnąć ich dobry stan. 

     Zrealizowane przedsięwzięcie modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowo-

ści Głogówek jako całość instalacji, jest zgodne z celami określonymi w planie gospo-

darowania wodami na obszarze dorzecza Górnej Odry, zarówno dla  (JCWP) jak i 

(JCWPd). 

Przedsięwzięcie dodatkowo przyczyni się do wyeliminowania potencjalnych za-

grożeń środowiska z takich jego elementów jak wody powierzchniowe i wgłębne oraz 

gleby, które na skutek aktualnego braku systemów oczyszczania ścieków bytowych i 

urządzeń kanalizacyjnych stanowiły zagrożenie zdrowia ludzi poprzez nielegalne od-

prowadzanie ścieków do wód i do ziem, co ma bezpośredni wpływ ze stanem sanitar-

nym wód powierzchniowych i wgłębnych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności 

w wodę do celów konsumpcyjnych, produkcji spożywczej, do hodowli ryb, ew. nawad-

niania terenów rolnych i pojenia bydła. 
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Zasięg występowania JCWPrz względem obszaru gminy Głogówek wraz z siecią hydrograficzną 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych portalu Krajowego Zarządu Gospodarki wodnej: 

www.geoportal.kzgw.gov.pl 
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9.2.3. ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI  I GLEBĘ 

 

Na etapie eksploatacji inwestycja nie będzie miała znaczącego wpływu na stan 

środowiska gruntowego.  

Kolektory kanalizacji sanitarnej w obrębie obiektu oczyszczalni posadowione są 

pod powierzchnią ziemi. Istnieje jednak ryzyko zanieczyszczenia środowiska grunto-

wego, ale może to nastąpić tylko w przypadku awarii sieci, co z uwagi na jakość zasto-

sowanych materiałów jest mało prawdopodobne. Ziemia z etapu budowy zostanie po-

nownie zagospodarowana. Z uwagi na możliwość przedostania się substancji ropopo-

chodnych do gruntu lub ziemi, przedsięwzięcie zabezpieczono przed negatywnym 

wpływem na te komponenty środowiska. Zaproponowane powyżej działania w zakresie 

ochrony wód wpływają również na bezpieczeństwo gleby i ziemi, zabezpieczając przed 

przedostaniem się do niej pochodnych ropy naftowej.  

 

9.2.4. ODDZIAŁYWANIE NA KRAJOBRAZ 

 

W ramach realizacji inwestycji powstanie nowy budynek prasy i higienizacji 

osadów ściekowych w technologii tradycyjnej, bezpośrednio przy nowym budynku po-

wstanie silos na wapno. Dodatkowo zakładany zakres modernizacji złóż zraszanych 

obejmuje zwiększenie objętości istniejących obiektów, tj. dwóch zbiorników o 

wysokości ok. 4,3m każdy, poprzez wydłużenie ścian o 1,0m. Na etapie wykonywania 

projektu należy wykonać zadaszenie z płyt poliwęglanowych (np. gr 10mm) dla 

zbiorników radialnych o odpowiedniej konstrukcji, tak aby możliwe było ewentualne 

zamontowanie pomostu i barierek z możliwością rozsunięcia zadaszenia i wejścia na 

obiekt. Pozostała modernizacja zakłada zmiany wynikające z konieczności wymiany 

wyeksploatowanych rurociągów, drabinek, barier ochronnych oraz utwardzenie dróg, 

ciągów pieszych w obrębie działki na której znajduje się oczyszczalnia, co nie ma żad-

nego wpływu na krajobraz.     

Mając na uwadze obecny sposób zagospodarowania terenu – funkcjonujące 

obiekty kubaturowe oczyszczalni ścieków, oraz odległość od najbliższych miejsc byto-

wania ludzi, a przede wszystkim usytuowanie oczyszczalni ścieków na działce którą 

okala wysoka roślinność z całą pewnością można stwierdzić, że modernizacja nie 

przyczyni się do pogorszenia jakości krajobrazu.  

 

9.2.5. ODDZIAŁYWANIE NA LUDZI, ROŚLINY I ZWIERZĘTA 

 

Mając na uwadze charakter i lokalizację prac, stwierdza się, że nie będą one źró-

dłem strat w populacji zwierząt i roślin oraz siedlisk przyrodniczych oraz nie wpłyną na 

ograniczenie walorów przyrodniczych przedmiotowych terenów. 

Analizowane przedsięwzięcie wpłynie korzystnie na uregulowanie systemu 

oczyszczania i odprowadzania ścieków do odbiornika z terenu Miasta Głogówek w spo-

sób zgodny z aktualnie obowiązującymi wymogami ochrony środowiska w tym zakre-

sie. Zakładana modernizacja obiektów oczyszczalni pozwoli w przyszłości na zwięk-

szenie możliwości przyjęcia i oczyszczenia większej ilości ładunków zanieczyszczeń 

oraz poprawić niezawodność i kontrolę procesu oczyszczania ścieków przyjętych na 

obiekt. 
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Tym samym przedsięwzięcie przyczyni się do wyeliminowania zagrożeń środo-

wiska z takich jego elementów jak wody powierzchniowe i wgłębne oraz gleby, które 

na skutek aktualnego braku kompleksowych systemów oczyszczania ścieków bytowych 

i urządzeń kanalizacyjnych stanowiły zagrożenie zdrowia ludzi poprzez nielegalne od-

prowadzanie ścieków do wód i do ziem, co ma bezpośredni wpływ ze stanem sanitar-

nym wód powierzchniowych i wgłębnych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności 

w wodę do celów konsumpcyjnych, produkcji spożywczej, do hodowli ryb, ew. nawad-

niania terenów rolnych i pojenia bydła.  

 

9.2.6. ODDZIAŁYWANIE NA DOBRA MATERIALNE I ZABYTKI 
 

W bezpośrednim zasięgu oddziaływania inwestycji nie znajdują się dobra 

materialne ani zabytki. Wszystkie zabytki i dobra kultury, znajdujące się w pobliżu nie 

będą narażone na negatywne oddziaływanie. 

 

9.2.7. ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT 

 

W ciągu ostatnich stu lat temperatura na powierzchni globu ziemskiego wzrosła 

o 0,6oC i według niektórych ekstremalnych szacunków może wzrosnąć do 2080 roku 

nawet o 5oC. W wielu krajach ocieplenie klimatu oznacza większe opady w zimie i lata 

z dłuższymi przerwami pomiędzy opadami deszczu w lecie, przy zwiększeniu często-

tliwości opadów ekstremalnych. Poziom mórz podnosi się o około 1 milimetr rocznie, 

co wynika z rozszerzalności cieplnej wody oraz topnienia lodu i śniegu na biegunach. 

Wpływ na poziom wód w oceanach mają te śniegi i lód, które narosły na lądzie stałym. 

Natomiast topnienie lodu pływającego w oceanie nie ma wpływu na poziom wód, gdyż 

zgodnie z prawem Archimedesa góra lodowa i tak wypiera objętość wody o ciężarze 

równym jej ciężarowi. Tak więc ewentualny wpływ topnienia pływającego lodu na po-

ziom wody w oceanach sprowadza się jedynie do efektu wynikającego z różnych gęsto-

ści wody, w której zanurzona była w 90% góra przed stopieniem i gęstości wody po 

stopieniu lodu.  

Klimat Polski charakteryzuje się dużą zmiennością pogody oraz znacznym zróż-

nicowaniem przebiegu pór roku w następujących po sobie latach. Wartości średniej 

rocznej temperatury powietrza wahają się od nieco powyżej 5°C do blisko 9°C. Najcie-

plejszym rejonem Polski jest część południowo – zachodnia (Nizina Śląska, zachodnia 

część Kotliny Sandomierskiej oraz Nizina Południowo wielkopolska) natomiast naj-

chłodniejszym –  północno wschodnia część kraju i obszary górskie. Rozkład tempera-

tury w lecie ma przebieg równoleżnikowy, wartości maleją z południa na północ, z wy-

jątkiem terenów górskich, od powyżej 18,5°C na Nizinie Śląskiej, w południowej Wiel-

kopolsce oraz Kotlinie Sandomierskiej, do 16,5°C na Pojezierzu Kaszubskim. W zimie 

zaznacza się wyraźny spadek temperatury z zachodu na wschód: izotermy o układzie 

południkowym przekraczają wartość 0°C na zachodzie, obniżając się do poniżej -3°C 

na wschodzie (zwł. Pojezierze Suwalskie), zaś najniższe wartości przyjmują w górach (-

8,4°C na Kasprowym Wierchu, -7,3°C na Śnieżce). Amplitudy roczne średniej mie-

sięcznej temperatury wahają się od 19°C na wybrzeżu do 23°C na krańcach wschodnich 

kraju. Charakterystyczną cechą klimatu Polski jest także zróżnicowana liczba dni mroź-

nych (Tmax < 0°C) występujących od listopada do marca (najwięcej w styczniu), która 

wzrasta z zachodu (poniżej 20 dni w roku nad dolną Odrą i wzdłuż wybrzeża) na pół-
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nocny wschód (do ponad 50 dni na Pojezierzu Suwalskim), a w górach od 129 na 

Śnieżce do 146 na Kasprowym Wierchu. 

Czas trwania pór roku jest zróżnicowany regionalnie: lato trwa od 60–70 dni w 

północnej części Polski do 100 dni na południowym wschodzie, w części środkowej, 

zachodniej i południowo-zachodniej; zima — od 10–40 dni nad morzem i na zachodzie 

do 3–4 miesięcy na północnym wschodzie, a w Tatrach nawet do 6 miesięcy. 

 
Współczesne tendencje zmiany klimatu w Polsce 

 

Temperatura powietrza i opady atmosferyczne w klimatologii są podstawowymi 

elementami opisu cech klimatu od skali globalnej po lokalną. Na podstawie wieloletnie-

go przebiegu temperatury powietrza określa się oscylacje i tendencje temperatury w 

krótszych lub dłuższych okresach, identyfikując je jako quasi-cykle ociepleń czy ochło-

dzeń. W seriach opadowych – wyróżnia się okresy suche, wilgotne lub normalne. Bazu-

jąc na ponad 200-letnim jednorodnym materiale obserwacyjnym, oraz danych z okresu 

ostatniego 40-lecia i  ten okres uznawszy za współczesny jako tło do rozważań, przyjęto 

ponad 230-letnieą serię temperatury powietrza dla Warszawy sięgającą od końca XVIII 

wieku po pierwszą dekadę XXI wieku, co przedstawiono na rysunku poniżej. 

 

 

 
Zmienność średniej rocznej temperatury w Warszawie w okresie 1779-2012 

 

Dwa ostatnie dziesięciolecia XX wieku i pierwsza dekada XXI wieku są najcie-

plejszymi w 230-letniej historii obserwacji meteorologicznych w Warszawie, ze śred-

nimi rocznymi wartościami temperatury, odpowiednio dla kolejnych dziesięcioleci: 

+8,7°C , +8,9°C  i +9,2°C. Najcieplejszymi, w porównaniu do średniej 7,7°C z okresu 

1779–2000, były z kolei lata: 2008 r. ze średnią roczną  10,2°C, 2000 r. (10.0°C), 2007 

r. (10,0°C) i 1989 r. (9,8°C). 

Największy wpływ na warunki klimatyczne wywierają zjawiska ekstremalne, 

których obecny wzrost liczby  wystąpień zauważalnie zmienia dynamikę cech klimatu 

w Polsce. Do zjawisk termicznych niekorzystnych i uciążliwych dla środowiska i społe-
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czeństwa należą fale upałów (ciągi dni z maksymalną temperaturą dobowa powietrza 

≥30°C utrzymującą się przez co najmniej 3 dni) (rys.3), najczęściej występujące w po-

łudniowo-zachodniej części Polski a najrzadziej – w rejonie wybrzeża i górach, z naj-

dłuższymi ciągami dni upalnych trwającymi ≥17 dni ( Nowy Sącz, Opole, Racibórz). 

Na większości obszaru Polski obserwuje się tendencje spadkowe liczby dni 

mroźnych i bardzo mroźnych (dni z temperaturą maksymalną dobową ≤0°C i dni z tem-

peraturą maksymalną ≤-10°C, odpowiednio). Niewielkie wzrosty liczby dni mroźnych 

zaznaczyły się jedynie w obszarach górskich i w południowo zachodniej części Polski. 

Na przeważającym obszarze kraju długość okresów mroźnych wykazuje niewielką ten-

dencję wzrostową, najdłuższe trwały ponad 20 dni i poza górami wystąpiły w północno-

wschodniej części kraju (rys.4), natomiast spadki zaznaczyły się tylko w obszarach 

nadmorskich i w górach. Najdłuższe okresy bardzo mroźne wystąpiły w północno-

wschodniej i wschodniej części kraju (10–20 takich epizodów w ciągu 40 lat), na pozo-

stałym obszarze notowano od jednego do kilu okresów bardzo mroźnych – z wyjątkiem 

obszarów nadmorskich, gdzie nie odnotowano takich temperatur. 

 

Opady atmosferyczne wykazują dużą zależność od ukształtowania powierzchni. 

Średnia suma opadów wynosi blisko 600 mm, ale opady wahają się od poniżej 500 mm 

w środkowej części Polski do niemal 800 mm na wybrzeżu i ponad 1000 mm w Tatrach 

(rys. 5). Najwyższe sumy opadów przypadają na miesiące letnie i w tym okresie są 2–3- 

krotnie większe niż zimą, a w Karpatach nawet 4 razy wyższe. Deszcze nawalne (opady 

atmosferyczne o natężeniu > 2 mm/min) zdarzają się od kwietnia do września, z naj-

większą częstotliwością w lipcu, i wiążą się często z burzami. Największy opad odno-

towano w czerwcu 1973 r. na Hali Gąsienicowej w Tatrach – 300 mm wody w ciągu 

doby. 

Opady śniegu stanowią od 15 do 20% rocznej sumy opadów i występują od li-

stopada do kwietnia, zaś w górach już we wrześniu, a w Tatrach pojawia się sporadycz-

nie również w miesiącach letnich. Liczba dni z pokrywą śnieżną wydłuża się z zachodu 

i południowego–zachodu ku północnemu–wschodowi kraju z 30–60 do 80–90 dni i po-

nad 200 dni wysoko w górach. Na większości obszaru Polski nastąpiła zmiana struktury 

opadów polegająca na zdecydowanym wzroście liczby dni z opadem dobowym o du-

żym natężeniu: opad dobowy ≥10 mm i ≥20 mm wzrósł do 10 dni na dekadę i 4 dni na 

dekadę, odpowiednio, prawie w całej Polsce; opad ≥30 mm – ponad 3 dni na dekadę, z 

wyjątkiem wybrzeża i północno-wschodniej Polski, opad 50 mm o 2 dni na dekadę – 

wyraźnie w Polsce południowej i centralnej i miejscami na północy.  

Zaznaczyła się tendencja wzrostowa sum opadów maksymalnych 5-cio dobo-

wych (do 15 mm/5 dni na dekadę) na wybrzeżu (od Szczecina i Świnoujścia do Helu) 

oraz w południowej części Polski, oraz spadek wysokości maksymalnych opadów 5-

dobowych przebiegający wzdłuż pasa od Słubic i Gorzowa Wlkp., poprzez Suwalszczy-

znę po południową część Podlasia. W latach 1990–2000 tendencja malejąca tego 

wskaźnika widoczna była na Mazurach i Suwalszczyźnie oraz prawie na całym wybrze-

żu kraju, tendencja wzrostowa sum opadów maksymalnych 5-dobowych utrzymywała 

się natomiast w całej środkowej i południowej Polsce, miejscami przekraczając 100 

mm/5 dni w dekadzie (tereny górskie i podgórskie). Najdłuższe ciągi opadowe w okre-

sie 1961–2000 wahały się średnio od 11 do ponad 40 dni. Opady ulewne o natężeniach 

przekraczających 5 mm/min, z prawdopodobieństwem sezonowym (V–IX) ≥10%, wy-

stępują najczęściej w całym pasie Podkarpacia, Gór Świętokrzyskich, południkowo uło-
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żonego pasa od Opola i Częstochowy po rejon Olsztyna, zachodniej części Roztocza 

oraz obejmują fragment dorzecza Nysy Kłodzkiej (w okresie 1966–1985). 

Skutki ocieplenia uwidoczniają się  również w zintensyfikowaniu występowania 

na obszarze Polski ekstremalnych zjawisk pogodowych. Dla kilku wybranych groźnych 

zjawisk meteorologicznych, tj. susze,  wiatry huraganowe i trąby powietrzne oraz grad, 

przygotowuje się mapy ryzyka ich występowania. 

Analiza długości okresów bezopadowych, (liczba dni bez opadu lub z opadem 

poniżej 1 mm) wskazuje, że w okresie 12 lat (1991–2002),  w Polsce wschodniej wy-

dłużył się okres bezdeszczowy, nawet o 5 dni na dekadę. Jest to obszar, który w tym 

okresie był najczęściej nawiedzany klęską suszy. W ciągu ostatnich 60 lat obserwuje się 

rosnącą częstotliwość tego zjawiska, i tak w latach 1951–1981 na terenie Polski susze 

wystąpiły 6 razy, a w latach od 1982 do 2011 – 18 razy. W tym okresie susze wystąpiły 

praktycznie biorąc nieprzerwanie w rożnych regionach kraju. Od początku XXI wieku 

tj. w latach 2001–2011, susze wystąpiły  9 razy w różnych okresach roku. 

Bezpośrednie przyczyny występowania suszy w Polsce to utrzymujące się przez 

ponad 10 dni okresy bezopadowe z niską temperaturą powietrza w zimie – przy braku 

opadów i pokrywy śnieżnej, utrzymywanie się w okresie wiosenno–letnim   wysokiej 

temperatury z silną insolacją słoneczną, brakiem opadów i bardzo słabym wiatrem oraz 

długimi okresami trwania  od 15 do 20 dni. 

Od 2005 r. wystąpiło w Polsce 11 huraganów (przede wszystkim w latach 2009, 

2011 i 2012), w których  prędkości wiatru okresowo przekraczały 30–35 m/s. Najwyż-

szą zarejestrowaną  prędkością wiatru (z wyjątkiem obszarów górskich)  w Polsce w  

35-leciu 1971–2005 była wartość 48 m/s, odnotowana 6 listopada 1985 r. w Bielsku-

Białej. Najbardziej narażone na wiatry huraganowe są środkowa i wschodnia część Po-

brzeża Słowińskiego, od Koszalina po Rozewie i Hel, oraz szeroki, równoleżnikowy 

pas  Polski północnej po Suwalszczyznę, rejon Beskidu Śląskiego, Beskidu  Żywieckie-

go, Pogórza Śląskiego  i  Podhala oraz Pogórza Dynowskiego, centralna część Polski z 

Mazowszem i wschodnią częścią Wielkopolski. W miesiącach od czerwca do sierpnia 

występują na obszarze kraju w godzinach około południowych trąby powietrzne  (naj-

częściej w sierpniu ) i zdarzają się średnio około 6 razy w roku, przy czym w  ostatnich 

trzech latach ich częstość wzrosła do 7–20 w roku. W trąbach powietrznych wiatr osią-

ga prędkości od 30 do 120 m/s powodując ogromne szkody w skali lokalnej. W skali 

kraju obserwuje się systematyczny wzrost częstości występowania tego zjawiska.  

Grad występuje najczęściej w maju i czerwcu i powoduje znaczne szkody 

zwłaszcza w uprawach rolnych.  W okresie 2000–2010 zauważyć można spadek liczby 

dni z gradem w porównaniu z okresem 1971–1980. Średnia roczna liczba dni z gradem 

na obszarze całej Polski w okresie 1960–1978 (rys.11.) wyniosła 0,14 na każde 100 

km², co przyjęto jako 100%. Powyżej tej średniej kształtuje się średnia przede wszyst-

kim w województwach: Małopolskim – 196% średniej krajowej, Śląskim – 180%, 

Świętokrzyskim – 141%,  Opolskim – 137%. Występowanie gradu jest związane bu-

rzami i ulewami. Biorąc pod uwagę, że spodziewany jest wzrost częstotliwości i natęże-

nia tych zjawisk, trzeba się liczyć także ze wzrostem częstości występowania opadów 

gradu. 

Podsumowanie. 

• Klimat Polski wykazuje od końca XIX wieku systematyczna tendencje do  

wzrostu temperatury powietrza z  znaczącym wzrostem od roku 1989; 



Karta informacyjna przedsięwzięcia 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku” 

   Inwestor: Zakład Komunalny w Głogówku 

 
 

Strona 63 z 91 

 

• Opady nie wykazują jednokierunkowych tendencji i charakteryzują się okre-

sami mniej lub bardziej wilgotnymi. Zmieniła się natomiast struktura opa-

dów głównie w ciepłej porze roku; opady są bardziej gwałtowne, krótko-

trwałe, niszczycielskie powodujące coraz częściej gwałtowne powodzie. 

Jednocześnie  zanikają opady poniżej 1 mm/dobę; 

• Skutkami ocieplania się klimatu jest wzrost występowania groźnych zjawisk 

pogodowych. 

 

Scenariusze klimatyczne Polski w 21. Wieku 

 

Scenariusze zmian klimatu w XXI wieku w Polsce opracowano wykorzystując 

najlepsze narzędzia nowoczesnej klimatologii: – hydrodynamiczne modele systemu 

klimatycznego. Modele te konstruowane zgodnie ze stopniem naszego poznania i zro-

zumienia praw fizycznych rządzących światem, dostarczają trójwymiarowego opisu w 

czasie zmiennych klimatycznych. Niestety obarczone są również wieloma niepewno-

ściami wynikającymi z niedoskonałości naszej wiedzy. I dlatego w jakichkolwiek roz-

ważaniach na temat potencjalnych scenariuszy konieczne jest branie pod uwagę możli-

we zmiany w pewnych zakresach. Stąd analizuje się wiązki projekcji, uzyskanych z 

różnych modeli regionalnych, sterowanych różnymi warunkami brzegowymi genero-

wanymi przez modele ogólnej cyrkulacji. 

Scenariusze zmian klimatu dla Polski są przygotowane w oparciu o symulacje 

przeprowadzone w projekcie UE ENSEMBLES (http://ensemblesrt3.dmi.dk), w którym 

powstał największy dostępny obecnie zestaw projekcji klimatu dla Europy dla 21. wie-

ku. Wyniki projektu ENSEMBLES umożliwiają wzięcie pod uwagę różnych możliwo-

ści rozwoju systemu klimatycznego, są szeroko eksploatowane i stanowią podstawę 

wielu opracowań zmian klimatu w innych krajach europejskich. 

Dla oceny zmian klimatu w Polsce wykorzystano wyniki 8 modeli regionalnych 

z warunkami brzegowymi z 4 modeli globalnych (ARPEGE, ECHAM5, BCM, Ha-

dCM3Q0. Projekcje zostały wykonane przy założeniu scenariusza emisji SRES A1B 

(Nakicenovic, Swart, 2000). Symulacje przeprowadzone przy wykorzystaniu tego sce-

nariusza odzwierciedlają obraz średnich zmian w stosunku do scenariuszy skrajnych ( 

A2 i B1). Natomiast różnice wynikające z zastosowania wiązki modeli są bardzo istotne 

i niezbędne jest branie ich pod uwagę. 

 

Oczekiwane zmiany klimatu w Polsce. 

 

Analiza zmian temperatury wskazuje na spodziewane ocieplenie w latach 2070-

2100, wyraźnie większe dla ostatniego trzydziestolecia. W przypadku zimy zdecydowa-

nie większych przyrostów należy oczekiwać w zakresie temperatur niskich, najsilniej-

szych w Polsce północno-wschodniej, do 2, 5°C w pierwszym okresie i powyżej 4, 5°C 

w drugim. Wzrosty wysokich wartości temperatury zimowej są bardziej jednorodne dla 

całego kraju i nieco mniejsze, około 1,5°C w latach 2021–2050 i około 3, 5°C w okresie 

2071–2100. W lecie wzrost niskich temperatur dochodzi do około 1°C w latach 2021–

2050 i do około 3°C w 2071–2100. Większy jest wzrost temperatur wysokich, zwłasz-

cza w Polsce południowo-wschodniej, od 2,5°C w pierwszym badanym okresie do po-

nad 4,5°C pod koniec stulecia. 

http://ensemblesrt3.dmi.dk/
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Rozkład przestrzenny względnych zmian opadu wskazuje na zwiększenie opadu 

zimowego dochodzące do około 15% w części północnej kraju w latach 2021–2050 i do 

ponad 20% w części wschodniej w latach 2071–2100. W lecie oczekiwane jest zmniej-

szenie opadu pod koniec stulecia, największe na południowym wschodzie. Opady wio-

senne w pierwszym okresie nieznacznie maleją w zachodniej części kraju, natomiast w 

drugim okresie zauważalny jest ich około 10% wzrost w całej Polsce. Dla jesieni ten-

dencje są najsłabsze, jedynie można spodziewać się niewielkiego spadku w północnych 

regionach kraju. 

Przewidywane tendencje na lata 1951–2010 oraz symulowane do końca 21 wie-

ku wskazują na wydłużenie okresów z wysoką temperaturą, a skrócenie okresów niską. 

Zwraca uwagę fakt, że w okresie referencyjnym 1971–2000 występuje ponad dwa razy 

więcej dni mroźnych z temperaturą minimalną poniżej 0°C, niż dni z wysoką tempera-

turą, natomiast pod koniec stulecia ta tendencja się odwraca. 

Natomiast długości i początki okresów wegetacyjnych dla dwóch kryteriów T > 

5°C oraz T > 10°C wskazują stopniowe wydłużenie okresu wegetacyjnego dla obu kry-

teriów w ciągu 21 stulecia, jak i wcześniejszy początek tych okresów. 

W konsekwencji wzrostu temperatury wyraźnie widoczny jest spadek (skróce-

nie) długości okresu grzewczego, charakteryzującego zapotrzebowanie na ogrzewanie 

pomieszczeń. W przypadku liczby dni w roku z temperaturą minimalną mniejszą od -

10°C  i -20°C wyraźnie zaznacza się zmniejszenie liczby takich dni. Zmiany mają układ 

południkowy z większą liczbą dni w regionie północno-wschodnim oraz w górach. Dni 

z temperaturą poniżej -20°C częściej występować będą w regionach północno-

wschodniej Polski. Na pozostałej części kraju (z wyjątkiem gór) takie temperatury będą 

występować sporadycznie. Natomiast rozkład liczby dni z temperaturą maksymalną 

przewyższającą 25°C wskazuje układ równoleżnikowy i wzrasta ku południowi. Na 

południu i południowym - wschodzie liczba takich dni może się zwiększyć o 23 dni. 

W sumach rocznych opadów zróżnicowanie przestrzenne nie ulega zmianie w 

stosunku do obecnego. W przypadku okresów mokrych (najdłuższych okresów z opa-

dem >1mm/dobę) brak jest wyraźnej tendencji zmian na obszarze kraju. Widoczne jest 

natomiast wydłużenie okresów bezopadowych (najdłuższych okresów z opadem <1 

mm/dobę). Warto zwrócić uwagę na “suchą” strefę wzdłuż wschodniej granicy kraju, w 

której okresy z opadem skracają się, a okresy bezopadowe są coraz dłuższe. W przy-

padku opadów intensywnych (>10 mm/dobę) należy liczyć się ze wzrostem ich często-

tliwości we wschodniej Polsce. Liczba dni z opadami ulewnymi (>20mm/dobę) zwięk-

sza się natomiast w Polsce południowej, zwłaszcza w regionie Bieszczadów a zmniejsza 

w Polsce środkowej, szczególnie w jej części zachodniej. 

 

Wyniki analizy scenariuszy klimatycznych wykazują, że: 

 

- temperatura wykazuje wyraźną tendencję wzrostową na obszarze całego kraju, 

większe ocieplenie jest spodziewane pod koniec stulecia, przyrosty temperatury są 

zróżnicowane regionalnie i sezonowo, największy wzrost temperatury powyżej 4,5°C w 

ostatnim trzydziestoleciu 21. wieku w zakresach niskich wartości temperatury jest wi-

doczny zimą w regionie północno-wschodnim kraju, a w przypadku wysokich wartości 

temperatury latem w Polsce południowo-wschodniej; 

- wzrost temperatury jest prawidłowo odzwierciedlony w przebiegu wszystkich 

wskaźników klimatycznych opartych na tej zmiennej, np. wyraźna jest tendencja wy-
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dłużenia termicznego okresu wegetacyjnego, zauważa się jego wcześniejszy początek, 

maleje liczba dni z temperaturą minimalną mniejszą od 0°C a rośnie liczba dni z tempe-

raturą maksymalną wyższą od 25°C, oczywiście przebiegi indeksów są uwarunkowane 

regionalnie, co bardzo dobrze oddają modele; 

- w przypadku opadu tendencje są mniej wyraźne, symulacje wskazują na pewne 

zwiększenie opadów zimowych i zmniejszenie opadów letnich pod koniec stulecia; 

- charakterystyki temperatury takie jak np. liczba dni odzwierciedlają wzrostowe 

tendencje zmiany temperatury. Charakterystyki opadowe wykazują wydłużenie okresów 

bezopadowych, wzrost sumy opadów maksymalnych oraz skrócenie okresu zalegania 

pokrywy śnieżnej. 

            

           Wpływ przedsięwzięcia na klimat. 

 

W niniejszym opracowaniu głównie skupiono się na wpływie inwestycji zwią-

zanej z modernizacją obiektów funkcjonującej oczyszczalni ścieków w Głogówku. Jed-

nak mając na uwadze specyfikę tej części inwestycji (w ramach modernizacji przewidu-

je się zakup i montaż biofiltrów – co poprawi niekorzystne (złowonne) oddziaływanie 

procesu oczyszczania ścieków na miejscowo występujące złowonne zapachy, wymiana 

urządzeń na nowsze, wraz z wymianą rurociągów ścieków) wpływ jej na klimat został 

pominięty – ta część przedsięwzięcia nie będzie miała żadnego wpływu na klimat. 

 

Oczyszczanie ścieków a efekt cieplarniany - Tradycyjne tlenowe oczyszczanie ście-

ków jest energochłonne. Główne nakłady energii są ponoszone na napowietrzanie osadu 

czynnego. O ile w czasie napowietrzania osadu czynnego zużywana jest energia, a więc 

przyjmuje się w ocenach, że w miejscu jej wytwarzania emitowany jest CO2 w części 

odpowiadającej w danym kraju udziałowi energii cieplnej w wytwarzaniu prądu elek-

trycznego, o tyle w procesach nitryfikacji-denitryfikacji uwalniany jest N2O, a w wy-

dzielonych komorach fermentacji CH4. Ta sama masa metanu powoduje 21-krotnie 

większy efekt cieplarniany niż CO2. Natomiast taka sama masa N2O powoduje aż 310-

krotnie większy efekt cieplarniany niż CO2.  Należy jednak pamiętać o różnicach w 

okresie przebywania w atmosferze CO2 i CH4. Dwutlenek węgla asymilowany jest 

przez rośliny i rozpuszcza się w kroplach deszczu, a wraz z nimi dociera do oceanów i 

na powierzchnie lądów. Spływając po powierzchni terenu uczestniczy w rozpuszczaniu 

węglanów. Natomiast metan reaguje w troposferze z jonami hydroksylowymi OH-. 

Średni czas przebywania metanu w atmosferze ocenia się na 12 lat, a dwutlenku węgla 

od 5 do 200 lat.  

W przypadku planowanej inwestycji modernizacji oczyszczalni zaprojektowana 

technologia do minimum ogranicza emisje metanu i innych gazów gnilnych. Mając na 

uwadze zakres planowanych do realizacji prac, wpływ jej eksploatacji i emisje gazów 

cieplarnianych wynikające z jej funkcjonowania jest pomijalny zarówno na globalne 

zmiany klimatyczne jak i zaobserwowane zmiany klimatu w Polsce. I to zarówno obec-

ne zmiany jak i na prognozowane zmiany klimatyczne na lata 2070-2100.        
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Ekspozycja, wrażliwość i podatność przedsięwzięcia na obecnie obserwo-

waną zmienność klimatu.  

 

Ekspozycja jest określana przez rodzaj, wielkość, czas i szybkość zdarzeń klima-

tycznych i zmienności klimatu, na które eksponowany jest system (np. suma i inten-

sywność opadów lub minimalne temperatury zimowe, powodzie, burze, fale ciepła). Dla 

planowanego zadania ze względu na specyfikę przedmiotu ekspozycję można ograni-

czyć do wystąpienia nawalnego deszczu, niskich temperatur w okresie zimowym, bu-

rzy.  

Podatność instalacji oczyszczalni ścieków na ewentualnie wystąpienie ww. eks-

pozycji można pogrupować następująco: 

- Podatność na zalanie instalacji sieci kanalizacji sanitarnej wodami opadowymi, podto-

pienie, 

- Podatność systemu teletechnicznego, automatyki przemysłowej i instalacji elektrycznej  

obiektów oczyszczalni ścieków na wyładowania atmosferyczne i przepięcia w sieciach 

energetycznych, 

- Podatność na zamarznięcie ścieków.  

 

W przypadku pierwszym trzeba mieć na uwadze przede wszystkim ukształtowa-

nie terenu i lokalizację planowanej do modernizacji oczyszczalni. Teren lokalizacji 

przedsięwzięcia znajduje się na terenach zagrożeń powodziowych tj. obejmuje obszary, 

na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q 

0,2%) lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego. 
Na terenie gminy Głógówek w ramach Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego (WORP) 

wyznaczono jedną rzekę: Osobłogę (na odcinku od km 0-22), która zakwalifikowała się do 

opracowania map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w I cyklu 

planistycznym, natomiast w II cyklu planistycznym nie przewidziano opracowania 

dodatkowych map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla pozostałych 

cieków w granicach gminy Głogówek. Należy zaznaczyć, iż zgodne z informacją RZGW 

Wrocław dla rzek/zlewni przepływających przez teren gminy Głogówek nie obowiązuje 

Studium Ochrony Przeciwpowodziowej, natomiast opracowane MZP i MRP dla rzeki Osobłogi 

teraz pełnią prawną podstawę do podejmowania działań, związanych z planowaniem 

przestrzennym i zarządzaniem kryzysowym. W związku z powyższym obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią zostały wyznaczone jedynie dla rzeki Osobłogi (jedynie na odcinku od km 

0-22), a ich zasięg został przedstawiony na wspomnianych już mapach zagrożenia 

powodziowego. Mając powyższe na uwadze z dużym prawdopodobieństwem należy 

spodziewać się wystąpienia lokalnych podtopień w wyniku ekstremalnie długich i 

obfitych opadów deszczu. Wrażliwość sieci kanalizacji na ten rodzaj ekspozycji / 

zagrożenia jest bardzo mały z uwagi na samo ukształtowanie terenu.  

Analizując drugi przypadek tj. podatność systemu teletechnicznego, automatyki 

przemysłowej i instalacji elektrycznej systemu teleinformatycznego sterowania praca 

przepompowni ścieków na wyładowania atmosferyczne i przepięcia w sieciach 

energetycznych, należy mieść na względzie przypadek uderzenia pioruna w pobliżu 

lokalizacji szaf sterowniczych na poszczególnych obiektach oraz rozdzielni elektrycznej 

oczyszczalni. Jak wiadomo wyładowanie atmosferyczne powstaje w wyniku 

wystąpienia różnicy potencjałów elektrycznych pomiędzy powierzchnią ziemi a 

chmurami burzowymi, i powstaje równocześnie w chmurach jak i z powierzchni ziemi a 

widoczna błyskawica jest wynikiem spotkania się tych dwóch wyładowań.  
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Wyładowanie atmosferyczne łączy zawsze punkty najbliżej położone, więc po-

tocznie to znaczy, iż piorun uderzy zawsze w najwyższy punk terenu – w naszym przy-

padku w okoliczne drzewa. Inaczej ma się sprawa w przypadku przepięć w sieci energe-

tycznej zasilającej obiekty oczyszczalni ścieków i przepompownie ścieków. Tutaj prak-

tycznie nie ma żadnej reguły, w którym momencie w wyniku przepięcia dojdzie do za-

niku zasilania elektrycznego. Z uwagi na bardzo dużą wrażliwość instalacji zarówno na 

ewentualne wyładowania atmosferyczne jak i przepięcia w sieci w projekcie jest 

uwzględniona budowa instalacji odgromowej oraz stosowne zabezpieczenia przeciw 

przepięciowe.        

 Ekspozycja instalacji na niskie temperatury zimowe przy obecnie obserwowa-

nych zmianach klimatycznych raczej będzie z czasem coraz mniejsza. Dodatkowo ko-

lektory technologiczne kanalizacji sanitarnej posadowione są poniżej strefy przemarza-

nia gruntu dlatego wpływ niskich temperatur na inwestycje modernizacji oczyszczalni 

jest pomijany.   

 

Inwestycja nie będzie miała wpływu na klimat. 

W trakcie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia przewiduje się: 
 

⎯ powstawanie ścieków bytowych, 

⎯ powstawanie odpadów. 

 

9.2.8. ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT AKUSTYCZNY 
 

Podczas eksploatacji oczyszczalni ścieków nie wystąpi zjawisko uciążliwego ha-

łasu. Praca zabudowanych w zbiornikach pomp jako część składowa odcinków techno-

logicznych sieci ciśnieniowej kanalizacji czy też sieci przesyłowej związanej z gospo-

darką osadami będzie miała charakter lokalny. Pompy są umieszczone w szczelnych 

zbiornikach złóż biologicznych, które to w ramach prowadzonych prac modernizacyj-

nych zostaną zadaszone, i ponadto są zanurzone w ściekach. Okresowo emisja hałasu 

może pochodzić od agregatu prądotwórczego, który ma zostać zakupiony i zamontowa-

ny w ramach inwestycji, dodatkowo od sprzętu – silnika spalinowego ładowarki, rów-

nież planowanej do zakupu w ramach inwestycji.  

Wymagania klimatu akustycznego sąsiedztwa planowanej inwestycji opracowa-

no na podstawie analizy zagospodarowania przestrzennego terenu i jego sąsiedztwa, na 

podstawie planu zagospodarowania przestrzennego, mapy do celów projektowych oraz 

przeprowadzonej w terenie wizji, a także z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 roku w sprawie dopuszczalnych po-

ziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112). 
 

Celem analizy jest określenie uciążliwości akustycznej dla środowiska związanej z 

eksploatacją sieci kanalizacji.  

 

Należy przyjąć, w oparciu o zapisy planu zagospodarowania przestrzennego, że 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej podlegają ochronie 

akustycznej. Najbliższe tereny chronione akustycznie znajdują się w odległości około 

300 m. Oddziaływanie akustyczne inwestycji nie może przekraczać dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku określonych w tabeli 1 załącznika do rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 roku w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku. 
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Tabela 13. Dopuszczalne poziomy hałasu na najbliżej zlokalizowanych terenach 

chronionych przed hałasem. 
 

Lp. Rodzaj terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] 

pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 

przedział czasu odniesienia 

równy 8 najmniej korzystnym 

godzinom dna kolejno po 

sobie następującym  LAeq D 

przedział czasu odniesienia 

równy 1 najmniej korzystnej 

godzinie nocy LAeq N 

1. 

a/ tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednoro-

dzinnej 
50 40 

Źródło: rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 roku w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112). 

Emisja hałasu – hałas, który będzie powstawał podczas eksploatacji obiektów i 

urządzeń oczyszczalni ścieków powodowany będzie głównie pracą urządzeń 

technologicznych. Zasięg uciążliwości akustycznej inwestycji obejmie obszar do 15m 

od miejsca lokalizacji urządzeń i sprzętu.  

Dopuszczalne poziomy hałasu - 50 dB dla pory dziennej w odniesieniu do 8 

najmniej korzystnych godzin w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, oraz 40 dB 

dla pory nocnej, nie będą przekraczane. 

 

9.2.9. ODDZIAŁYWANIE NA STAN GOSPODARKI ODPADAMI  

 

Wszystkie odpady wytwarzane na terenie planowanej inwestycji po zgromadzeniu od-

powiedniej ilości będą przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania odbiorcom 

zewnętrznym posiadającym stosowne zezwolenia (jeżeli są wymagane). Zakład Komu-

nalny Głogówek Sp. z o.o. będący zarządcą powstałej po realizacji inwestycji zmoder-

nizowanej infrastruktury oczyszczalni ścieków prowadzi szczegółową ewidencję po-

wstających odpadów: 

⎯ wielkość emisji odpadów będzie monitorowania poprzez bieżące prowadzenie ilo-

ściowej ewidencji wytworzonych odpadów; ewidencja winna być prowadzona 

zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. 2013 poz. 

21) z zastosowaniem kart ewidencji odpadów prowadzonych dla każdego odpadu 

oddzielnie oraz kart przekazania odpadu na drukach określonych w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów sto-

sowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014 poz. 1973), 

⎯ zgodnie z art. 37 ustawy o odpadach zakład jest również zobowiązany do sporzą-

dzania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach 

gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i 

unieszkodliwiania tych odpadów oraz przekazania zbiorczego zestawienia marszał-

kowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, od-

zysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie do końca pierwszego kwartału za 

poprzedni rok kalendarzowy. 

Podczas eksploatacji obiektu oczyszczalni ścieków, powstają odpady takie jak 

skratki w ilości 5-6t/rok, zawartość piaskowników w ilości 5t/rok, oraz ustabilizo-

wane osady komunalne w ilości ok. ok 300t/rok - 380t/rok /70 - 100 t.s.m/rok./, zaś 

przy czynnościach związanych z ewentualnymi remontami i czyszczeniem kanałów, 
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czyszczeniem pomp, powstaną skratki oraz osad z dna pompowni, który zostanie 

najpierw przewieziony na oczyszczalnię ścieków. Następnie po zmieszaniu z osa-

dami w ciągu technologicznym są wykorzystywane rolniczo po uprzednim zbadaniu 

gleby i określeniu dawki sadu. 

 

9.2.10. OCHRONA PRZED EMISJĄ PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH 
 

Na etapie eksploatacji inwestycja nie będzie źródłem emisji pól elektromagnetycznych.
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Tabela 14. Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie eksploatacji. 

 

 

Element środowiska 
ODDZIAŁYWANIE 

Krótkotrwałe Średnioterminowe Długotrwałe Odwracalne Nieodwracalne Pośrednie Bezpośrednie Stałe Chwilowe Wtórne Skumulowane 

FAZA EKSPLOATACJI 

Oddziaływanie niekorzystne 

Klimat akustyczny - - - - - - - - - - - 

Powietrze atmosferyczne - - - - - - - - - - - 

Wody powierzchniowe - - - - - - - - - - - 

Wody podziemne - - - - - - - - - - - 

Powierzchnia ziemi - - - - - - - - - - - 

Wytwarzanie odpadów - - - - - - - - - - - 

Flora - - - - - - - - - - - 

Fauna - - - -  - -  - - - 

Formy ochrony przyrody - - - - - - - - - - - 

Obszary NATURA2000 - - - - - - - - - - - 

Krajobraz - - - - - - - - - -  

Ludzie - - - - - - - - - - - 

Dobra materialne i kulturalne - - - - - - - - - - - 

Oddziaływanie korzystne 

Klimat akustyczny - - - - - - - - - - - 

Powietrze atmosferyczne - - - - - - - - - - - 

Wody powierzchniowe - - X - - X - X - - - 

Wody podziemne - - X - - - X X - - - 

Powierzchnia ziemi - - X - - X - X - - - 

Wytwarzanie odpadów - - - - - - - - - - - 

Flora - - X - - X - X - - X 

Fauna - - X -  X - X - - X 

Formy ochrony przyrody - - - - - - - - - - - 

Obszary NATURA2000 - - - - - - - - - - - 

Krajobraz - - - - - - - - - - - 

Ludzie - - X - - X X X - - X 

Dobra materialne i kultura - - - - - - - - - - - 
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9.3. ODDZIAŁYWANIE WZAJEMNE POMIĘDZY ELEMENTAMI 
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Powietrze      + + 

Klimat akustyczny      + + 

Gleba     + +  

Wody powierzchniowe   +  + + + 

Wody podziemne      + + 

Fauna i flora, krajobraz, 

dobra materialne i kultury 
+  + + +  + 

Ludzie + + + + + +  

 

10. MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

 

Z uwagi na lokalizację inwestycji w odległości ok. 30 km od granic Państwa 

oraz fakt oddziaływania inwestycji jedynie w granicach nieruchomości, na których zo-

stanie wybudowana oczyszczalnia realizacja, eksploatacja ani likwidacja inwestycji nie 

będzie związana z transgranicznym oddziaływaniem na środowisko. 

Odpływ ścieków oczyszczonych wprowadzany będzie do rzeki Osobłogi lewo-

brzeżnego dopływu Odry. Wprowadzanie oczyszczonych ścieków do dopływu usytuo-

wanego w górnym odcinku biegu rzeki Odry, nie wpłynie na stan jakości wód poza gra-

nicami kraju.  

11. OBSZARY PODLEGAJACE OCHRONIE  NA PODSTAWIE ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, ZNAJDUJACE SIĘ W ZASIĘGU 

ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA NA SRODOWISKO 

11.1. CHARAKTERYSTYKA GMINY 

11.1.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE 

 

Gmina Głogówek o powierzchni ok. 170 km2 (stan na 31.12.2016, GUS) 

położona jest w południowej części województwa opolskiego i wschodniej części 

powiatu prudnickiego. Gmina Głogówek graniczy z gminami: Strzeleczki (od północy), 

Krapkowice i Walce (od północnego – wschodu), Pawłowiczki i Głubczyce (od 

południa), Lubrza i Biała (od zachodu) i Reńska-Wieś (od wchodu). Gmina miejsko-

wiejska Głogówek administracyjnie podzielona jest na miasto Głogówek i 21 sołectw: 

Biedrzychowice, Błażejowice Dolne, Ciesznów, Dzierżysławice, Góreczno, Kazimierz, 
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Kierpień, Leśnik, Mionów, Mochów, Nowe Kotkowice, Racławice Śląskie, Rzepcze, 

Stare Kotkowice, Szonów, Tomice, Twardawa, Wierzch, Wróblin, Zawada, 

Zwiastowice. Gminę zamieszkuje około 13 tysięcy mieszkańców. 

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski wg J. Kondrackiego gmina 

Głogówek leży w południowej części podprowincji Nizin Środkowopolskich, w obrębie 

makroregionu Niziny Śląskiej. Środkowo-południowa część gminy położona jest w 

mezoregionie Płaskowyżu Głubczyckiego, a część północna w mezoregionie Kotliny 

Raciborskiej. Granica pomiędzy mezoregionami przebiega na wysokości 200 – 220 m 

n.p.m., na linii miejscowości Mionów – Błażejowice – Mochów – Głogówek – Stare 

Kotkowice – Biedrzychowice – Zwiastowice i skręca na południe w kierunku wsi 

Urbanowice.  

Głogówek jest miastem o osiemsetletniej historii, malowniczo położonym na 

Płaskowyżu Głubczyckim nad brzegiem rzeki Osobłogi i w sąsiedztwie Gór 

Opawskich. Turyści odwiedzający Głogówek mogą zobaczyć doskonale zachowany 

średniowieczny układ urbanistyczny, który koncentruje duży rynek z centralnie 

usytuowanym ratuszem z 1608 roku pośrodku oraz dwoma skomunikowanymi z nim 

zabytkowymi kościołami – parafialnym pw. św. Bartłomieja i klasztornym pw. św. 

Franciszka, gdzie znajduje się kaplica loretańska. Zabudowa miejska północnej części 

Starówki ulokowana została w pobliżu XVI-wiecznej rezydencji hrabiowskiego rodu 

Oppersdorffów, który na przestrzeni ostatnich 400 lat zaznaczył się licznymi 

fundacjami na rzecz rozwoju miasta i sztuki. Głogówek jest jednym z najbardziej 

zabytkowych miast w regionie. Pamiątki bogatej historii, związanej m.in. z pobytem w 

mieście króla Polskiego Jana Kazimierza w 1655 roku, wizyty Ludwiga van Beethovena 

i dedykacji hrabiemu Franzowi von Oppersdorff IV Symfonii B-dur op. 60, można 

zwiedzić w Muzeum Regionalnym, które jest zarazem organizatorem corocznego 

Głogóweckiego Festiwalu im. Ludwiga van Beethovena. 

Miasto Głogówek stanowi ośrodek ponadpodstawowych usług o zasięgu gmin-

nym i stanowi wyspecjalizowany ośrodek przemysłu rolno – spożywczego. Jest jedno-

cześnie ośrodkiem krajoznawczym o znaczeniu wojewódzkim. Podstawową funkcją 

gospodarczą terenów wiejskich gminy jest rolnictwo, któremu sprzyjają bardzo dobre 

warunki środowiska przyrodniczego. Istotną uzupełniającą funkcją terenów gminy jest 

mieszkalnictwo. Strukturę przestrzenną gminy Głogówek charakteryzują:  

− stosunkowo duże obszary użytków czysto rolnych  

− niski stopień zalesienia,  

− równomiernie rozmieszczona sieć osadnicza,  

− przebieg dróg kolejowych i drogowych o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym.  

Gmina posiada urozmaiconą rzeźbę terenu: - w obrębie Płaskowyżu Głubczyc-

kiego o przewadze form falistych i pagórkowatych rozczłonkowanych dolinami; naj-

większe urzeźbienie terenu charakterystyczne jest dla sołectw Szonów, Kazimierz i 

Wróblin, - na północy, w obrębie Kotliny Raciborskiej, rzeźba terenu ukształtowana jest 

w formie płaskiej lub lekko falistej. Samo miasto Głogówek leży na falistej równinie, 

która od zachodu przechodzi opadającą krawędzią w dolinę Osobłogi. Charakterystycz-

ną cechą struktury przestrzennej krajobrazu gminy jest zdecydowana dominacja grun-

tów rolnych, głównie ornych i bardzo niewielka lesistość. Struktura ta jest uwarunko-

wana bardzo dobrymi warunkami glebowymi do produkcji rolnej i co się z tym wiąże 

dominacją funkcji rolniczej. Tereny zurbanizowane charakteryzują się znaczną koncen-

tracją zabudowy oraz położeniem w obrębie dolin rzecznych i innych obniżeń. 
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11.1.2. SUROWCE MINERALNE 

 

Na terenie gminy określono występowanie złóż wydobywczych, są to położone 

złoża kruszyw naturalnych, gipsów i anhydrytów oraz surowców ilastych ceramiki bu-

dowlanej. W części z nich wydobycie już zakończono. Zgodnie z informacją otrzymaną 

od Starosty Prudnickiego została wydana jedna koncesja na wydobywanie kopalin na 

terenie gminy Głogówek dla złoża TWARDAWA 2 – decyzja znak Ro.II.751-13/09 z 

dnia 06.07.2009r. Koncesja obowiązuje do 31.12.2025r. 

 

Na obszarze gminy Głogówek występuje 7 udokumentowanych złóż surowców natural-

nych. Należą do nich:  

 

1) złoże surowca ilastego ceramiki budowlanej i kruszywa naturalnego „Głogówek” 

IB5052 - złoże znajduje się w północno-wschodniej części miasta Głogówek. Na pod-

stawie informacji dostępnych w bazie danych MIDAS Państwowego Instytutu Geolo-

gicznego wynika, że powierzchnia złoża wynosi 14,38 ha, a główną kopaliną są surow-

ce ilaste ceramiki budowlanej, zaś kopaliną towarzyszącą są kruszywa naturalne. Wg 

stanu na 31.12.2016 eksploatacja złoża surowców ceramiki budowlanej została zanie-

chana, natomiast złoże kruszyw naturalnych eksploatowane jest okresowo systemem 

ścianowym. Złoże nie posiada wyznaczonych obszarów i terenów górniczych.  

Zasoby geologiczne bilansowe złoża w kat. C1 wg stanu na 31.XII.2016 r. wynoszą:  

- surowce ilaste ceramiki budowlanej – ogółem 576,5 tys. Mg, w tym w filarach 64,7 

tys. Mg;  

- kruszywa naturalne – ogółem 1 830,21 tys. Mg, w tym w filarach 4,23 tys. Mg.  

Zasoby przemysłowe złoża w kat. C1 wg stanu na 31.XII.2016 r. wynoszą:  

- kruszywa naturalne – ogółem 236,70 tys. Mg  

Zasoby nieprzemysłowe złoża w kat. C1 wg stanu na 31.XII.2016 r. wynoszą:  

- kruszywa naturalne – ogółem 49,5 tys. Mg, w tym w filarach 4,23 tys. Mg  

 
2) złoże kruszywa naturalnego „Golczowice” KN3619 – złoże zlokalizowane po połu-

dniowej stronie wsi Golczowice. Na podstawie informacji dostępnych w bazie danych 

MIDAS Państwowego Instytutu Geologicznego wynika, że powierzchnia złoża wynosi 

2,11 ha, a główną kopaliną są kruszywa naturalne. Wg stanu na 31.12.2016 eksploatacja 

złoża została zaniechana. Złoże nie posiada wyznaczonych obszarów i terenów górni-

czych.  

Zasoby geologiczne bilansowe złoża w kat. C1 wg stanu na 31.XII.2016 r. wynoszą:  

- kruszywa naturalne – ogółem 117,30 tys. Mg  

 

3) złoże kruszywa naturalnego „Kierpień” KN7371 - złoże zlokalizowane po zachod-

niej stronie wsi Kierpień. Na podstawie informacji dostępnych w bazie danych MIDAS 

Państwowego Instytutu Geologicznego wynika, że powierzchnia złoża wynosi 164,80 

ha, a główną kopaliną są kruszywa naturalne. Wg stanu na 31.12.2016 złoże nie jest 

eksploatowane a jedynie rozpoznane wstępnie. Złoże nie posiada wyznaczonych obsza-

rów i terenów górniczych.  

Zasoby geologiczne bilansowe złoża w kat. C2 wg stanu na 31.XII.2016 r. wynoszą:  

- kruszywa naturalne – ogółem 30 379 tys. Mg  
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4) złoże kruszywa naturalnego „Nowe Kotkowice” KN3620 - złoże zlokalizowane po 

wschodniej stronie wsi Nowe Kotkowice. Na podstawie informacji dostępnych w bazie 

danych MIDAS Państwowego Instytutu Geologicznego wynika, że powierzchnia złoża 

wynosi 3,0 ha, a główną kopaliną są kruszywa naturalne. Wg stanu na 31.12.2016 złoże 

nie jest eksploatowane a jedynie rozpoznane szczegółowo. Złoże nie posiada wyzna-

czonych obszarów i terenów górniczych.  

Zasoby geologiczne bilansowe złoża w kat. C1 wg stanu na 31.XII.2016 r. wynoszą:  

- kruszywa naturalne – ogółem 424 tys. Mg  

 

5) złoże kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie” KN12184 - złoże obejmuje część 

teren doliny Osobłogi w sąsiedztwie wsi Racławice Śl. Złoże zostało wydzielone ze 

złoża Racławice Śląskie – Głogówek. Eksploatacja złoża wiązać się będzie z realizacją 

zbiornika wodnego przy zachowaniu pełnej ochrony obszarów o zachowanych warto-

ściach przyrody ożywionej. Na podstawie informacji dostępnych w bazie danych 

MIDAS Państwowego Instytutu Geologicznego wynika, że powierzchnia złoża wynosi 

49,80 ha, a główną kopaliną są kruszywa naturalne. Wg stanu na 31.12.2016 złoże jest 

zagospodarowane, a eksploatacja prowadzona będzie systemem odkrywkowym. Złoże 

posiada wyznaczony obszar i teren górniczy.  

Zasoby geologiczne bilansowe złoża w kat. C1 wg stanu na 31.XII.2016 r. wynoszą:  

- kruszywa naturalne – ogółem 3 283,17 tys. Mg  

Zasoby przemysłowe złoża w kat. C1 wg stanu na 31.XII.2016 r. wynoszą:  

- kruszywa naturalne – ogółem 2 292 tys. Mg  

 

6) złoże kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie – Głogówek” KN1531 - złoże 

obejmuje teren doliny Osobłogi od zabudowy wsi Racławice Śl. do miasta. Eksploatacja 

złoża możliwa jest jedynie pod warunkiem realizacji zbiornika wodnego „Racławice - 

Głogówek" przy zachowaniu pełnej ochrony obszarów o zachowanych wartościach 

przyrody ożywionej. Na podstawie informacji dostępnych w bazie danych MIDAS Pań-

stwowego Instytutu Geologicznego wynika, że powierzchnia złoża wynosi 612,33 ha, a 

główną kopaliną są kruszywa naturalne. Wg stanu na 31.12.2016 złoże jest rozpoznane 

wstępnie, a eksploatacja obecnie nie jest prowadzona. Złoże nie posiada wyznaczonych 

obszarów i terenów górniczych.  

Zasoby geologiczne bilansowe złoża w kat. C2 wg stanu na 31.XII.2016 r. wynoszą:  

- kruszywa naturalne – ogółem 57 220 tys. Mg  

 

7) złoże kruszywa naturalnego „Twardawa 2” KN13834 - złoże zlokalizowane po 

wschodniej stronie wsi Twardawa. Na podstawie informacji dostępnych w bazie danych 

MIDAS Państwowego Instytutu Geologicznego wynika, że powierzchnia złoża wynosi 

1,98 ha, a główną kopaliną są kruszywa naturalne. Wg stanu na 31.12.2016 złoże jest 

eksploatowane okresowo. Złoże posiada wyznaczony obszar i teren górniczy.  

Zasoby geologiczne bilansowe złoża w kat. C1 wg stanu na 31.XII.2016 r. wynoszą:  

-  kruszywa naturalne – ogółem 12,25 tys. Mg, w tym w filarach 9,69 tys. Mg;  
 

11.1.3. WODY POWIERZCHNIOWE 

 

Gmina Głogówek położona jest w zlewni rzeki Odry. Sieć wód powierzchnio-

wych w gminie kształtują rzeki Osobłoga, Stradunia, Swornica i Młynówka.  
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Rzeka Osobłoga jest lewobrzeżnym dopływem górnej Odry, wpływa na teren 

gminy Głogówek (i powiatu prudnickiego) z terenu Republiki Czeskiej w rejonie Ra-

cławic Śląskich i przepływa z południa na północ przez centralna część gminy, przez 

Dzierżysławice, Mochów, Głogówek, Rzepcze i Kierpień. Całkowita długość rzeki 

Osobłogi wynosi 65 km, powierzchnia całkowita dorzecza wynosi 993, 2 km2. Najniż-

szy stan wody mierzony w punkcie pomiarowym w Racławicach Śląskich wynosił 134 

cm, a najwyższy 411cm. Na Osobłodze w rejonie Racławic Śląskich znajduje się mała 

elektrownia wodna MEW Klisino.  

Rzeka Stradunia jest lewobrzeżnym dopływem Odry. Wpływa na teren gminy 

Głogówek w rejonie Kazimierza i przepływa z południa na północ przez wschodnia 

część gminy w rejonie Wróblina, Biedrzychowic, Zwiastowic i Twardawy. Na terenie 

gminy Stradunia posiada dwa dopływy: Grudynkę, wpadającą do niej w rejonie wsi 

Trawniki oraz Potok Jakubowicki, przepływający przez Ciesznów. Rzeka Swornica jest 

lewobrzeżnym dopływem rzeki Odry. Źródło rzeki znajduje się na terenie gminy, we 

wsi Stare Kotkowice.  

Rzeka Młynówka jest prawobrzeżnym dopływem Białej, będącej z kolei dopły-

wem rzeki Osobłogi. Źródła rzeki Młynówki znajdują się na terenie gminy Lubrza. 

Rzeka wpływa na teren gminy Głogówek w rejonie wsi Wierzch i przepływa na północ 

wzdłuż zachodniej granicy gminy. Jej lewobrzeżnym dopływem jest Potok Młyński.  

Ponadto zasoby wód powierzchniowych uzupełniają niewielkie sztuczne zbiorniki wod-

ne, powstałe, jako Starorzecza Osobłogi lub na bazie wyrobisk poeksploatacyjnych, 

znajdujące się na terenie wsi Racławice Śląskie, Mionów, Nowe Kotkowice, Zawada, 

Leśnik, Dzierżysławice i Błażejowice. Na terenie gminy nie występują jeziora i większe 

zbiorniki wodne. 
 

 

11.1.4. WARUNKI KLIMATYCZNE 

 

Gmina znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego. W mieście Głogówek 

klimat jest umiarkowanie ciepły. W mieście Głogówek występują znaczne opady desz-

czu przez cały rok. Nawet w najsuchsze miesiące. Obszar jest zaliczany do Cfb przez 

Köppena i Geigera. W mieście Głogówek, średnia roczna temperatura wynosi 8.3 °C. 

W Głogówku ze średnią 17.7 °C., Lipiec jest najcieplejszym miesiącem. Styczeń ma 

najniższą średnią temperaturę w ciągu roku. Wynosi ona -2.1 °C. 

W tym obszarze średnioroczne opady to 628 mm. Najsuchszym miesiącem jest 

Luty. Występują w tym czasie opady na poziomie 30 mm. Ze średnią 86 mm, najwięk-

sze opady występują w miesiącu Lipiec. 
 

11.1.5. BUDOWA GEOLOGICZNA 

 

Obszar gminy Głogówek pod względem geologicznym znajduje się w rejonie 

depresji śląsko-opolskiej, na przedpolu Sudetów Wschodnich. Podłoże stanowią utwory 

trzeciorzędowe, pochodzące głównie z miocenu, a sporadycznie z pliocenu. Na te osady 

składają się głównie iły oraz piaski barwy szarej i żwiry z otoczakami, zalegające na-

przemiennie. Utwory te zalegają od głębokości 25 -40 m p.p.t.  

Wierzchnią warstwę budują przeważnie osady czwartorzędowe. Ich miąższość 

jest duża i zróżnicowana, a waha się od około 1 do 40 in. Spągową część czwartorzędu 

stanowią plejstoceńskie gliny zwałowe o miąższości 2-5 m. Pozostałe jego warstwy 

reprezentowane są przez serię osadów plejstoceńskich oraz holoceńskich Mają one 
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istotne znaczenie dla kształtowania się na terenie gminy warunków geologiczno - inży-

nierskich.  

Obszar Kotliny Raciborskiej zbudowany jest głównie z piasków i żwirów wod-

nolodowcowych pochodzących ze Zlodowacenia Odry i Warty (środkowopolskiego). 

Występują one w północno - zachodniej części gminy w pasie terenu od wsi Zawada - 

Rzepcze - Nowe Kotkowice, sięgając do doliny rzeki Straduni. We wschodniej części 

gminy, w rejonie wsi Twardawa Zwiastowice- Biedrzychowice, dominują piaski i Żwi-

ry lodowcowe, urozmaicone w niektórych miejscach glinami zwałowymi. W woda 

gruntowa zalega na tutaj na głębokości 2 - 3 m p.p.t., a czasami płycej. 

Na obszarze Płaskowyżu Głubczyckiego wierzchnie warstwy utworów czwarto-

rzędowych wykształcone są przeważnie w postaci glin zwałowych lub iłów piaszczys-

tych, rzadziej w postaci osadów piaszczysto - żwirowych. Często są one przewarstwio-

ne i zalegają na piaskach różnoziarnistych i żwirach fluwioglacjalnych w stropie tej 

serii, żwirowo - piaszczystej, spotyka się pojedyncze, bardzo małe fragmenty resztek 

moreny gliniastej oraz rozległą pokrywę lessową. Jest ona osadem małoprzepuszczal-

nym, bardzo charakterystycznym dla Płaskowyżu Głubczyckiego. Zwierciadło wód 

gruntowych stabilizuje się tutaj na głębokości 5 - 25 m p.p.t., a sporadycznie na grzbie-

tach pagórków o podłożu z piasków przepuszczalnych obniża się. Obszar wysoczyzny 

posiada najkorzystniejsze warunki geologiczno-inżynierskie dla lokalizacji zabudowy.  

Na prawie całym obszarze Kotliny Raciborskiej oraz Płaskowyżu Głubczyckiego w 

części stropowej utworów czwartorzędowych występują gliny lessopodobne, których 

miąższość wyraźnie maleje w kierunku północnym osiągając grubość do 0,5 m. 

Koryta rzek oraz partie przybrzeżne zbudowane są z utworów najmłodszych, 

tworzących się współcześnie. Dna doliny rzeki Osobłogi i Straduni oraz potoku Młyń-

skiego zalegają utwory holoceńskie wykształcone w postaci namułów organicznych - 

piasków, żwirów i mad rzecznych. Ich miąższość sięga maksymalnie 20 m Rzadziej 

występują w podłożu torfy, których obecność stwierdzono w rejonie wsi Zwiastowice i 

Twardawy oraz w sąsiedztwie Głogowca i Racławic Śląskich W partiach przybrzeżnych 

dolin rzecznych Płaskowyżu Głubczyckiego występują piaski i żwiry z kemów. Woda 

gruntowa występuje tutaj bardzo płytko, często stagnując na powierzchni. Na tych tere-

nach warunki inżyniersko-gruntowe są mało korzystne lub niekorzystne. 
 

 

11.1.6. BUDOWA HYDROGEOLOGICZNA 

 

Wody podziemne jako jeden z elementów środowiska podlegają szczególnej 

ochronie. Stanowiąc ważne źródło wody pitnej muszą być systematycznie badane w 

celu wykrycia ewentualnego zagrożenia ich jakości. Zalegają na różnych głębokościach 

i w różnych formacjach geologicznych. Obszar gminy Głogówek leży na pograniczu 

dwóch regionów hydrogeologicznych: XXVI Regionu Sudeckiego, 10 Podregionu 

Głubczyckiego oraz XXIV Regionu Raciborskiego. Do pierwszego należą tereny cen-

tralnej części gminy w okolicach Dzierżysławia, Nowej Cerekwi i Nasiedla, do drugie-

go pozostałe jej obszary.  

Dla przedmiotowej inwestycji została wykonana dokumentacja „Techniczne ba-

dania” podłoża gruntowego dla projektu technologicznego w 1998 roku. Nawiercony 

poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym zalega na poziomie 1,5 – 3,0m p.p.t. 

stabilizowany na poziomie 1,1 – 2,3m p.p.t. Okresowy poziom wód gruntowych osiąga 

nawet 0,5 m p.p.t.  
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Z uwagi na to, że warstwa wodonośna nie posiada szczelnej izolacji od wpły-

wów powierzchniowych, stwierdzony poziom wody gruntowej wykazywać może wa-

hania uzależnione od pory roku, wielkości opadów, wodostanu w rzece Osobłodze.  

Główny poziom wodonośny w części terenu opracowania należącej do Podre-

gionu Głubczyckiego zlokalizowany jest w piaskowcach i szarogłazach dolnego karbo-

nu na głębokości od kilku do 30 m. Zwierciadło wody jest swobodne lub lekko napięte, 

wydajność poziomu waha się od 2 do 20 m3/h (Czerski i in. 1990, Mapa Hydrogeolo-

giczna... 1986). Uzupełniającym poziomem jest poziom czwartorzędowy w piaskach i 

żwirach wodnolodowcowych zlodowacenia Odry. Głębokość zwierciadła wód wynosi 

od kilku do 15 m, miąższość utworów wodonośnych jest niewielka. Wydajność swo-

bodnych lub lekko napiętych wód wynosi od 2 do 15 m3/h, a lokalnie, gdzie pokrywa 

czwartorzędowa charakteryzuje się niewielką grubością, jest znacząco mniejsza. Region 

Raciborski charakteryzuje się na analizowanym obszarze dwoma poziomami wodono-

śnymi: w czwartorzędzie i w trzeciorzędzie (Kotlicka, Wagner 1987, Mapa Hydrogeo-

logiczna... 1983). Tam gdzie na powierzchni występuje duża miąższość utworów lo-

dowcowych dominuje poziom czwartorzędowy, a tam gdzie płytko zalegają piaski i 

żwiry mioceńskie poziom trzeciorzędu, który ogólnie jest mniej rozpoznany. 

Obszar gminy Głogówek położony jest w granicach jednolitej części wód 

PLGW6000127 o numerze 127 (zgodnie z nowym podziałem na lata 2016-2021, PIG). 

Poniżej przedstawiono zasięg występowania JCWPd względem gminy Głogówek oraz 

charakterystykę stanu JCWPd, ocenę stanu wraz z celami środowiskowymi zgodnie ze 

zaktualizowanym w 2016r. Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Od-

ry. 
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Zasięg występowania JCWPd względem obszaru Gminy Głogówek 

 

 

 
 
 

W latach 2010-2015 na terenie gminy Głogówek nie wyznaczono punktów mo-

nitoringu jakości wód podziemnych w ramach monitoringu operacyjnego (PIG) i dia-

gnostycznego (WIOŚ). Do 2016r. gmina Głogówek znajdowała się w granicach dwóch 

JCWPd o numerze 114 (80% powierzchni gminy) oraz o numerze 116 (20% po-

wierzchni gminy, środkowa część). Zgodnie z nowym podziałem wdrożonym do zaktu-

alizowanych Planów Gospodarowania Wodami gmina Głogówek w całości znajduje się 

w granicach JCWPd o numerze 127, w skład której niegdyś wchodziły w/w JCWPd 114 

i 116. Z uwagi na brak wyników oceny stanu JCWPd za rok 2016, poniższej oceny sta-

nu dokonano w oparciu o wcześniejszą nomenklaturę tj. z podziałem na JCWPd 114 i 

JCWPd 116.  

Ostatnie wyniki monitoringu jakości śródlądowych wód podziemnych obejmu-

jące obszar JCWPd 116 zostały opublikowane przez WIOŚ w Opolu za rok 2015, nato-

miast wyniki obejmujące obszar JCWPd 114 zostały opublikowane w 2013r. Wówczas 

oceny stanu chemicznego w jednolitych częściach wód (JCWPd) i w poszczególnych 

punktach badawczych dokonano w oparciu o obowiązujące w 2015 r. Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód pod-

ziemnych [X]. W ramach monitoringu operacyjnego JCWPd 116 w 2015r. wyznaczono 

8 punktów monitoringu podziemnych. W ramach monitoringu operacyjnego JCWPd 

114 w 2013r. wyznaczono 6 punktów monitoringu podziemnych. Najbliższe punkty 
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monitoringowe względem gminy Głogówek zostały zlokalizowane w miejscowościach 

Łącznik, Rudziczka, Krapkowice i Gogolin. Ocena stanu w tych punktach z uwagi na 

najbliższe sąsiedztwo z gminą Głogówek oraz uwagi na ciągłość hydrologiczną i hy-

drauliczną utworów wodonośnych jest najbardziej reprezentatywna. Ocena wyników 

badań wykazała. że w czterech najbliższych gminie Głogówek punktach wody pod-

ziemne reprezentowały dobry stan chemiczny (klasy I – III). 

Zgodnie z informacjami zawartymi w zaktualizowanym Planie gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Odry stan ilościowy i chemiczny JCWPd nr 127 ocenia 

się jako dobry, lecz w dalszym ciągu zagrożony nieosiągnięciem wyznaczonych celów 

środowiskowych dla wód podziemnych zgodnie z zapisami art. 4 Ramowej Dyrektywy 

Wodnej (RDW). Niemniej jednak zgodnie z wynikami monitoringu operacyjnego oraz 

publikacjami GIOŚ (Raport o stanie wód podziemnych w Polsce) stan jakościowy i ilo-

ściowy JCWPd 114 i 116 od 2010 r. utrzymuje się na poziomie dobrym. Należy zatem 

przypuszczać, że cel środowiskowy dla tych JCWPd (aktualnie JCWPd 127) zostanie 

osiągnięty. 

Zgodnie z danymi Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowy Instytut Ba-

dawczy – oraz w oparciu o zgromadzone na przestrzeni lat wyniki badań i analiz na 

obszarze gminy Głogówek nie występują Główne Zbiorniki Wód Podziemnych. Poło-

żenie gminy względem najbliższych Zbiorników Wód Podziemnych przedstawiono na 

rysunku poniżej wg stanu na styczeń 2017r. 

Zasięg występowania GZWP względem gminy Głogówek 
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11.2. WALORY PRZYRODNICZE I KRAJOBRAZOWE 

 

Na terenie lokalizacji przedsięwzięcia nie utworzono stanowisk gatunkowej 

ochrony roślin i zwierząt na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 

przyrody. Na terenie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia nie zaobserwowano 

miejsc stałego bytowania zwierząt i ptaków. 

Gmina Głogówek charakteryzuje się bardzo niską lesistości terenu, dużo niższą 

od średniej, nie tylko w województwie, ale również w powiecie. Grunty zalesione 

stanowią 3,6% w gminie co jest trzykrotnie niższym wskaźnikiem niż średnia w 

powiecie oraz nieporównywalnie, bo siedmiokrotnie, niższym wskaźnikiem niż średni 

udział lasów w województwie opolskim, w którym lasy zajmują ok 28 % powierzchni.  

Głównymi użytkownikami i zarządcami kompleksów leśnych na terenie gminy 

są Lasy Państwowe, w ich zarządzie jest ponad 83 % lasów. Udział lasów gminnych, 

lasów prywatnych oraz innych użytkowników jest nieznaczny. Lasy administrowane są 

przez Nadleśnictwo Prudnik, Kędzierzyn-Koźle i Pruszków, podlegające Okręgowemu 

Zarządowi Lasów Państwowych w Katowicach. W granicach administracyjnych miasta 

lasy zajmują 3,5% powierzchni miasta i stanowią 11 % lasów w gminie.  

Lasy gminy Głogówek charakteryzują się silnym rozdrobnieniem i 

rozproszeniem. Większość z nich nie wykształciła warunków ekologicznych wnętrza 

leśnego, co sprawia, że funkcjonują one w krajobrazie raczej jako zbiorowiska 

brzegowe, zadrzewieniowe, niż pełnowartościowe i wielkoobszarowe tereny leśne.  

Najsilniej zaznaczającą się tendencją w gospodarce leśnej na obszarze gminy 

jest konsekwentne zastępowanie wypadającego świerka drzewostanami liściastymi. 

Charakterystyczną cechą ogromnej większości lasów gminy jest stosunkowo młody 

wiek. Pod względem fitosocjologicznym mają one charakter grądów lub w dolinach 

rzecznych olsów. 

 

Roślinność leśną na tym terenie głównie stanowią:  

• grądy środkowoeuropejskie, odmiany śląsko-wielkopolskiej, formy podgórskiej 

serii żyznej, obejmujące cały obszar gminy, poza dolinami Osobłogi i Straduni,  

• łęgi jesionowo-wiązowe dominujące w dolinie Osobłogi,  

• łęgi jesionowe i jesionowo-olszowe w dolinie Straduni.  

 

Zalesione są głównie tereny położone w zachodniej (grunty wsi Twardawa) i 

południowej części gminy (grunty wsi Szonów i Kazimierz). Niewielkie jego 

kompleksy występują w dolinie rzeki Osobłogi oraz w północnej części gminy 

(sołectwo Zawada). 

Kompleksy leśne położone w południowej części gminy (Szonów i Kazimierz) 

oraz na zboczach doliny Osobłogi, ze względu na ich funkcję glebochronną są prawnie 

chronione. Z kolei kompleksy leśne położone w dolinie rzeki Osobłogi pełnią funkcję 

wodochronną. Fakt ten ogranicza w znaczący sposób ich użytkowanie gospodarcze.  

Pozostałe lasy mają charakter gospodarczy. Stanowią one około 40% 

powierzchni lasów gminy. Są to kompleksy leśne należące do Nadleśnictwa Kędzierzyn 

Koźle i Pruszków (zachodnia i północna część obszaru). Ta niewielka ilość powierzchni 

leśnych, przydatnych do prowadzenia gospodarki leśnej, nie jest i nie będzie w 

przyszłości podstawą do rozwoju tej gałęzi gospodarki gminy.  

Niski stopień lesistości gminy, w związku z tym występujący znaczny 

niedostatek powierzchni leśnych i zadrzewionych utrzymuje i potęguje występowanie 
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zjawisk morfo-dynamicznych, polegających na erozji powierzchni pokrytej utworami 

lessowymi. 

 

Według podziału geobotanicznego Polski obszar gminy Głogówek należy do państwa - 

Holoarktyki, obszaru Euro-syberyjskiego, prowincji Niżowo-wyżynnej działu 

Bałtyckiego pasa Kotlin Podgórskich: Płaskowyż Głubczycki i Kotlina Raciborska. 

Potencjalna roślinność naturalna gminy to grądy środkowoeuropejskie Galio-

Carpinetum odmiany śląsko-wielkopolskiej formy podgórskiej serii żyznej obejmujące 

cały omawiany obszar, poza dolinami rzek: Osobłogi, gdzie dominują łęgi jesionowo-

wiązowe Ficario - Ulmetum typicum i Straduni, gdzie przeważają łęgi olszowe i 

jesionowo-olszowe Alno-Padion.  

Według krain i dzielnic przyrodniczo-leśnych L. Mroczkiewicza obszar gminy 

Głogówek zaliczany jest do krainy Śląska, dzielnicy Kotliny Opolskiej. Biorąc pod 

uwagę żyzność i wilgotność siedliska istniejące na obszarze gminy enklawy leśne 

obejmują las mieszany świeży (Lmś) i las świeśy (Lś) Dominującymi gatunkami 

lasotwórczymi są w dolinie Osobłogi olsza Alnus gluitinosa i dąb Quercus robur, w 

dolinie Straduni olsza, dąb i świerk Picea excelsa; odnotowuje się również stanowiska 

klonu - jawora Acer pseudoptatanus, buka zwyczajnego Fagus silvatica i jesiona 

wyniosłego Fraxinus excelsior, które zazwyczaj są gatunkami domieszkowymi.  

Najbardziej interesującymi, chronionymi i rzadkimi gatunkami roślin 

występującymi w lasach gminy Głogówek są: 

 

Rośliny chronione:  

• pióropusznik strusi Matteucia sthruthiopteris - gatunek chroniony – ochrona 

częściowa - znany w woj.-opolskim jedynie z kilku stanowisk, w gminie 1 sta-

nowisko,  

• mieczyk błotny Gladiolus paluster - gatunek chroniony - ochrona ścisła - jedno 

stanowisko,  

• listera jajowata Listera ovata - gatunek chroniony – ochrona częściowa - kilka 

stanowisk,  

• lilia złotogłów Lilium martagon - gatunek chroniony – ochrona ścisła - 1 stano-

wisko,  

• pierwiosnka wyniosła Primula elatior - gatunek chroniony – ochrona częściowa 

- 1 stanowisko,  

• śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis - gatunek chroniony ochrona częścio-

wa - stosunkowo liczny,  

• cieszynianka wiosenna Hacquetia epipactis - gatunek chroniony - ochrona ścisła 

- 2 stanowiska,  

• zimowit jesienny Colchicum autumnale - gatunek chroniony – ochrona częścio-

wa zlokalizowany  

w Racławicach Śląskich w dolinie rzeki Osobłogi  

• paprotnik kolczysty Polystichum aculeatum – gatunek chroniony – ochrona ści-

sła  

 

 

 



Karta informacyjna przedsięwzięcia 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku” 

   Inwestor: Zakład Komunalny w Głogówku 

 

 

Strona 82 z 91 

 

Rośliny rzadkie:  

• marzanka wonna Galiuim odoratum - dosyć liczny,  

• konwalia majowa Convallaria majalis -3 stanowiska,  

• kruszyna pospolita Frangula alnus - pospolicie występująca,  

• wężymord niski Scorzonera humilis -2 stanowiska,  

• jerzmianka większa Astrantia maior -2 stanowiska dolinie Osobłogi.  

 
Na obszarze miasta Głogówka systematyczne badania siedlisk prowadzone przez P. 

Szotkowskiego (1987,1989, 1993) pozwoliły mu wyróżnić:  

1. Siedliska naturalne (ok. 117 ha tj. 5% powierzchni miasta Głogówek) 

obejmujące łasy i zagajniki (las Olszynka, las Leśniki, las Bażantka, zagajniki na 

zboczach i w dolinie Osobłogi) oraz tereny nadwodne (dolina Osobłogi, 

Młynówki, stawy w cegielni Winiary (byłej żwirowni „Rzepcze”, pod Oraczami, 

Głogowcem głębokie rowy odwadniające na łąkach i pod Głogowcem i 

Oraczami).  

2. Siedliska półnaturalne (ok. 302 ha tj. 14% powierzchni miasta Głogówek) 

obejmujące parki, łąki wilgotne i pastwiska (w dolinie Osobłogi, z których tylko 

niewielkie fragmenty łąk w obrębie lasu Bażantka i Olszynka mają charakter łąk 

kwaśnych), nadrzecza (wzdłuż rzeki Osobłogi i Młynówki, brzegi stawów i 

głębokich rowów odwadniających na łąkach), suche murawy na zboczach 

(wzdłuż doliny Osobłogi od strony miasta - Winiarami, Oraczami, Głogowcem 

oraz za lasem Bażantka).  

3. Siedliska ruderalne (ok. 266 ha j. 10% powierzchni w mieście Głogówek) 

obejmujące tereny kolejowe, place i ulice, przydroża, przychacia i przypłocia, 

mury zabudowań miejskich i wiejskich, rumowiska, cmentarze, skwery i 

zieleńce, zsypiska śmieci, tereny przemysłowe).  

4. Siedliska segetalne (ok. 1541 ha tj. 71% powierzchni miasta Głogówek) 

obejmujące pola uprawne oraz ogrody i sady. Na badanym obszarze miasta 

Głogówka (2207 ha) zanotowano 954 gatunki i niższych taksonomów (42% 

flory Polski), które należą do 431 rodzajów i 101 rodzin. Najliczniejszymi 

rodzinami są: Compositae - 107 gatunków, Gramineae -73, Rosaceae - 72, 

Papilionaceae - 52, Labiatae - 41, a wśród rodzajów: Carex - 21 gatunków, Vicia 

- 14, Veronica - 13, Chenopodium- 12, Trifolium - 12, itp. We florze Głogówka 

natrafiono na dwa nowe gatunki dla flory Śląska (Glycine max, Scutellaria 

eltissima). Najbogatszymi siedliskami w gatunki są: siedliska ruderalne (628 

gatunków), siedliska półnaturalne (600 gatunków) i siedliska naturalne (291 

gatunków). Ubogimi w gatunki są siedliska segetalne (345 gatunków), a 

zwłaszcza pola uprawne (143 gatunki) oraz wody (42 gatunki).  

 

Na podstawie danych gromadzonych przez organy ochrony środowiska tj. 

Generalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Warszawie oraz Regionalną Dyrekcję 

Ochrony Środowiska w Opolu wynika, że na terenie gminy Głogówek 

zinwentaryzowano siedliska przyrodnicze, szczególnie cenne przyrodniczo. 
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Zinwentaryzowane siedliska przyrodnicze występujące na terenie gminy Głogówek na 

podstawie danych RDOŚ, RDLP i GDLP 
L.p. Kod siedliska Nazwa siedliska Siedlisko priorytet. 

(T/N) 

 

1. 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe 

(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alne-

nion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe 

T 

 

2. 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Fica-

rio-Ulmetum) 

N 

 

3. 

9170 9170 - Grąd środkowoeuropejski i subkontynen-

talny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) 

N 

 

W powyższej tabeli wskazano, które siedliska przyrodnicze są 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 [20]. 

Na terenie gminy Głogówek znajduje się stanowisko rzadkiego gatunku grzyba flago-

wiec olbrzymi Meripilus giganteus . Wg opracowania „Waloryzacja chronionych i za-

grożonych grzybów województwa www.e-ekologika.pl biuro@e-ekologika.pl opolskie-

go wraz z propozycją programu czynnej i biernej ochrony” znajduje się on w Głogów-

ku, w parku nad stawem na odsłoniętych korzeniach martwego pnia buka (Sokół, 

Szczepka 1989). 
 

Zwierzęta 

Fauna gminy Głogówek składa się z gatunków należących do różnych elementów geo-

graficznych. Największy udział mają w niej gatunki borealne, europejsko-syberyjskie 

oraz środkowo-europejskie.  

Wśród bezkręgowców najliczniej reprezentowane są owady, występujące we wszyst-

kich środowiskach. Obok gatunków pożytecznych lub obojętnych znajduje się spora 

liczba szkodników lasów, łąk, pól uprawnych, ogrodów i sadów. Spośród owadów na 

uwagę zasługują przede wszystkim gatunki ustawowo chronione. Należą do nich kozio-

róg dębosz Cerambyx cerdo, którego liczne okazy spotykamy na starych dębach w Gło-

gówku, trzmiele Bombus obserwowane na całym terenie oraz biegacze Carabus i tęcz-

niki Calosoma bytujące przeważnie w siedliskach leśnych.  

Stosunkowo licznie reprezentowane są pajęczaki. Do bardziej pospolitych należą mię-

dzy innymi: tygrzyk paskowany Agriope bruenniclci, pająk krzyżak Araneus diadema-

tus, pająk nakrzewnik Agelena labyrinthica, pająk omatnik Theridium ovcitum i poskosz 

krasny Eresus niger. Przedstawicielami skorupiaków są tu przede wszystkim drobne 

wioślarki Cladocera i widłonogi Copepoda, natomiast z gatunków większych zwraca 

uwagę rak rzeczny Astacus fluviatilis obserwowany w Osobłodze. Spośród mięczaków 

stosunkowo często występują: pomrów wielki Limax maximus, pomrów czarniawy Li-

max cinereo-niger i ślimak winniczek Helix pomatia. Wymienione gatunki należą do 

fauny lądowej, żyjąc najczęściej w lasach, ogrodach i parkach. Licznie występują na 

omawianym terenie płazy. Płazy bezogonowe reprezentowane są m.in. przez: grze-

biuszkę ziemną Pelobates fuscus, ropuchę szarą Bufo bufo, ropuchę zieloną Bufo viridis, 

rzekotkę drzewną Hyla arborea, żabę wodną Rana esculenta, żabę jeziorkową Rana 

lessonae, żabę moczarową Rana terrestris, żabę trawną Rana temporaria oraz bardzo 

rzadko występującą żabę śmieszkę Rana ridibunda. Stanowiska tego ostatniego gatunku 
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znajdują się w niewielkiej odległości od granic gminy w Prudniku, w wyrobiskach po-

eksplooatacyjnych i należą do nielicznych w kraju.  

Do gadów częściej pojawiających się na omawianym obszarze zaliczamy: padalca zwy-

czajnego Anguis fragilis, jaszczurkę zwinkę Lacerta agiIis, jaszczurkę żyworodną La-

certa vivipara i zaskrońca zwyczajnego Natrix natrix.  

Do kręgowców bytujących we wszystkich środowiskach lądowych należą ptaki 

Jest to grupa, spośród której część gatunków przystosowała się nawet do siedlisk wybit-

nie antropogenicznych. Do częściej występujących w gminie należą min: bocian biały 

Ciconia ciconia, myszołów zwyczajny Buteo buteo, kuropatwa polna Perdix perdix, 

czajka zwyczajna Vanellus vanellus , sierpówka Streptopelia decaocto, kukułka Cucu-

lus conorus, sowa pójdźka Athene noctua, krętogłów Jynx torquilla, wilga Oriolus orio-

lus, szpak Sturnus vulgaris, kos Turdus merula, drozd śpiewak Turdus philomeios i si-

kora bogatka Parus major. Ssaki reprezentowane są przez nieliczne gatunki. Występuje 

tu min. kret Talprl europaea, jeż zachodni Erinaceus europaeus, ryjówka aksamitna 

Sorex araneus, karlik malutki Pipistrellus pipistrellus, gacek wielkouch Plecotus auri-

tus, zając szarak Lepus europeus, wiewiórka Sciurus vulgaris, mysz zaroślowa Apode-

mus silvaticus, mysz leśna Apodemus flavicollis, lis Vulpes vulpes, kuna domowa Mar-

tes foina i sarna Capreolus capreolus. Coraz liczniej pojawia się jeden z największych 

ssaków jeleń Cervus elaphus. Ssaki należą niestety do zwierząt najbardziej zagrożonych 

przez działalność człowieka i dlatego zasięg większości z nich ulega sukcesywnemu 

zmniejszaniu. 

 

Zinwentaryzowane gatunki zwierząt występujące na terenie gminy Głogówek na pod-

stawie danych RDOŚ, RDLP i GDLP 
 
L.p.  Kod gatunku  Grom.  Nazwa gatunku  Gat. wy-

mag. ochr. 
w ram. 
obszaru 
Natura 
2000  

Gatunek 
priorytet.  

Ochr. ga-
tunk.  

1.  1060  owad  Czerwończyk nieparek 
(Lycaena dispar)  

T  N  T (ścisła)  

2.  1061  owad  Modraszek nausitous 
(Phengaris nausithous)  

T  N  T (ścisła)  

3.  1355  ssak  Wydra (Lutra)  T  N  T (częścio-
wa)  

4.  1597  ryba  Śliz (Barbatula barba-
tula)  

N  N  T (częscio-
wa)  

 

W powyższej tabeli wskazano, które gatunki są wskazane jako gatunki prioryte-

towe (symbol T) zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie w sprawie siedlisk przyrodni-

czych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryte-

riów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary 

Natura 2000 [20] oraz chronione (symbol T) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Śro-

dowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt [17].  

Ponadto w granicach gminy Głogówek w obrębie Szonów wyznaczono strefę 

ochrony dla kani rudej Milvus milvus. Zgodnie z art. 60 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.) w stre-

fach ochrony zabrania się „przebywania osób, z wyjątkiem właściciela nieruchomości 
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objętej strefą ochrony oraz osób sprawujących zarząd i nadzór nad obszarami objętymi 

strefą ochrony, oraz osób wykonujących prace na podstawie umowy zawartej z właści-

cielem lub zarządcą” bez zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska.  
 

Formy ochrony przyrody. 

Na terenie gminy Głogówek nie wyznaczono dotychczas obszarów objętych prawną 

ochroną przyrody. Szczególnej ochronie podlegają jedynie formy indywidualne, które 

stanowią:  

• drzewa uznane za pomniki przyrody – zbiorowiska dębów szypułkowych  

• ochrona gatunkowa roślin i zwierząt  

• chronione siedliska przyrodnicze.  

Na terenie gminy Głogówek następujące obiekty zostały uznane za pomniki przyrody 

na mocy Rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr 0151/P/38105 w sprawie ustano-

wienia pomników przyrody:  

• nr rej. 87 - skupisko 9 egzemplarzy dębów szypułkowych w Głogówku; drzewa 

rosną w przypałacowym parku, osiągają wiek 250-450 lat i obwody pni 412-647 

cm, ich wysokość waha się 24-33 m,  

• nr rej. 188 - aleja 103 dębów szypułkowych w Głogówku, między rzekami Oso-

błogą a Młynówką na północ od miasta; wiek 200-300 lat, obwody pni 180-580 

cm, wysokość 20-27 m (z alei skreślono 2 egzemplarze na skutek wypadnięcia).  
 

Ponadto ochronie podlegają następujące elementy środowiska przyrodniczego:  

• tereny leśne;  

• grunty orne, łąki i pastwiska zaliczone do I- III klasy bonitacyjnej;  

• zieleń urządzona.  
 

W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji w mieście Głogówek, nie 

występują obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej „NATURA 2000”, ustanowione na 

podstawie przepisów ustawy z dnia  16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody : 

− obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) tworzone w oparciu o Dyrektywę 

Rady Unii Europejskiej Nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie 

ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. WE L 103) – tzw. dyrektywa ptasia, 

− specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) tworzone w oparciu o Dyrektywę 

Rady Unii Europejskiej nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie 

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE  L 206) 

– tzw. dyrektywa siedliskowa. 

 

Najbliższe rezerwaty to: 

Rezerwat przyrody "Jeleni Dwór" w odległości ok. 18,99 km w kierunku 

północnym o łącznej powierzchni 3,9100ha, Położenie administracyjne: woj. opolskie: 

powiat prudnicki – gmina Biała (miejsko-wiejska) 

Opis celów ochrony: Zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych 

fragmentu lasu mieszanego, naturalnego pochodzenia, stanowiącego pozostałość 

dawnej Puszczy Niemodlińskiej. 
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Rezerwat przyrody "Przysiecz" w odległości ok. 19,75 km w kierunku 

północnym o łącznej powierzchni 3,0200ha, Położenie administracyjne: woj. opolskie: 

powiat opolski – gmina Pruszków (miejsko-wiejska) 

Opis celów ochrony: Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i 

dydaktycznych pozostałości starodrzewu modrzewia sudeckiego Larix decidua var. 

sudetica naturalnego pochodzenia. 

Rezerwat przyrody "Blok" w odległości ok. 20,63 km w kierunku północnym 

o łącznej powierzchni 6,5600ha, Położenie administracyjne: woj. opolskie: powiat nyski 

– gmina Korfantów (miejsko-wiejska) 

Opis celów ochrony: Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i 

dydaktycznych fragmentu boru świeżego, naturalnego pochodzenia, stanowiącego 

pozostałość dawnej Puszczy Niemodlińskiej. 

 

Najbliższe obszary związane z ochroną Natura 2000 to: 

Żywocickie Łęgi PLH160019 w odległości ok. 14,15 km w kierunku północno -

wschodnim, o łącznej powierzchni 101,72 ha, Położenie administracyjne: woj. opolskie: 

powiat krapkowicki – gmina Gogolin i gmina Krapkowice. 

 

Żywocickie Łęgi to niewielki obszar położony w międzywalu Odry, na lewym i 

prawym brzegu, w odległości ok. 3 km na południowy – wschód  od Krapkowic. Jest to 

jedno z 2-3 miejsc w województwie opolskim z dobrze zachowanymi płatami łęgu 

topolowego Populetum albae, łęgu wierzbowego Salicetum albae oraz łęgu dębowo-

wiązowo-jesionowego Ficario-Ulmetum. Zarówno struktura warstwy drzew jak i runa 

jest tu dobrze wykształcona z charakterystycznymi gatunkami. Obszar położony jest na 

płaskich holoceńskich terasach rzecznych z ciężkimi madami. Znajduje się w strefie 

cyklicznych zalewów powodziowych. W obniżeniach terenu stanowiących dawne 

starorzecza występują namuły. W obszarze występuje kilka starorzeczy jednak nie mają 

one znaczenia jako przedmioty ochrony. 

Przedmiotem ochrony są: 

Siedliska przyrodnicze: 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion) 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)  

W obszarze Żywocickie Łęgi siedlisko 91E0 reprezentują przede wszystkim łęgi 

wierzbowo-topolowe, choć miejscami z udziałem prawdopodobnie sztucznie 

nasadzonej olchy. Płaty siedliska są stosunkowo dobrze wykształcone i zachowane. W 

obszarze znajduje się ok. 2 % krajowych zasobów siedliska.  Siedlisko 91F0 

wykształcone jest w sposób typowy, jego płaty są stosunkowo dobrze zachowane. W 

obszarze również znajduje się ok. 2 % krajowych zasobów siedliska. Na terenie, gdzie 

wyodrębniono płaty obu siedlisk, stwierdzono występowanie gatunku inwazyjnego – 

niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera, który jako gatunek obcy 

geograficznie podlegać będzie usuwaniu. 

 

 

 

 

 

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH160019.H
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Łęg Zdzieszowicki PLH160011 w odległości ok. 16,59 km w kierunku 

wschodnim, o łącznej powierzchni 619,90 ha, Położenie administracyjne: woj. opolskie: 

powiat krapkowicki – gmina Zdzieszowice; powiat kędzierzyńsko-kozielski – gmina 

Reńska Wieś i gmina Kędzierzyn-Koźle. 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Łęg Zdzieszowicki to kompleks dobrze 

zachowanych, lecz nieco grądowiejących łęgów jesionowo-wiązowych nad rzeką Odrą. 

Jest to jedyny tak zachowany kompleks leśny 

w tej części doliny Odry. Ostoja zlokalizowana jest na terenach zalewowej doliny 

rzecznej na najniższych terasach holoceńskich. W pokrywie geologicznej i glebowej 

dominują ciężkie mady. Lokalnie występują namuły. W obrębie ostoi zlokalizowane są 

starorzecza Odry znajdujące się w różnych stadiach rozwoju geomorfologicznego i 

sukcesji ekologicznej. Głównym gatunkiem lasotwórczym jest dąb szypułkowy oraz 

grab zwyczajny, a miejscami występuje jesion wyniosły i wiązy. W runie dominują 

rośliny zakwitające wczesną wiosną np. śnieżyczka przebiśnieg, kokorycz pełna i pusta 

oraz ziarnopłon wiosenny. Z uwagi na wiek drzewostanów Łęg Zdzieszowicki jest 

miejscem występowania wielu ciekawych gatunków ptaków związanych z dziuplami 

m.in. muchołówki białoszyjej oraz dzięciołów (m.in. zielony, zielonosiwy, czarny, 

średni). 

Przedmiotem ochrony są: 

Siedliska przyrodnicze: 

3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z 

Nympheion, Potamion 

3270 Zalewane muliste brzegi rzek 

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum) 

Gatunki zwierząt: 

Pachnica dębowa Osmoderma eremita 

Traszka grzebieniasta Triturus cristatus 

Kumak nizinny Bombina bombina  

  

 

Pachnica dębowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis przedmiotów ochrony w obszarze 

W obszarze ochronie podlegają dwa gatunki płazów (kumak nizinny i traszka 

grzebieniasta) oraz jeden gatunek chrząszcza (pachnica dębowa). Płazy do rozrodu 

wykorzystują głównie występujące na terenie Łęgu Zdzieszowickiego starorzecza, które 

http://n2k-ws.gdos.gov.pl/wyszukiwarkaN2k/webresources/pdf/PLH160011
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jako siedlisko przyrodnicze również podlegają ochronie. Pachnica dębowa jest związana 

z starymi drzewami tworzącymi miejscowy drzewostan. Najliczniej reprezentowanym 

siedliskiem przyrodniczym w obszarze są łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 

zajmujące powierzchnię ponad 400 ha. Siedlisko to ze względu na ograniczone wylewy 

Odry przekształca się coraz bardziej w kierunku grądowym 

 

Góry Opawskie PLH160007 w odległości ok. 16,95 km w kierunku południo-

wego-zachodu, o łącznej powierzchni 5 583,3 ha, Położenie administracyjne: powiat 

głubczycki – gmina Głubczyce; powiat nyski – gmina Głuchołazy; powiat prudnicki – 

gminy Lubrza, Prudnik. 

Obszar obejmuje najdalej na wschód wysuniętą część Sudetów zapadając się w 

obniżenie Bramy Morawskiej. W krajobrazie dominuje najwyższy szczyt pasma – 

Biskupia Kopa o wysokości 889 m n.p.m. Skały tworzą lokalnie strome zespoły i 

urwiska, a masywy są poprzecinane głębokimi dolinami rzecznymi. Od południa obszar 

graniczy z Republiką Czeską i sąsiaduje z obszarami sieci Natura 2000 – Jeseniky oraz 

Zlate Hory – Cerne Jezero. Obszar ostoi pokrywają głównie lasy – przede wszystkim 

buczyny, świerczyny i kwaśne dąbrowy, w mniejszym stopniu trwałe użytki zielone. 

Obszar pełni ważną funkcję turystyczną w regionie. Wyraźnie w ostatnich latach 

wzrasta gospodarcze i turystyczne zagospodarowanie terenu. Wyjątkowo cenne 

przyrodniczo fragmenty ostoi to rezerwaty przyrody: „Cicha Dolina”, „Las Bukowy”, 

„Nad Białką”, „Olszak”. Obszar stanowi mozaikę siedlisk leśnych i łąkowych, jest także 

istotnym miejscem występowania w Sudetach podkowca małego i kumaka górskiego. 

Przedmiotem ochrony są: 

Siedliska przyrodnicze: 

3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion 

fluitantis 

6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne 

(Convolvuletalia sepium) 

6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i 

mechowisk  

8220 Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii 

9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagenion)  

9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-

Carpinetum) 

9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-

Acerion pseudoplatani) 

9190 Pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy (Betulo-Quercetum) 

91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 

Populetum albae, Alnenion) 

9410 Górskie bory świerkowe (Piceion abietis) 

Ssaki: 

1303Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros  

1324 Nocek duży Myotis myotis  

Płazy: 

1193 Kumak górski Bombina variegata 

Ryby: 

1096 Minóg strumieniowy Lampetra planeri  

http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/widok/viewfop.jsf?fop=PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH160007.H
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Bezkręgowce: 

1059 Modraszek telejus Maculinea teleius  

1060 Czerwończyk nieparek Lycaena dispar  

1061 Modraszek nausitous Maculinea nausithous  

Rośliny: 

1381 Widłoząb zielony Dicranum viride  

 

              Kumak górski                                                 Minóg strumieniowy 

 

Opis przedmiotów ochrony w obszarze 

Siedliska leśne stanowią pod względem powierzchni najliczniej reprezentowane 

zbiorowiska na terenie tego obszaru Natura 2000. Wśród nich dominują kwaśne 

dąbrowy, przede wszystkim w podtypie podgórskiej dąbrowy acydofilnej. Drugim 

zbiorowiskiem zaliczanym do kwaśnych dąbrów jest wilgotna dąbrowa acydofilna. 

Siedlisko jest stosunkowo dobrze zachowane i stanowi spory procentowy udział tego 

zbiorowiska na terenie Polski. Nieco mniejszą powierzchnię w obszarze zajmują 

kwaśne buczyny. Zbudowane głównie z buka zwyczajnego z niewielkimi domieszkami 

jodły pospolitej, świerka oraz jawora. Lasy te znajdują się w stosunkowo dobrej 

kondycji, w niektórych płatach osiągając najwyższe oceny stanu zachowania. W niżej 

położonych częściach obszaru przeważają drzewostany grądowe. Podczas prac 

terenowych na szczycie Biskupiej Kopy zostało zinwentaryzowane nowe siedlisko – 

górskie bory świerkowe. Zbiorowisko buduje drzewostan świerkowy o dobrze 

wykształconej strukturze pionowej i bogatym runie, w którym występuje wiele 

gatunków typowych dla naturalnych górskich świerczyn, np. trzcinnik owłosiony, czy 

przytulia hercyńska. Zbiorowiska leśne są miejscem występowania wielu rzadkich 

gatunków roślin, m.in. storczyków: kukułki Fuchsa, podkolana białego i zielonawego, 

buławnika mieczolistnego oraz krytycznie zagrożonych wymarciem na Opolszczyźnie: 

storczyka męskiego i kukułki bzowej. 

Zagrożeniami, które dotyczą siedlisk leśnych w obszarze są głównie: 

juwenalizacja oraz przekształcenie struktury wiekowej i gatunkowej drzewostanów, 

zaburzanie struktury i składu gatunkowego runa, niedostateczna ilość martwego 

drewna, co skutkuje brakiem siedlisk dla organizmów saproksylicznych, jak również 

potencjalnie możliwość przekształceń siedliska przez odwodnienia i niedobór wilgoci w 

siedlisku.  

 



Karta informacyjna przedsięwzięcia 

„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Głogówku” 

   Inwestor: Zakład Komunalny w Głogówku 

 

 

Strona 90 z 91 

 

Interesującym siedliskiem w obszarze jest zbiorowisko 8220 ściany skalne i 

urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelli. Położone jest ono na 

skałach krzemianowych obojętnych lub kwaśnych z dużym udziałem paproci i 

mszaków.W ostoi znaleźć je można na naturalnych stanowiskach w okolicy 

Jarnołtówka i Głuchołaz, a także w Pokrzywnej na skałach odsłoniętych podczas 

budowy drogi. Głównym zagrożeniem dla tego siedliska jest sukcesja drzew i krzewów, 

która może doprowadzić do zacienienia, a przez to pogorszenia stanu zachowania 

siedliska.  

Nowym przedmiotem ochrony w obszarze jest widłoząb zielony Dicranum 

viride. Chociaż powierzchnia zajmowana przez ten gatunek mchu jest niewielka, 

zidentyfikowane stanowisko jest na pewno istotne dla krajowych zasobów gatunku. 

Siedliska nieleśne reprezentowane są w obszarze przez stosunkowo małe powierzchnie 

niżowych i górskich świeżych łąk użytkowanych ekstensywnie (Arrhenatherion 

elatioris). Płaty siedliska znajdują się w okolicach Jarnołtówka. Obecnie ich stan nie 

jest najlepszy, dlatego też wymagają podjęcia działań ochronnych. Zidentyfikowane 

zagrożenia wiążą się przede wszystkim ze zmianą lub zaniechaniem gospodarki rolnej 

(głównie wypasu i koszenia) oraz przeznaczania ich na inne funkcje.  

Góry Opawskie to również ważne miejsce występowania zwierząt (kolonie 

rozrodcze i zimujące podkowca małego). Zimującym w sztolniach gór nietoperzom 

zagrażają przede wszystkim ludzie poprzez płoszenie lub celowe chwytanie osobników. 

Nietoperze w koloniach letnich narażone są na pogorszenie warunków bytowania 

poprzez oświetlanie lub zamykanie wlotów do schronień (np. strychów) czy 

przeprowadzanie remontów w okresach ich rozrodu. Aby zapewnić optymalną ochronę 

podkowca małego i nocka dużego w tej części Sudetów, należy w przyszłości dołączyć 

zidentyfikowane stanowiska gatunków w granice obszaru Natura 2000.  

W ramach prac nad projektem planu zadań ochronnych zinwentaryzowano również 

istotne stanowiska kumaka górskiego. Gatunek niezbyt licznie rozpowszechniony w 

Sudetach, tu występuje w dość dużych skupiskach. Jest on zagrożony przez 

zagospodarowanie jego dotychczasowych siedlisk na cele związane z eksploatacją złóż 

kruszyw oraz wkraczającą zabudowę mieszkaniową. 

Spośród licznych gatunków motyli występujących na terenie obszaru największe 

znaczenie odgrywają modraszki: telejus i nausitous. Ich występowanie jest uzależnione 

od obecności rośliny żywicielskiej – krwiściągu lekarskiego oraz odpowiedniego 

gatunku mrówki, których larwami i jajami odżywiają się gąsienice obu gatunków. 

Motyle znalazły swe siedliska na łąkach świeżych, w największych koncentracjach w 

okolicach zbiornika retencyjnego w Jarnołtówku. Zależne od łąk gatunki mogą być 

zagrożone przez sukcesję drzew i krzewów oraz gatunków inwazyjnych – szczególnie 

rdestowca ostrokończystego, na skutek zaniechania działalności rolniczej (koszenia, 

pasterstwa). 

Z uwagi na oddalenie terenu lokalizacji przedsięwzięcia oraz zakres 

korzystania przez przedsięwzięcie ze środowiska obszary „NATURA 2000” 

znajdują się poza zasięgiem bezpośredniego i pośredniego jego oddziaływania. 

 

Na terenie lokalizacji przedsięwzięcia nie utworzono stanowisk gatunkowej 

ochrony roślin i zwierząt na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 

przyrody. Na terenie lokalizacji planowanego przedsięwzięcia nie zaobserwowano 

miejsc stałego bytowania zwierząt i ptaków. Realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni 

się do degradacji zasobów przyrodniczych i nie zakłóci walorów krajobrazowych.  
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12. AKTY PRAWNE STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA 

DOKUMENTACJI  

 

- ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku             

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 283 z późn. 

zm.), 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. 

U. z 2019r. poz. 1396 z późn.zm.), 

- ustawa z dnia 14 grudnia  2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 

poz. 701 z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst  jednolity Dz. U. z 

2020r. poz. 55 z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 

310 z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1186 z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020r.  poz. 293 z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020r.  poz. 282 z późn. zm.), 

− akty wykonawcze do w/w ustaw. 

 


