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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY GŁUBCZYCE 
 

1.1 PołoŜenie 1 
 

Gmina Głubczyce połoŜona jest w południowo-zachodniej części Polski na terenie woje-
wództwa opolskiego. Zajmuje powierzchnię 295 km2 i jest pod tym względem największą 
gminą województwa. Od zachodu na długości około 43 km granica gminy jest jednocześnie 
granicą państwa z Republiką Czeską.  
 
Pod względem administracyjnym obszar gminy naleŜy do województwa opolskiego i powiatu 
głubczyckiego.  
 
W granicach administracyjnych gminy znajdują się:  
- miasto Głubczyce  
- 45 sołectw: Bernacice, Bernacice Górne, Bernatów, Bogdanowice, Braciszów, ChomiąŜa, 

Chróstno, Ciermięcice, Debrzyca, Dobieszów, Gadzowice, Głubczyce Sady, Gołuszowice, 
Grobniki, Kietlice, Klisino, Krasne Pole, Królowe, KrzyŜowice, Kwiatoniów, Lenarcice, Li-
sięcice, Lwowiany, Mokre, Mokre - Kolonia, Nowa Wieś, Nowe Gołuszowice, Nowe Sady, 
Nowy RoŜnów, Opawica, Pielgrzymów, Pietrowice, Pomorzowice, Pomorzowiczki, Rady-
nia, Równe, Sławoszów, Stara Wieś, Ściborzyce Małe, Tarnkowa, Widok, Zawiszyce, Zo-
powy, Zopowy Osiedle, Zubrzyce,  

 
NajbliŜsze ośrodki miejskie: Opole (62 km), Gliwice (71 km), Katowice (107 km), Wrocław 
(155 km),  Krnov (16 km), Praga (250 km), Wiedeń (210 km). 

 
Głubczyce są siedzibą władz powiatowych i gminnych. Gmina połoŜona jest w południowej 
części województwa opolskiego, nad rzeką Psiną - dopływem Odry. LeŜy na starym histo-
rycznym szlaku handlowym łączącym Śląsk z Czechami, co sprzyjało rozwojowi gospodarki 
tego obszaru w ciągu wieków. Część granicy gminy stanowi jednocześnie granicę państwo-
wą Polski i Czech. Przez jej teren prowadzą waŜne drogi krajowe w kierunku przejść gra-
nicznych. 

 
Charakterystyczną cechą struktury przestrzennej krajobrazu gminy jest zdecydowana 

dominacja gruntów rolnych, głównie ornych i bardzo niewielka lesistość. Szczególnie uwi-
dacznia się to w zachodniej i północnej części gminy na PłaskowyŜu Głubczyckim. Struktura 
ta jest uwarunkowana bardzo dobrymi warunkami glebowymi do produkcji rolnej i co się z 
tym wiąŜe dominacją funkcji rolniczej. Tereny zurbanizowane charakteryzują się znaczną 
koncentracją zabudowy oraz połoŜeniem w obrębie dolin rzecznych i innych obniŜeń.  

Pod względem podziału fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego (1994, 1998) 
gmina Głubczyce połoŜona jest na granicy dwu duŜych jednostek strukturalnych o znaczeniu 
europejskim, tj.: 

- Masywu Czeskiego  
- Nizin Środkowoeuropejskich. 

 
 

 
  
 

                                                 
1 źródło strona internetowa   http://www.glubczyce.com.pl/ 

                                              http://www.powiatglubczycki.pl 
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Rysunek 1. Mapa gminy Głubczyce 
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1.2. Demografia 
 

W tabeli nr 1 podano liczbę mieszkańców w gminie Głubczyce na tle województwa opolskie-
go i powiatu Głubczyckiego. 
 
Tabela 1. Liczba ludności (stan na dzień 31.12.2002r) 

 
 Gmina  

Głubczyce 
Powiat  

Głubczycki 
Województwo 

Opolskie 
Powierzchnia ogólna km2 294 673 9412 
Gminy - 4 71 
Miejskie - - 3 
Wiejsko-miejskie 

- 
3 31 

Wiejskie 
- 

1 37 
Miasta 1 3 34 
Miejscowości wiejskie 54 115 1555 
Ludność  24593 51675 1065043 
Gęstość zaludnienia (miesz-
kańców/1 km2) 84 77 113 

 Źródło: Rocznik Statystyczny woj. Opolskiego 2003 r, stan na dzień 31.12.2002r. 

 

 
1.3. Powiązania komunikacyjne 
 

Przez teren miasta Głubczyce przebiegają: 

• droga krajowa Nr 38 o znaczeniu regionalnym relacji Kędzierzyn-Koźle-Głubczyce-
granica państwa  

• dwie drogi wojewódzkie: Nr 416 - Krapkowice-Głogówek-Głubczyce-Kietrz-Racibórz i 
Nr 417 - Laskowice-Klisino-Szonów-Szczyty-Lisięcice. 

 

Około 20 km od centrum miasta Głubczyce połoŜona jest droga krajowa relacji Pszczyna-
Racibórz-Opole Nr 45, pełniąca funkcję trasy głównej ruchu przyśpieszonego.  
  
Na terenie gminy znajdują się dwa przejścia graniczne krajowe, całodobowe, ogólnodostęp-
ne, dozwolone dla ruchu osobowego oraz towarowego dla samochodów o ładowności do 
3,5 tony oraz małego ruchu granicznego:  

- Pietrowice - Krnov  

- Pomorzowiczki – Osoblaha 

 
 

1.4. Gospodarka 
 

Na terenie gminy Głubczyce w grudniu 2002 r. zarejestrowanych było 2161 podmiotów 
gospodarczych. Około 87,7% z nich funkcjonuje w sektorze prywatnym. Wskaźnik liczby 
podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców wynosi 88,03; dla porów-
nania: powiat brzeski 89,99, nyski 82,49, namysłowski 77,72, kędzierzyńsko-kozielski 74,34. 
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Struktura podmiotów gospodarki narodowej (bez rolników indywidualnych) według form 
prawno-organizacyjnych przedstawia się następująco (stan na 31.12.2002r): 
 
Sektor prywatny – 1895  podmioty w tym m.in.: 

� Spółki handlowe      - 42 
      w tym z udziałem kapitału zagranicznego                                                              -12 

� Spółki cywilne       - 107 
� Spółdzielnie       - 21 
� Zakłady osób fizycznych     - 1521 

 
Sektor publiczny – 266 podmiotów 
 
 
 Struktura i liczba podmiotów gospodarki narodowej wg PKD,  liczba zatrudnionych na 
terenie gminy Głubczyce, na tle województwa opolskiego, jest następująca (stan na dzień 
31.12.2002r): 
 
Tabela 2. Struktura i liczba podmiotów gospodarki narodowej wg PKD,  liczba zatrudnionych.  

 
Gmina Głubczyce Województwo opolskie 

Sekcja PKD 
Liczba firm Liczba zatrud-

nionych Liczba firm Liczba zatrud-
nionych 

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 85 550 2927 7788 
razem 151 1610 8206 62755 

przemysł w tym przetwórstwo prze-
mysłowe 150 1506 8115 54417 

Budownictwo 183 360 9263 11069 
Handel i naprawy 739 267 26420 15184 
Hotele i restauracje 57 bd 2579 bd 
Transport, gospodarka magazynowa i 
łączność 86 242 5299 12507 

Pośrednictwo finansowe 82 99 3416 4664 
Obsługa nieruchomości i firm, nauka 496 344 15042 10620 
Administracja publiczna i obronna na-
rodowa, obowiązkowe ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne 

30 476 854 13903 

Edukacja 59 605 1992 21754 
Ochrona zdrowia i opieka społeczna 83 737 3931 20608 
Pozostała działalność usługowa, ko-
munalna, społeczna i indywidualna 110 69 5023 4112 

OGÓŁEM 2161 5404 84966 186786 
Źródło: Rocznik Statystyczny woj. Opolskiego 2003 r, stan na dzień 31.12.2002r. 
  
Wg danych statystycznych największą dynamikę wzrostu wśród podmiotów gospodarczych 
wykazuje przetwórstwo rolno-spoŜywcze. 
 

Dominującą branŜą przemysłu jest przetwórstwo rolno-spoŜywcze. Działalność w tym zakre-
sie na terenie miasta i gminy prowadzą 2:  

• Zakłady Piwowarskie S.A. w Głubczycach – produkcja piwa i słodu,  
• Toska” Sp. z o.o. Grupa Bongrain– przetwórstwo mleka,  
• Spółdzielnia Mleczarska w Głubczycach,  
• PSS „Społem” Głubczyce – piekarnia, produkcja cukiernicza,  
• Top Farms „Głubczyce” Kombinat Rolny Sp. z o.o. –  produkcja mleka, 

gospodarka roślinna i zwierzęca,  
                                                 
2 Źródło: stona internetowa http://glubczyce.pl 
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W mieście Głubczyce, poza przetwórstwem rolno-spoŜywczym, rozwija się: przemysł 
włókienniczy (Spółdzielnia „Piast” Zakład Pracy Chronionej), budownictwo (Głubczyckie 
Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomex” Sp. z o.o. w Głubczycach, Przedsiębiorstwo Bu-
downictwa Ogólnego i Instalacyjnego „Chmielewski” s.j. w Głubczycach), przemysł metalowy 
– produkcja grzejników centralnego ogrzewania i bojlerów ogrzewania wody (Zakład Urzą-
dzeń Grzewczych „Elektromet” oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 
„Galmet”, przemysł kosmetyczno – farmaceutyczny – „Kosmed II”, „ASA” i włókienniczy – 
Spółdzielnia „Piast” Zakład Pracy Chronionej w likwidacji. 

We wsi Lwowiany znajduje się Zakład Remontowo Budowlany Kombinatu Rolnego 
Głubczyce  Sp. z o. o., w sołectwie Braciszów działa ponadto kopalnia odkrywkowa piaskow-
ca szarogłazowego, a w sołectwie Zopowy kopalnia kruszywa naturalnego. 

 

2. POWIERZCHNIA ZIEMI 
 
2.1. Morfologia terenu 
 

Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej [J. Kondracki 1998] gmina Głub-
czyce połoŜona jest na granicy dwóch duŜych jednostek strukturalnych o znaczeniu europej-
skim: Masywu czeskiego i Nizin Środkowoeuropejskich. Masyw Czeski jest reprezentowany 
przez fragment mezoregionu Góry Opawskie wchodzącego w skład makroregionu Sudety 
Wschodnie, natomiast w skład Nizin Środkowoeuropejskich wchodzi makroregion Nizina 
Śląska, która z kolei reprezentowana jest przez mezoregion PłaskowyŜ Głubczycki.  
 

Większość terenu gminy objęta jest zasięgiem PłaskowyŜu Głubczyckiego, którego 
obszar w ujęciu morfologicznym, posiada generalny charakter płaskiej powierzchni, łagodnie 
nachylonej ku południowemu wschodowi – w ogólności wysoczyzna łagodnie opada w kie-
runku wschodnim ku osiowej części Bramy Morawskiej w dolinie Odry. Powierzchnia poroz-
cinana jest siecią zróŜnicowanych pod względem wielkości dolin. Pokryta jest utworami les-
sowymi, spod których lokalnie, głównie na zboczach dolinnych, odpreparowane są ostańco-
we formy osadów starszych [czwartorzędowych, trzeciorzędowych i karbońskich]. Obszar 
płaskowyŜu w granicach gminy wznosi się na wysokość od ok. 220 w części północnej do 
320m npm w części południowej i pod względem wysokościowym powinien być on klasyfi-
kowany jako teren wyŜynny. Wysoczyzna jest głęboko rozcinana następującymi, głównymi 
dolinami rzek: Opawicy, Psiny, Troi, Straduni i Złotnika,  powodując znaczne deniwelacje do-
chodzące do 30 – 60m w stosunku do przyległych wzniesień.  
 

Fragment Gór Opawskich, obejmujący południowo-zachodni obszar gminy Głubczy-
ce, rozciąga się poniŜej linii wyznaczanej przez dolinę rzeki Troi.Obszar ten reprezentowany 
jest przez silnie zdenudowane wzniesienia o kopulastych wierzchołkach i zaokrąglonych 
grzbietach o wysokościach względnych dochodzących do 150m. Obszar górzysty wznosi się 
na wysokość 500m npm i zbudowany jest generalnie z utworów fliszu dolnokarbońskiego. 
NajwyŜsza koncentracja wzniesień  dolnokarbońskich występuje między Radynią, Pielgrzy-
mowem i Dobieszowem, gdzie wysokości dochodzą maksymalnie do 476m npm.  
 

ZałoŜenia rzeźby obszaru sięgają okresu mioceńskiego a nawet przedmioceńskiego, 
gdyŜ jak wykazuje literatura źródłowa do układu pogrzebanych grzbietów karbońskich na-
wiązuje przebieg współczesnych form, a obecny układ sieci rzecznej moŜna wiązać ze sta-
rymi strukturami tektonicznymi. Rzeźbę podłoŜa podczwartorzędowego tworzą garby zbudo-
wane ze skał dolnokarbońskich, porozcinane szerokimi i głębokimi obniŜeniami o załoŜe-
niach tektonicznych. W trzeciorzędzie Sudety Wschodnie kształtowane były przez zjawiska 
tektoniczne oraz wulkaniczne. Później odporne skały karbońskie podlegały częściowemu 
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niszczeniu przy udziale sedymentacji morskiej i lądowej. Przez okres czwartorzędu obniŜenia 
i wyniesienia karbonu dolnego podlegały zasypywaniu w okresach z przewagą akumulacji i 
częściowo odpreparowywane w okresach z przewagą denudacji, co w konsekwencji spowo-
dowało zamaskowanie starszej, trzeciorzędowej morfologii. Ostatecznie współczesne rysy 
rzeźby zostały ukształtowane w plejstocenie [później równieŜ w holocenie], w czasie nasu-
nięcia lądolodu, tj. podczas zlodowacenia środkowopolskiego, gdzie nastąpiło nakładanie się 
na siebie sedymentacji lodowcowej i wodnolodowcowej z akumulacyjną działalnością rzek. 
Powierzchnia akumulacyjna została juŜ w tym okresie pocięta dolinami. Urozmaicona morfo-
logia została przekształcona [częściowo wyrównana] w wyniku późniejszego, długotrwałego 
oddziaływania procesów strefy peryglacjalnej zlodowacenia północnopolskiego, gdzie oprócz 
dominującego procesu eolicznej depozycji pyłu [powstanie pokrywy lessowej] zachodziła 
równieŜ jego częściowa denudacja. W holocenie dalej postępowało rozcinanie dolinne oraz 
procesy erozji i akumulacji fluwialnej. Wobec powyŜszego rzeźba współczesna ma charakter 
akumulacyjno-denudacyjny uwarunkowany starszym podłoŜem o załoŜeniach tektonicznych.  
 

Pod względem genezy w obrębie gminy Głubczyce dominują następujące rodzaje 
struktur morfologicznych [charakterystykę dokonano zgodnie z załoŜeniami Inwentaryzacji i 
waloryzacji przyrodniczej gminy Głubczyce BIO-PLAN, Krasiejów, 2003]: 
 
DOLINNE  
Struktury pochodzenia fluwialnego reprezentowane są w szczególności przez formy rzeźby 
w postaci obniŜeń dolinnych, które związane są z rzekami, a zwłaszcza Opawicą, Psiną, 
Troją, Złotnikiem i Stradunią, a takŜe z pomniejszymi ich dopływami. Doliny rzeczne stano-
wią głębokie, wcinające się w powierzchnię płaskowyŜu obniŜenia, w największym stopniu 
kształtujące charakter krajobrazu gminy i decydujące w największym stopniu o jej róŜnorod-
ności florystyczno-faunistycznej. W zasięgu wymienionych powyŜej rzek moŜna wyodrębnić 
płaskie holoceńskie tarasy zalewowe, akumulacyjne, wyścielone piaskami, Ŝwirami i na-
mułami, wznoszące się średnio na wysokość 2 – 5m nad poziom wody w ciekach. W grani-
cach gminy znajduje się teŜ fragment doliny rzeki Osobłogi. W zasięgu dolin częste jest wy-
stępowanie wyraźnych denudacyjnych krawędzi dolinnych, stromych, osiągających lokal-
nie kilka metrów wysokości, często odsłaniające osady podłoŜa podczwartorzędowego. Tego 
typu elementy rzeźby widoczne są zwłaszcza na stokach doliny Troi, Straduni, Osobłogi, 
Złotnika i Opawicy. Podstawowymi formami dolinnymi są koryta rzeczne, które wcinają się 
w powierzchnię terenu średnio 1 – 2m, lokalnie głębiej, odsłaniając profile litologiczne przy-
ległych osadów. W dnach koryt często występują głazy dolnokarbońskie lub naniesiony ma-
teriał lodowcowy. Koryta odznaczają się róŜnym stopniem uregulowania i meandrowania. Dla 
obszaru PłaskowyŜu Głubczyckiego charakterystyczna jest równieŜ sieć mniejszych dolinek 
erozyjnych i wąwozów stanowiących boczne odnogi większych dolin. Dolinki te są w więk-
szości suche, pokryte w dnie materiałem deluwialnym wynoszonym z obszarów wyŜej poło-
Ŝonych. Dolinki reprezentują głównie pozostałości po erozji pokryw lessowych. W niewielkich 
ilościach stwierdzono równieŜ występowanie na powierzchni obszaru zalewowego Osobłogi, 
Opawicy, Straduni oraz Złotnika namulisk. 
 
EOLICZNE 
Najbardziej reprezentatywne dla struktur eolicznych są formy występujące w postaci pokryw 
lessowych, powstałe w plejstocenie w wyniku depozycji pyłu na przedpolu lodowca. Pokry-
wa lessowa obejmuje swoim zasięgiem znaczne obszaru gminy. Pokrywy lessowe zwykle 
posiadają miąŜszość nie przekraczającą 3 – 5m, zwiększającą się w obrębie zboczy, a ule-
gającą zmniejszeniu w rejonach wierzchowin. Zajmują w szczególności tereny wyniesione 
PłaskowyŜu Głubczyckiego, uŜytkowane są w przewadze w postaci gruntów rolnych – or-
nych, co wynika z duŜej Ŝyzności i przydatności rolniczej lessów. W zasięgu występowania 
pokryw lessowych dominują rozległe, zaokrąglone i słabo nachylone powierzchnie wierz-
chowinowe wraz z siecią dolin nieckowatych. Na terenie gminy stwierdza się występowanie 
parowów, z których dobrze rozwinięte i rozgałęzione występują koło Pomorzowic i Klisina, 
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natomiast parowy płytkie stwierdzono w okolicach Lasu Głubczyckiego. W okolicach Lisięcic 
występują formy rzeźby w postaci wąwozów o róŜnych stadiach rozwojowych. 
 
POLODOWCOWE 
Struktury polodowcowe występują w mniejszym zasięgu, obejmując erozyjne odsłonięcia 
osadów starszych, leŜących pod warstwami lessów. Reprezentowane są przez formy morfo-
logiczne w postaci denudacyjnych odsłonięć glin zwałowych i osadów wodnolodowco-
wych. Powierzchnie te, w przypadku glin zwałowych, zbudowane są z materiału naniesione-
go przez lodowiec, natomiast w przypadku osadów wodnolodowcowych związane są z aku-
mulacją piasków i Ŝwirów niesionych przez wody spływające z lodowca. Na terenie gminy 
formy tego typu występują przede wszystkim na skrajach i skarpach dolin rzecznych, gdzie 
intensywne procesy erozji doprowadziły do ich odpreparowania. Wskazuje to na podatność 
tych obszarów na procesy denudacyjne.  
 
OSTAŃCE DENUDACYJNE 
Tego typu formy reprezentowane są przez wzniesienia wychodni starszych, tj. karbońskich 
utworów, mało podatnych na denudację. Są to przede wszystkim wzgórza Gór Opawskich, 
zlokalizowane w południowo-zachodnim fragmencie gminy, zbudowane ze skał dolnego kar-
bonu występujących w postaci łupków ilastych, piaskowców szarogłazowych i mułowców. 
Obszar górski reprezentowany jest przez silnie zdenudowane wzniesienia o kopulastych 
wierzchołkach i zaokrąglonych grzbietach, a takŜe przez obniŜenia występujące w postaci 
łagodnych niecek między wzniesieniami, zwłaszcza zlokalizowane na północ od drogi Kra-
sne Pole - Opawica. Lokalne znaczenie w gminie mają erozyjne odsłonięcia karbonu, któ-
re występują jako odpreparowane powierzchnie utworów starszych na skarpach dolinnych. 
Uwidaczniają się zwłaszcza wzdłuŜ doliny Troi, Psiny, Opawicy i Straduni. W okolicach 
ChomiąŜy stwierdzono ponadto występowanie ostańców wulkanicznych, obejmujących 
niewielkie obszarowo, silnie zrównane pokrywy lawowe trzeciorzędowych intruzji Ŝyłowych. 
Ich zachowanie w obecnym stanie związane jest z duŜą odpornością na denudację. 

 
Niezwykle istotną cechą rzeźby terenu jest występowanie intensywnych procesów 

geomorfologicznych, polegających na erozji wodnej i wietrznej, zachodzącej głównie w obrę-
bie występowania podatnej na tego typu zjawiska pokrywy lessowej. Na procesy powierzch-
niowej erozji wodnej naraŜone są głównie zbocza o większych spadkach, zwłaszcza powyŜej 
8-10%. Na intensywność tego typu erozji oprócz nachylenia zboczy wpływa ilość i siła opa-
dów atmosferycznych, a takŜe występowanie obszarów o powierzchni gleby bez pokrywy ro-
ślinnej występujące w okresach pozawegetacyjnych roślin uprawnych. Erozja wodna polega 
głównie na wynoszeniu wraz ze spływającymi po powierzchni terenu wodami opadowymi 
cząstek gruntu [głównie drobnego pyłu] w kierunku obniŜeń dolinnych i dalej do większych 
dolin. Zachodzeniu procesu rozcinania pokryw lessowych [liniowa erozja wodna] sprzyja 
równieŜ śródpolny transport rolniczy, powodujący przyspieszenie procesów powodujących 
powstawanie wąwozów na silnie nachylonych zboczach, przez które przebiegają drogi śród-
polne. Erozja wietrzna jest szczególnie intensywna zimą, wczesną wiosną i jesienią, tj. w 
okresach kiedy gleba rolna nie jest pokryta szatą roślinną.  

W celu zmniejszenia skutków erozji rolnicy powinni stosować szereg zabiegów prze-
ciwerozyjnych, takich jak np.: orka poprzeczno-stokowa, obsiewanie pól zboŜami ozimymi, 
zadarnianie nieuŜytków porolnych itp., zwłaszcza powinni opierać się na zaleceniach doty-
czących gospodarowania gruntami na terenach zagroŜonych erozją wodną i wietrzną wyni-
kających z Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej. Szczegółowy wykaz zabiegów ochronnych 
przedstawiono w rozdziale nr 2.4.4 - Problemy ochrony gleb. 
 

Charakterystykę krajobrazu gminy przedstawiono w ujęciu tabelarycznym, na pod-
stawie typologii krajobrazu naturalnego Polski [Kondracki 1994, Richling 1992], z wyszcze-
gólnieniem charakterystycznych cech wyróŜnionych jednostek krajobrazowych. 
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Tabela 3.   Charakterystyka krajobrazu naturalnego gminy Głubczyce 

Jednostki krajobrazowe 
 

Cechy jednostek krajobrazowych 
 

Klasa Rodzaj Gatunek Gleby Wody Roślinność 
potencjalna 

Formy 
uŜytkowania 

terenu 

 
Lokalizacja 

 

Równinny i fali-
sty 

 
Rdzawe, bieli-
cowe 
 

Głębokość  
zróŜnicowana 

Bory miesza-
ne, grądy 

UŜytkowanie 
rolnicze - orne 

Okolice Le-
wic, Głubczyc 
i Zubrzyc  

Krajobraz 
Nizin 

Peryglacjalny 

Pagórkowaty 

 
Rdzawe, bieli-
cowe 
 

Głębokość  
zróŜnicowana 

Bory miesza-
ne 

UŜytkowanie 
rolnicze - orne 

Okolice Mo-
krego i Pie-
trowic 

Krajobraz 
dolin i 
obniŜeń 

Zalewowych den 
dolin - akumula-
cyjne 

 
Równin zale-
wowych w tere-
nach nizinnych 
 

Mady Płytkie, tereny  
zalewowe łęgi 

UŜytkowanie 
rolne, głównie 
łąki i pastwi-
ska 

Większe i 
mniejsze doli-
ny 
 

Wysoczyzn sła-
bo  
rozciętych 

Czarnoziemy 
zdegradowane, 
gleby brunatne 

Głębokie, bez 
sieci po-
wierzchniowej 

Grądy, świe-
tliste dąbrowy 

UŜytkowanie 
rolnicze – or-
ne 

 
Okolice Głub-
czyc, Zawi-
szyc i Bogda-
nowic 
 

Lessowy –  
eoliczny 

Wysoczyzn sil-
nie 
 rozciętych 
 

Gleby 
 brunatne 

Głębokie, z 
siecią 
rzeczną stałą  
i epizodyczną 
 

Grądy, świe-
tliste dąbrowy 

UŜytkowanie 
rolnicze - orne 

 
Tereny 
rozcinane 
przez 
obniŜenia do-
lin rzek i ich 
dolinek bocz-
nych  

Krajobraz 
wyŜyn i 
niskich 
gór 

Krzemianowy i 
glinokrzemianowy 
- erozyjny 

Pogórzy Brunatne,  
rdzawe 

Płytkie, duŜy 
odpływ po-
wierzchniowy 
lub podpo-
wierzchniowy 
 

Bory miesza-
ne, grądy 

UŜytkowanie 
orne, łąki, lasy 

Góry Opaw-
skie 
 

Źródło: Opracowanie na podstawie A. Richling, J. Solon - Ekologia Krajobrazu, PWN, 1996 oraz Inwentaryzacja i waloryzacja 
przyrodnicza gminy Głubczyce * BIO-PLAN,Krasiejów, 2003 
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2.2. Budowa geologiczna 
 

Gmina Głubczyce zlokalizowana jest w zasięgu dwóch duŜych geologicznych jedno-
stek tektonicznych, a mianowicie: Metamorfiku Sudetów Wschodnich oraz częściowo De-
presji Śląsko-Opolskiej. Metamorfik Sudetów Wschodnich reprezentowany jest przez kar-
bońskie skały osadowe, sfałdowane, nie zmetamorfizowane, zaliczane do facji kulmowej. 
Budują one głębokie podłoŜe geologiczne gminy, odsłaniając się na powierzchni w zwartym 
obszarze w południowo-zachodniej części gminy, na terenach Gór Opawskich.  
 

Skały karbońskie to zarówno skały karbonu dolnego jak i górnego. Karbon dolny  
reprezentują warstwy morawickie, stanowiące trzon znajdującego się w obrębie gminy frag-
mentu Gór Opawskich. Reprezentowane są przez piaskowce szarogłazowe, łupki ilaste i mu-
łowcowe. Skały te zalegają na warstwach hornbeneszowskich, zlokalizowanych w skrajnej, 
zachodniej części Gór Opawskich. Między Zawiszycami a Lisięcicami, na prawobrzeŜnych 
zboczach doliny Straduni, odsłania się kompleks warstw morawickich. Młodsze stratygraficz-
nie warstwy karbońskie [karbon dolny – karbon górny] reprezentowane są przez warstwy 
hradeckie i kyjowickie. Są to w ogólności piaskowce szarogłazowe, podrzędnie z łupkami ila-
stymi i mułowcami oraz zlepieńcami, występujące w formie gruboławicowych, monoklinalnie 
zapadających pakietów. MiąŜszość ławic, głównie średnioziarnistych piaskowców, waha się 
od kilku centymetrów do kilku metrów, ich barwa jest zwykle szara i jasnoszara. Łupki ilaste i 
mułowcowe tworzą wśród piaskowców przeławicenia i wkładki o miąŜszości dochodzącej do 
kilku metrów. Zwykle miąŜszość piaskowców jest kilkakrotnie większa niŜ łupków. W obrębie 
gminy warstwy hradeckie i kyjowickie występują w podłoŜu praktycznie na całej powierzchni 
gminy. Warstwy hradeckie osiągają miąŜszość do 500m, natomiast miąŜszość warstw kyjo-
wickich moŜe dochodzić do 800m. Oprócz Gór Opawskich, naturalne odsłonięcia karbonu 
występują na krawędziach dolinnych, najliczniej w dolinie Straduni, Opawicy, Psiny, Troi i 
Złotnika. Stwierdzono je równieŜ w nieczynnych kamieniołomach koło Gołuszowic. 
 
  Od okresu górnego karbonu, aŜ po górną kredę na przedpolu Sudetów zachodziły 
procesy wietrzenia i erozji w środowisku lądowym w klimacie tropikalnym i subtropikalnym, 
co doprowadziło do powstania miąŜszych warstw zwietrzelin, zerodowanych w późniejszym 
okresie. W górnej kredzie obszar znalazł się częściowo w zasięgu transgresji morskich zwią-
zanych z basenem kredy opolskiej, jednakŜe ze względu na peryferyczne połoŜenie terenu 
gminy, wykształcenie utworów górnej kredy jest tylko fragmentaryczne. Skały węglanowe 
tworzą dziś rozległą jednostkę strukturalną – Depresję Śląsko-Opolską., rozciągającą się na 
północ od gminy. Południowa strefa Depresji zaznacza się na terenie gminy Głubczyce jedy-
nie w jej północno-wschodniej części. 
 

Utwory kredowe w obrębie gminy stwierdza się w niewielkiej ilości zalegające na 
skałach karbońskich. Piaskowce i gezy dolnego cenomanu nawiercono płytko pod po-
wierzchnią terenu na północ od Wojnowic. Przypuszcza się, Ŝe pod pokrywą czwartorzędu i 
tzreciorzędu mogą występować osady koniaku reprezentowane przez margle ilaste i iły mar-
gliste. Rozprzestrzenienie utworów kredowych wymaga głębszego zbadania. 

  
Od końca kredy po środkowy miocen teren był lądem i panowały tutaj warunki ciepłe-

go klimatu sprzyjającego wietrzeniu. Kolejna transgresja morska nastąpiła w środkowym 
miocenie [baden]. Z okresem miocenu środkowego związana jest równieŜ faza oŜywionej 
działalności wulkanicznej na terenie PłaskowyŜu Głubczyckiego.  

 
Utwory trzeciorzędowe są przede wszystkim reprezentowane w części spągowej 

przez iłowce i mułowce z gipsami, lokalnie gipsy z wkładkami anhydrytów datowane na Wie-
lician. LeŜą one niezgodnie na łupkach i piaskowcach szarogłazowych karbonu. Zasadniczy 
jednak profil trzeciorzędu stanowią iły szare lub szaroniebieskie z wkładkami mułków i pia-
sków datowanych na grabov. Zalegają one równieŜ na utworach karbonu, a ich miąŜszość 
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moŜe być znaczna. Wzrasta ona w kierunku wschodnim, gdzie osiąga kilkadziesiąt metrów. 
Zmienność miąŜszości trzeciorzędu uwarunkowana jest rzeźbą podłoŜa i jego pocięciem 
licznymi uskokami tektonicznymi. Nad osadami miocenu środkowego zalegają fragmenta-
rycznie i w niewielkich zasięgach warstwy plioceńskie. Są to Ŝwiry i gliny kaolinowe serii 
Gozdnicy, powstałe w procesie akumulacji materiału niesionego przez rzeki. Osady tej serii 
stwierdzone zostały w okolicach Debrzycy. Trzeciorzędowe pozostałości działalności wulka-
nicznej zaznaczają się w postaci bazaltów i tufów bazaltowych występujących w okolicach 
Chomiązy. 
 

Czwartorzęd zaznaczył się na obszarze gminy wkraczaniem i regresją lądolodu. 
Obecnie przyjmuje się, Ŝe utwory glacjalne naleŜą do zlodowacenia południowopolskiego i 
środkowopolskiego [zlodowacenie Odry], które pozostawiły serie osadów wodnolodowco-
wych i glin zwałowych. Ich łączna miąŜszość zaleŜy w znacznej mierze od konfiguracji star-
szego podłoŜa i zwykle nie przekracza 5 – 20m. Wobec powyŜszego, na trzeciorzędzie zale-
gają bezpośrednio czwartorzędowe - plejstoceńskie piaski i Ŝwiry wodnolodowcowe lub teŜ 
gliny zwałowe, występujące powszechnie na całym obszarze gminy. Osady wodnolodowco-
we mają najczęściej charakter luźnych, róŜnoziarnistych piasków z domieszką Ŝwirów do 
10%, z lokalnymi wkładkami mułków. Na powierzchni terenu osady te występują najczęściej 
na stokach dolin rzecznych [dolina Straduni], gdzie zostały odpreparowane w wyniku denu-
dacji warstw młodszych. Plejstoceńskie gliny zwałowe, na powierzchni odsłaniają się w miej-
scach, gdzie procesy erozji i denudacji usunęły pokrywę lessów, a więc najczęściej na kra-
wędziach erozyjnych dolin rzecznych – Grobniki, Lisięcice, Głubczyce, Lewice. Barwa glin 
jest brązowa i Ŝółtobrązowa. Charakteryzują się znaczną domieszką frakcji pyłowej i silnym 
stopniem zwietrzenia. MiąŜszość glin jest zróŜnicowana, najczęściej nie przekracza kilku me-
trów, zwykle 2 – 5m, maksymalnie 15m. Geneza glin zwałowych występujących na obrzeŜu 
Gór Opawskich nie jest jednoznacznie wyjaśniona. Przyjmuje się, iŜ powstały na etapie de-
glacjacji zlodowacenia Odry. Są to gliny typu subaeralnych spływów kohezyjnych – spływów 
błotnych.  

W okresie zlodowacenia Warty w dolinach rzecznych następowała akumulacja Ŝwi-
rów oraz mułków i piasków drobnoziarnistych, natomiast na wysoczyznach i ich skłonach na-
stępowała sedymentacja lessów. W następnym okresie lodowcowym [zlodowacenie północ-
nopolskie] ponownie wystąpiła akumulacja lessów, powodując pokrycie obszaru gminy war-
stwą Ŝółtych i jasnoŜółtych lessów i glin lessopodobnych. MiąŜszość tych utworów zwykle nie 
przekracza 2 – 4m, wyjątkowo sięga 5 – 6m. W późniejszym okresie czwartorzędu [po ustą-
pieniu lodowców], równieŜ w holocenie, nastąpił etap formowania się współczesnych dolin. 
Najpierw następowała akumulacja iłów, mułków i piasków tarasów zalewowych [wznoszą-
cych się obecnie 2-5m nad poziom rzeki], a następnie częściowa akumulacja piasków, Ŝwi-
rów i namułów. RównieŜ w tym czasie zbocza wysoczyn i dna suchych dolin zostały wypeł-
nione glinami deluwialnymi, stanowiącymi materiał denudacyjny, którego miąŜszość moŜe 
dochodzić do kilku metrów.  
 

Aktualna powierzchniowa pokrywa geologiczna, składająca się w większości z podat-
nych na działania erozyjne utworów lessowych, przy współudziale czynników antropogenicz-
nych [wylesienie PłaskowyŜu Głubczyckiego i nieprzerwane jego uŜytkowanie orne], stanowi 
o duŜym zagroŜeniu obszaru gminy zjawiskami erozji wodnej i wietrznej. Informacje dostęp-
ne z literatury wskazują, Ŝe jednorazowy nawalny opad deszczu, moŜe wywołać na tym tere-
nie zmyw powierzchniowy osadów lessowych, powodujący ich akumulację u podnóŜa stoków 
o miąŜszości dochodzącej do 30cm.  
 
 
Przekrój geologiczny przez wysoczyznę oraz doliny Ostrej, Morawki i Troi  
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2.3. Struktura uŜytkowania gruntów 
 

Według danych pochodzących z grudnia 2002 roku [Rocznik Statystyczny, 2003], 
ogólna powierzchnia gminy Głubczyce wynosi 294,33 km2, co daje 29433 ha. Najnowsze 
dane z 30.05.2004 roku uzyskane z Urzędu Miasta i Gminy potwierdzają, iŜ powierzchnia 
gminy nie uległa zmianie. Powierzchnia ta stanowi około 3,1% całkowitej powierzchni woje-
wództwa opolskiego. Miasto Głubczyce zajmuje natomiast w obrębie gminy powierzchnię 
1252 ha. 

Strukturę uŜytkowania gruntów w gminie przedstawiono w poniŜszej tabeli, w której 
kolumna określona jako „grunty pozostałe” oznacza łącznie tereny zabudowane, pod woda-
mi, nieuŜytki i tereny innego typu nie wymienione wcześniej.  
 
Tabela 4. Struktura uŜytkowania gruntów na terenie gminy Głubczyce  według stanu na 

30.05.2004 r. 

UŜytki rolne 
Wyszczególnienie 

Powierz-
chnia 

ogólna razem grunty 
orne sady łąki pastwiska 

Lasy 
i grunty 
leśne 

Grunty 
pozostałe 

GRUNTY OGÓŁEM 

w hektarach 
MIASTO 1252 874 802 16 23 33 - 378 

GMINA 28181 22656 20114 131 942 1469 3079 2446 

RAZEM 29433 23530 20916 147 965 1502 3079 2824 

w % powierzchni ogólnej 
GRUNTY RAZEM 100 79,94 71,06 0,49 3,28 5,10 10,46 9,59 

ROLNICY INDYWIDUALNI 

w hektarach 
MIASTO 795 681 617 16 20 28 - 114 

GMINA 14250 13438 12195 123 613 507 146 666 

RAZEM 15045 14119 12812 139 633 535 146 780 

w % powierzchni ogólnej 
GRUNTY RAZEM 100 93,84 85,15 0,92 4,20 3,55 0,97 5,18 

JEDNOSTKI POZOSTAŁE 
(Gmina Głubczyce, Powiat Głubczyce,Top Farms, Spółdzielnie Produkcyjne,  Ogródki Działkowe,  Lasy Pań-

stwowe) 
w hektarach 

MIASTO 457 193 185 - 3 5 - 264 

GMINA 13931 9218 7919 8 329 962 2933 1780 

RAZEM 14388 9411 8104 8 332 967 2933 2044 

w % powierzchni ogólnej 
GRUNTY RAZEM 100 65,40 56,32 0,05 2,23 6,72 20,38 14,20 
Źródło: Dane uzyskane z Urzędu Miasta i Gminy Głubczyce – dane wg stanu na 30.05.2004r. 

 
W granicach administracyjnych gminy Głubczyce zdecydowanie przewaŜają grunty 

uŜytkowane rolniczo, które stanowią aŜ 80% powierzchni wszystkich gruntów, z czego 71% 
stanowią grunty orne. Stan taki wynika z bardzo dobrych warunków glebowych i klimatycz-
nych, sprzyjających produkcji rolnej, gdyŜ większość obszaru gminy pokrywają Ŝyzne utwory 
w postaci lessów i utworów lessowatych ilastych. Pod względem funkcjonalnym gmina Głub-
czyce jest typową gminą rolniczą. Pozostałe uŜytki rolne obejmujące sady, łąki i pastwiska 
zajmują łącznie powierzchnię 2614ha co daje ok. 11,1% gruntów rolnych oraz 8,9% całkowi-
tej powierzchni gminy. 

Udział gruntów leśnych naleŜy uznać za stosunkowo niski, gdyŜ przy zajmowanym 
obszarze 3079ha stanowią obecnie wartość 10,46% całego obszaru gminy. Wynika to z 
wcześniejszego wylesienia obszaru na potrzeby uŜytkowania rolniczego. Jest to wartość po-
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nad dwu i półkrotnie niŜsza niŜ średnia dla całego województwa. Około 9,6% powierzchni 
zajmują wszelkie grunty pozostałe, a więc obszary zabudowane i zurbanizowane, grunty pod 
wodami i nieuŜytki, łącznie z terenami zajętymi przez infrastrukturę komunikacyjną. MoŜna 
przyjąć, iŜ jest to wskaźnik stosunkowo niski, biorąc pod uwagę 13% udział gruntów zainwe-
stowanych w całym województwie. 
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Rysunek 2. Zmiany uŜytkowania gruntów w gminie Głubczyce w latach 2000 - 2004 

 
Dla zobrazowania zmian zachodzących w uŜytkowaniu powierzchni ziemi przedsta-

wiono porównanie terenów zajmowanych przez poszczególne formy uŜytkowania w roku 
2000 i w roku 2004, co pozwala na przedstawienie następujących wniosków: 

 
- Całkowita powierzchnia gminy nie uległa zmianie w stosunku do okresu poprzednie-

go, 
- Udział gruntów ornych w strukturze uŜytków rolnych uległ niewielkiemu obniŜeniu i w 

stosunku do roku 2000 zmniejszył się o 12,0ha, 
- Udział pozostałych terenów rolnych, tj. łąk, pastwisk i sadów w stosunku do poprzed-

niego okresu wskazuje, iŜ ich udział nie uległ istotnym zmianom. Powierzchnia łąk 
uległa zwiększeniu jedynie o 4,0ha, sadów zmniejszyła się o 1,0ha, natomiast pa-
stwisk o 7,0ha.  

- Powierzchnia terenów leśnych wynosząca 3079ha, nie uległa zmianie, co prawdopo-
dobnie wskazuje, Ŝe w tym okresie nie prowadzono prac zalesieniowych w gminie.  

- Udział wszystkich terenów określonych jako grunty pozostałe, a więc zwłaszcza za-
budowane i zurbanizowane oraz komunikacyjne, uległ w stosunku do 2000r. zwięk-
szeniu o 16,0ha.  
 
Pod względem grup obszarowych, co przedstawiono w tabeli nr 5, moŜna zauwaŜyć 

dość znaczne rozdrobnienie gospodarstw indywidualnych, gdzie działki rolne o powierzchni 
do 1 ha jest prawie 37% w ogólnej liczbie gospodarstw. Łącznie, gospodarstwa do 2ha uŜyt-
ków rolnych stanowią aŜ 51% wszystkich gospodarstw. Średnich i duŜych gospodarstw, o 
powierzchni powyŜej 5 ha, jest łącznie 33,3%, w tym gospodarstwa największe [powyŜej 
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10ha] stanowią 17,1% gospodarstw rolnych i są to zwłaszcza grunty naleŜące do Top Farms 
„Głubczyce” Sp. z o.o., do Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych oraz do kilku rolników indy-
widualnych, prowadzących gospodarstwa rlne powyŜej 100 ha. Ogólnie naleŜy stwierdzić, iŜ 
na terenie gminy Głubczyce występuje niekorzystna struktura obszarowa gospodarstw rol-
nych polegająca na zbyt duŜym ich rozdrobnieniu. 
 
Tabela 5. Gospodarstwa rolne według grup obszarowych powierzchni uŜytków rolnych 

Grupy obszarowe uŜytków rolnych [ha] 
  

Ogółem do 1 1-2 2-3 3-5 5-7 7-10 10 
i więcej 

Gmina 
 1908 705 268 132 167 147 162 327 

% gospodarstw 
 100 36,9 14,0 6,9 8,7 7,7 8,5 17,1 

Źródło: Rocznik Statystyczny województwa opolskiego 2003r. – stan na 20.05.2002 

 
W obrębie miasta i gminy produkcję rolniczą prowadzą trzy sektory:  
 

- 1897 indywidualnych gospodarstw rolnych [według stanu na XII 2002r.],  
- 7 Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, 
- Top-Farms „Głubczyce” Sp. z o.o. – powstała na bazie Kombinatu Rolnego Głubczy-

ce 
 
 
2.4. Gleby i ich stan czystości. 
 
2.4.1. Typologiczne i gatunkowe zróŜnicowanie gleb 
 

Na obszarze gminy Głubczyce gleby odznaczają się wysoką wartością dla produkcji 
rolnej. Stan taki wynika z wysokiej jakości produkcyjnej gleb, które powstały w głównej mie-
rze ze skały macierzystej jaką jest less. Dla gminy charakterystyczne jest równieŜ, iŜ w obrę-
bie wysoczyzn przewaŜa uŜytkowanie orne, natomiast w zasięgu dolin rzecznych uŜytkowa-
nie orne współwystępuje z zagospodarowaniem gleb w charakterze uŜytków zielonych. Naj-
większe powierzchniowo obszary, objęte przede wszystkim rolniczym sposobem zagospoda-
rowania, zajmują następujące typy [podtypy] gleb: 

 
� Gleby brunatne – zajmują w gminie największe obszarowo powierzchnie, głównie w 

obrębie zboczy wysoczyzny, często równieŜ w rejonie ich kulminacji. W obrębie gmi-
ny odznaczają się uziarnieniem przede wszystkim w postaci utworów pyłowych róŜnej 
genezy, a dominującym gatunkiem gleby są dla nich lessy i utwory lessowate ilaste. 
MoŜna przyjąć, iŜ znaczna większość obecnych gleb brunatnych powstała w wyniku 
procesu brunatnienia i ługowania gleb pierwotnie występujących jako czarnoziemy. 
Gleby brunatne tworzą na omawianym terenie przede wszystkim siedliska lasów grą-
dowych Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum, a w części południowej równieŜ pod-
górskich dąbrów acidofilnych Luzulo-Quercetum.  

 
� Czarnoziemy zdegradowane oraz czarnoziemy deluwialne– czarnoziemy są glebami 

wytworzonymi z lessów. Aktualnie zasięgi występowania czarnoziemów ulegają 
zmniejszaniu w skutek erozji i degradacji, głównie z uwagi na jednostronne uŜytko-
wanie w postaci gruntów ornych. Czarnoziemy zdegradowane w obrębie gminy wy-
stępują najczęściej na eksponowanych fragmentach PłaskowyŜu Głubczyckiego, w 
zasięgu występowania lessów, dlatego teŜ reprezentatywnym dla nich gatunkiem 
gleby są lessy i utwory lessowate ilaste. Na terenie gminy ten podtyp gleb posiada 
stosunkowo duŜy udział powierzchniowy. Ze względu na swą Ŝyzność tworzy gównie 
siedliska lasów grądowych, posiada jednocześnie bardzo dobre właściwości, które 
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predysponują gleby tego typu do uŜytkowania rolnego - ornego. Czarnoziemy delu-
wialne na terenie gminy występują licznie wyściełając suche dolinki nieckowate. Ich 
odkładanie w obniŜeniach morfologicznych spowodowane jest występowaniem erozji 
silnie urzeźbionej wysoczyzny lessowej, podatnej na tego typu procesy geodyna-
miczne. Czarnoziemy deluwialne mają zwykle znaczna miąŜszość poziomu próchni-
czego, większą niŜ w przypadku czarnoziemów zdegradowanych. Ich skład gatunko-
wy określają najczęściej lessy i utwory lessowate ilaste, pyły lub gliny.  

 
� Gleby pseudobielicowe – Pod względem obszarowym są trzecim najczęściej wystę-

pującym typem gleby w gminie. Występują głównie na wychodniach osadów polo-
dowcowych oraz utworów karbońskich, z których zdarta została pokrywa lessowa.  

 
� Mady rzeczne – gleby tego typu występują na zalewowych tarasach rzecznych. Na 

terenie gminy wyściełają dna dolin większych rzek, a takŜe niektóre z ich mniejszych 
dopływów. Mady powstały w procesie akumulacji utworów aluwialnych w związku z 
przepływem wód powierzchniowych oraz znacznym wahaniem zwierciadła wód grun-
towych. Charakterystyczne dla nich jest występowanie na terenach o stosunkowo 
płytkim poziomie wód gruntowych, często z okresową moŜliwością podtapiania lub 
zalewów. W zasięgu występowania mad istotny jest znaczny udział terenów zajętych 
przez uŜytki zielone. W klasyfikacji siedlisk łąkowych, mady stanowią łęgi właściwe i 
naleŜą do gleb Ŝyznych, o dobrych i bardzo dobrych właściwościach dla uŜytkowania 
rolnego.  

 
� Gleby inicjalne – zajmują bardzo niewielką powierzchnię w pokrywie glebowej. Wy-

stępują najczęściej w wierzchołkowych partiach wzniesień w południowo-zachodniej i 
południowej części gminy. W związku z niewielką przydatnością do uprawy przy nie-
korzystnych warunkach rzeźby tereny występowania tych gleb zostały w większości 
zalesione. 
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Rysunek 3. Struktura typów gleb gruntów rolnych gminy Głubczyce 

Źródło: Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Głubczyce, BIO-PLAN, Krasiejów, 2003 

 
Pod względem gatunkowym w powierzchni gminy zdecydowanie dominują lessy i 

utwory lessowate ilaste, które stanowią prawie 77% wszystkich uŜytków rolnych [Inwentary-
zacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Głubczyce, 2003]. Znaczny udział w pokrywie glebo-
wej gruntów rolnych mają utwory gliniaste, występujące w większych obszarach na wychod-
niach skał starszego podłoŜa [gliny deluwialne], pokrywach polodowcowych glin zwałowych 
oraz na pokrywach pyłów i glin spływających niegdyś podczas procesów denudacji z lokal-
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nych wzniesień. Niewielkie obszary występowania gleb pylastych i ilastych równieŜ związane 
są z występującymi pokrywami lessowymi. charakterystyczną cechą gleb gminy jest niemal 
całkowity brak utworów piaszczystych i Ŝwirowych, które z reguły stanowią gorszą wartość 
produkcyjną.   
 

76,84%
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lessowe i lessowate

ilaste

 
Rysunek 4. Struktura utworów glebowych gleb gruntów rolnych gminy Głubczyce 

Źródło: Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Głubczyce, BIO-PLAN, Krasiejów, 2003 

 
 
2.4.2. Waloryzacja uŜytkowa gleb  
 

Gmina Głubczyce zlokalizowana jest w rejonie sprzyjającym intensyfikacji rolnictwa. 
Odznacza się bardzo dobrymi warunkami agrorolniczymi, na które składają się: wysoka kla-
syfikacja bonitacyjna gleb, korzystne warunki klimatyczne oraz korzystne stosunki wodno-
glebowe. Szczególna wartość produkcyjna gleb wynika z faktu, iŜ przewaŜająca część ob-
szaru gminy połoŜona jest w zasięgu PłaskowyŜu Głubczyckiego, zdominowanego przez 
lessy i utwory lessowate ilaste. Z lessów powstały gleby w typie czarnoziemy i gleby brunat-
ne, które naleŜą do jednych z najlepszych w województwie opolskim.  

 
Ogólny wskaźnik waloryzacji przestrzeni produkcyjnej gminy, będący syntetyczną 

oceną warunków przyrodniczych, wynosi 93,1 pkt., co jest wartością jedną z lepszych w wo-
jewództwie opolskim – wskaźnik daje gminie 8 miejsce w województwie. Dla porównania, 
wskaźnik ten dla regionu opolskiego wynosi 89 pkt. Wysoki wskaźnik produkcyjny charakte-
ryzuje w szczególności sołectwa połoŜone w środkowej i północnej części gminy, tj. general-
nie obszar PłaskowyŜu Głubczyckiego.  
 

Według danych Urzędu Miasta i Gminy - stan na 30.05.2004 rok, powierzchnia uŜyt-
ków rolnych wynosi 23530 ha, co stanowi prawie 80% całkowitej powierzchni gminy, w tym: 
grunty orne stanowią 71,0% powierzchni, sady – ok. 0,5%, łąki 3,3%, pastwiska – 5,1%.  

Pod względem bonitacyjnym w gminie dominują gleby najlepszych klas II – III [gleby 
orne bardzo dobre i dobre], które stanowią aŜ 73,7% wszystkich gruntów rolnych. Są to rów-
nocześnie gleby chronione przed zainwestowaniem. Najwięcej jest gruntów klasy III, które 
stanowią aŜ 52,9% wszystkich uŜytków ornych. Jest to jeden z największych wyników w re-
gionie. Znaczny udział tych gruntów na terenie gminy była m.in. przyczyną wylesienia obsza-
ru oraz koncentracji zabudowy na terenach licznych wsi. Ogromna przewaga gruntów klas I-
III oraz niewielki odsetek gleb najsłabszych wskazuje na bardzo korzystne uwarunkowania 
rozwoju funkcji rolniczej. Obszary koncentracji gleb tych klas zlokalizowane są w północnej, 
zachodniej i centralnej części gminy, czyli tam, gdzie występują pokrywy lessowe. Gleby niŜ-
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szej klasy IVa i IVb [gleby orne średniej jakości] stanowią juŜ obszarowo mniejszy zasięg – 
16,7%. Gleby najniŜszych, tj. V i VI klas bonitacyjnych zajmują stosunkowo niewielki odsetek 
gruntów rolnych w gminie Głubczyce – 7,6%. Gleby, które pod względem bonitacyjnym zali-
cza się do I i II klas bonitacyjnych przewaŜają zwykle w obrębie występowania czarnozie-
mów [zdegradowanych i deluwialnych]. Gleby brunatne tworzą natomiast zwykle kompleksy 
II i III klas. W przypadku terenów dolinnych gdzie dominują mady rzeczne są to głównie 
kompleksy uŜytków zielonych. Większość obszarów łąkowych połoŜona jest w dnach dolin 
rzecznych Osobłogi, Troi, Psiny, Złotnika, Opawicy oraz na ich stokach wzniesień i pagór-
ków, gdzie chronią pokrywę glebową przed erozją. Wśród trwałych uŜytków zielonych pro-
centowy udział gleb poszczególnych klas przedstawia się następująco: I – 1,2%, II – 7,3%, III 
– 41,0%, IV – 34,4%, V – 11,8%, VI – 4,2% [Inwentaryzacja i waloryzacja...]. Dominują za-
tem łąki i pastwiska klasy I-III [łącznie 49,5%]. UŜytki zielone słabe mają stosunkowo niewiel-
ki udział w gminie. W zakresie uŜytkowania łąk i pastwisk podobnie jak w całym wojewódz-
twie zauwaŜalne jest przekształcanie ich na grunty orne. Jest to typ uŜytkowania przestrzeni 
charakteryzujący się największą dynamiką zmian w strukturze uŜytkowania gruntów.  
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Rysunek 5. Struktura klas bonitacyjnych gruntów ornych gminy Głubczyce 

Źródło: Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Głubczyce, BIO-PLAN, Krasiejów, 2003 

 
Rozpatrując rolniczą waloryzację gleb w aspekcie kompleksów rolniczej przydatności, 

w gminie Głubczyce zdecydowanie dominują kompleksy pszenne, zwłaszcza kompleks 
pszenny bardzo dobry i kompleks pszenny dobry, które moŜna spotkać w duŜych powierzch-
niach na całym obszarze gminy, zwłaszcza w części północnej i centralnej. Kompleksy 
pszenne zajmują aŜ 96,2% gruntów ornych. Kompleksy niŜszych klas, naleŜących do kom-
pleksów Ŝytnich [głównie kompleks Ŝytni dobry i Ŝytni słaby] stanowią łącznie ledwie ok. 2,4% 
gruntów ornych. Niewielki odsetek w gminie obejmują grunty orne kompleksu zboŜowo-
pastewnego mocnego – 1,3%, a takŜe niespełna 0,1% [13ha] gleb naleŜących do kompleksu 
zboŜowego górskiego. W przypadku uŜytków zielonych, przytłaczającą większość stanowią 
uŜytki zielone średnie [80,5]. W mniejszym stopniu występują uŜytki zielone bardzo dobre i 
dobre – 7,4%, oraz słabe i bardzo słabe. 
 

Gmina odznacza się korzystnymi warunkami agroklimatycznymi, a w szczególności 
średnią temperaturą roczną wynoszącą ok. 8°C, okresem gospodarczym trwającym około 
260 dni, okresem wegetacyjnym trwającym ok. 220 dni, a takŜe ilością opadów [600 - 
650mm]. Przy specyficznych właściwościach lessu, który ma zdolność zatrzymywania i ma-
gazynowania wilgoci w przestworzach glebowych, jest to ilość opadów wystarczająca dla 
prawidłowego wzrostu roślin. Przyjmuje się, iŜ gmina posiada ok. 66,5% gleb o właściwych 
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stosunkach wodno-powietrznych. W najmniejszym stopniu cecha ta dotyczy sołectw: Zopo-
wy, Równe, Pietrowice, Mokre, Dobieszów, Braciszów, gdzie powierzchnia uŜytków rolnych 
o wadliwych stosunkach powietrzno-wodnych stanowi ponad 50% uŜytków rolnych wymie-
nionych sołectw.  
 

Bardzo dobrej jakości tereny dla produkcji rolnej predysponują gminę do uprawy ro-
ślin o wysokich wymaganiach glebowych, dlatego teŜ pod względem produkcji roślinnej, do-
minuje w gminie kierunek zboŜowo-okopowy, ze szczególną preferencją uprawy pszenicy, w 
mniejszym stopniu buraków cukrowych, rzepaku i jęczmienia – patrz rysunek nr 6.  
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Rysunek 6. Struktura zasiewów w gminie Głubczyce 

Źródło: Rocznik Statystyczny Województwa Opolskiego 2003r. – stan na rok 2002  

 
 
2.4.3. Jakość gruntów ornych, zanieczyszczenie metalami cięŜkimi. 
 

Przeprowadzona w poprzednich rozdziałach niniejszego opracowania charakterysty-
ka środowiska glebowego wykazuje, iŜ na obszarze gminy Głubczyce dominują gleby bardzo 
dobre i dobre, stanowiące bazę wysokoproduktywnego rolnictwa. Warunki przyrodnicze gmi-
ny określone przez wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej są bardzo dobre [93,1 pkt.] i 
naleŜą do jednych z najlepszych w województwie. Składają się na nie dobre warunki morfo-
logiczne, bardzo dobre warunki uwilgocenia gleb, bardzo dobre warunki agroklimatyczne.  

 
śyzność gruntów rolnych jest uwarunkowana warunkami fizjograficznymi przy udziale czyn-
ników antropogenicznych, głównie intensyfikacji rolnictwa. W przypadku gleb brunatnych 
problemem jest tendencja do zakwaszania oraz często niewystarczająca zawartość próchni-
cy. W przypadku czarnoziemów zdegradowanych istotnym czynnikiem negatywnym jest 
zwykle niska zawartość próchnicy - poniŜej 4%]. Najczęściej obniŜenie Ŝyzności jest spowo-
dowane działalnością rolniczą, wśród której  najistotniejszymi, niekorzstnie wpływającymi na 
jakość gleb są: 

- pogarszanie struktury gleb przez stosowanie cięŜkiego sprzętu rolniczego, 
- nieodpowiednie nawoŜenie, nie dostosowane do lokalnych potrzeb pokarmowych 

gleb, powodujące między innymi utratę próchnicy, 
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- przedostawanie się do gleb nadmiernych ilości związków azotowych w wyniku nieod-
powiedniego składowania obornika czy gnojowicy [zwłaszcza w pobliŜu duŜych 
obiektów hodowlanych], 

- występowanie powyŜszych zjawisk prowadzi w ostateczności do zachwiania stosun-
ków powietrzno-wodnych i zakwaszenia gleb. 

 
Badania na zawartość w gruntach rolnych metali cięŜkich wykonane zostały przez 

Stację Chemiczno-Rolniczą Oddział w Opolu w latach 1992 – 97 na zlecenie ówczesnego 
Ministra Rolnictwa i Gospodarki śywnościowej. Na tej podstawie ustalono minimalne, średnie 
i maksymalne wartości stęŜeń metali cięŜkich w glebach gminy Głubczyce, które przedsta-
wiono w tabeli nr 6.  
 
Tabela 6. Zawartość metali cięŜkich w glebach uŜytków rolnych gminy Głubczyce  

Zawartość całkowita w 
[mg/kg] 

Metal 
cięŜki 

L
ic

zb
a 

p
ró

b
 

g
le

b
y min max średnia 

 
Procentowy udział pró-
bek gleby o wyŜszej niŜ 

naturalna 
zawartości metali cięŜ-

kich 
[%] 

 
Kadm 0,17 1,83 0,47 10,2 
Miedź 8,7 24,0 13,2 0,0 
Nikiel  6,1 29,0 15,8 0,0 
Ołów 12,4 55,3 24,7 0,0 
Cynk 

59 

40,3 484,5 76,2 16,9 
Źródło:  Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu, 20.05.2004r. Na podstawie wyników badań SCHR z lat 1992 – 1997. 

 
Zgodnie z wytycznymi Instytutu Uprawy NawoŜenia i Gleboznawstwa wyróŜnia się 5 

stopni zanieczyszczenia gleb metalami [Pb, Zn, Cu, Ni, Cd]. Dopuszczalne zawartości wy-
branych metali śladowych podano w tabeli nr 7. 
 

Tabela 7. Dopuszczalne zawartości metali cięŜkich [mg/kg] w warstwie gleb uprawnych, odpo-
wiadające róŜnym stopniom zanieczyszczenia, wg metodyki oceny gleb opracowanej przez 
IUNG Puławy 

Stopień zanieczyszczenia gleb 
Metal 

Grupa gle-

by 0 I II III IV V 

a - g 30 70 100 500 2500 >2500 
b - c 50 100 250 1000 5000 >5000 

Ołów 
Pb 

c - g 70 200 500 2000 7000 >7000 
a - g 50 100 300 700 3000 >3000 
b - c 70 200 500 1500 5000 >5000 

Cynk 
Zn 

c - g 100 300 1000 3000 8000 >8000 
a - g 15 30 50 80 300 >300 
b - c 25 50 80 100 500 >500 

Miedź 
Cu 

c - g 40 70 100 150 750 >750 
a - g 10 30 50 100 400 >400 
b - c 25 50 75 150 600 >600 

Nikiel 
Ni 

c - g 50 75 100 300 1000 >1000 
a - g 0,3 1 2 3 5 >5 
b - c 0,5 1,5 3 5 10 >10 

Kadm 
Cd 

c - g 1,0 3 5 10 20 >20 
Źródło: Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb: metale cięŜkie, siarka i WWA, Instytut Upraw, gleboznawstwa i 
NawoŜenia w Puławach, Warszawa, 1995 

 
W obrębie kaŜdego stopnia jakości gleb wyróŜnia się 3 grupy o zróŜnicowanym pH 

oraz składzie mechanicznym. Odczyn gleb jest waŜnym czynnikiem wpływającym na stopień 



Diagnoza stanu środowiska na terenie gminy Głubczyce 

Prawa autorskie: 
Zakład Ocen i Planowania Środowiska ECOPLAN,  
Przedsiębiorstwo Ekologiczne INTEREKO Sp. z o.o.    

24 

przyswajalności metali dla roślin, natomiast skład mechaniczny decyduje o mobilności a więc 
o dostępności metali. WyróŜnia się następujące grupy: 

 
a - g   - gleby bardzo lekkie małej zawartości frakcji spławianej ( < 10 %), niezaleŜnie od pH 

- gleby  lekkie ( 10 – 20% frakcji spławianej),  bardzo  kwaśne pH < 4,5  i kwaśne  pH      
4,5 - 5,5 i słabo kwaśne pH 5,6 – 6,5 

 
b - g - gleby lekkie ( 10 – 20 % frakcji spławianej), odczyn obojętny pH > 6,5 
 - gleby średnie ( 20 – 30% frakcji spławianej), bardzo kwaśne pH < 4,5 i kwaśne pH 

4,5 – 5,5 
 - gleby cięŜkie ( > 35% frakcji spławianej), bardzo kwaśne pH < 4,5 i kwaśne pH 4,6 

– 5,5 
 - gleby mineralno-organiczne zawartość substancji organicznej 6 – 10%, bez względu 

na pH 
 
c- g - gleby średnio cięŜkie ( 20 – 30% frakcji spławianej ) i cięŜkie ( > 35% frakcji spła-

wianej, słabo kwaśne  pH 5,5 – 6,5 lub obojętne pH > 6,5  
 - gleby organiczno-mineralne i organiczne zawartości substancji organicznej >10%, 

bez względu na pH 
 

W zaleŜności od stopnia zanieczyszczenia gleb zaleca się ich róŜne uŜytkowanie np. 
przeznaczenie pod uprawy rolnicze, lub w przypadku duŜego stopnia zanieczyszczenia, wy-
łączenie z produkcji rolnej. 
 
Stopień 0 - gleby o naturalnej zawartości metali śladowych, mogą być przeznaczone pod 
wszystkie uprawy ogrodnicze i rolnicze. 
 
Stopień I – gleby o podwyŜszonej zawartości metali, mogą być przeznaczone pod wszystkie 
uprawy polowe, z ograniczeniem warzyw przeznaczonych dla dzieci.  

 
Stopień II – gleby słabo zanieczyszczone. Na glebach tych wykluczyć naleŜy niektóre upra-
wy ogrodnicze jak np. sałata, szpinak, kalafior. Dozwolona jest uprawa roślin zboŜowych, 
okopowych i pastewnych. 
 
Stopień III – gleby średni zanieczyszczone. Wszystkie uprawy naraŜone są na skaŜenie. Do-
puszczalna jest uprawa roślin zboŜowych, okopowych i pastewnych pod warunkiem okreso-
wej kontroli poziomu metali w konsumpcyjnych częściach roślin. Zalecane są uprawy roślin 
przemysłowych i traw nasiennych. 
 
Stopień IV – gleby silnie zanieczyszczone. Gleby takie powinny być wyłączone z produkcji 
rolniczej. Dopuszcza się jedynie produkcję roślin przemysłowych ( len, konopie, wiklina), 
produkcję materiału siewnego zbóŜ i traw. Zaleca się zabiegi rekultywacyjne, a głównie wap-
nowanie i wprowadzanie substancji organicznej. 
 
Stopień V – gleby bardzo silnie zanieczyszczone. Gleby o takim stopniu zanieczyszczenia 
naleŜy wyłączyć z produkcji rolniczej i poddać zabiegom rekultywacyjnym. 
 

Zgodnie z zastosowaną metodyką, biorąc równieŜ pod uwagę, Ŝe gleby gminy w 
przewadze stanowią gleby cięŜkie [86%] i raczej kwaśne [Intensywność pobierania przez ro-
śliny metali cięŜkich z gleb wzrasta ze wzrostem odczynu kwaśnego, zatem moŜna stwier-
dzić, iŜ jest znaczna], w przypadku wartości średnich praktycznie nie stwierdza się podwyŜ-
szonych stęŜeń metali cięŜkich w glebach, wykraczających poza wartość naturalną. W bada-
nych 59 próbach gleb stwierdzono najkorzystniejsze wyniku badań dla miedzi, niklu i ołowiu, 
dla których w Ŝadnej z badanych prób nie stwierdzono podwyŜszonych stęŜeń wykraczają-
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cych poza wartość naturalną. Jako znaczący naleŜy natomiast uznać odsetek badań sygna-
lizujących podwyŜszona zawartość kadmu – 10,2% i cynku – 16,9. Gleby gminy Głubczyce 
wyróŜniają się w tym przypadku najwyŜszymi wartościami tych dwóch metali w powiecie. 
Ogólnie średnie stęŜenia kadmu nie wykraczają jednak poza wartość naturalną, stwierdzane 
natomiast wartości maksymalne w 10% prób mieściły się granicach klasy I bądź II [gleby sła-
bo zanieczyszczone]. W przypadku cynku jego średnie wartości oznaczeń mieściły się w kla-
sie I, tj. gleb o podwyŜszonej zawartości metali. Stwierdzona natomiast wartość maksymalna 
wynosząca 484,5 mg/kg kwalifikuje się do II klasy – gleby słabo zanieczyszczone. Ogólnie, 
ze względu na wartości średnie, gleby w gminie Głubczyce odznaczają się nie przekracza-
niem wartości granicznych dla 0 stopnia zanieczyszczenia, ewentualne lokalnym przekro-
czeniem, kwalifikującym gleby do I stopnia, co wskazuje, Ŝe gleby mogą być przeznaczone 
pod wszystkie uprawy polowe, z ewentualnym, lokalnym ograniczeniem upraw warzyw prze-
znaczonych dla dzieci. 
 
 
2.4.4. Problemy ochrony gleb 
 

Dokumentem mającym zasadnicze znaczenie dla gleb, w którym sformułowano 
obowiązek ich ochrony, jest ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych [Dz. U. z dnia 3 
lutego 1995, nr 16, poz. 78 z późniejszymi zmianami], zgodnie z którą wyróŜnia się 
następujące podstawowe kierunki ochrony: 

  
gruntów rolnych: 
 

− ograniczanie przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne, 
− zapobieganie procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w pro-

dukcji rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej, 
− rekultywacja i zagospodarowanie gruntów na cele rolnicze, 
− zachowanie torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych, 

 
gruntów leśnych: 
 

− ograniczanie przeznaczania ich na cele nieleśne lub nierolnicze,  
− zapobieganie procesom degradacji i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom w 

drzewostanach i produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności nieleśnej,  
− przywracanie wartości uŜytkowej gruntom, które utraciły charakter gruntów leśnych 

wskutek działalności nieleśnej,  
− poprawianie ich wartości uŜytkowej oraz zapobieganie obniŜania ich produkcyjności.  

 
Na cele nierolnicze i nieleśne – w myśl art. 6 powyŜszej ustawy - moŜna przeznaczać 

przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieuŜytki, a w razie ich braku 
– inne grunty o najniŜszej przydatności rolniczej. Przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na 
cele nierolnicze i nieleśne moŜna dokonać jedynie w planach zagospodarowania przestrzen-
nego.  
 

Szczegółowej ochronie, wynikającej z powyŜszej ustawy o ochronie gruntów rolnych i 
leśnych, podlegają uŜytki rolne o wysokiej bonitacji, tzn. klas I-III oraz IV [jeŜeli zwarty obszar 
przekracza 1 ha], wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego, uŜytki rolne klas V-VI – jeśli 
zostały wytworzone z gleb pochodzenia organicznego oraz grunty leśne. W tych przypad-
kach zagospodarowanie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne łączy się z uzyskaniem zgody 
odpowiednich władz administracyjnych, określonych w ustawie. W obrębie gminy Głubczyce, 
gleby klas I-III objęte szczególną ochroną na mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych i le-
śnych, dominują powierzchniowo, zajmując ok. 73,7% uŜytków rolnych. 
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NajwaŜniejsze czynniki, zagraŜające powierzchniom glebowym gminy Głubczyce, a 

wymagające podejmowania działań ochronnych, są następujące: 
� Jednym z głównych problemów gminy jest pogłębiająca się erozja powierzch-

niowa – wodna i wietrzna, tj. niszczenie pokrywy glebowej przez wodę i wiatr. 
Trend ten dotyczy wszystkich sołectw gminy, a w szczególności rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej wsi Braciszów, Pietrowice, Lisięcice, Grobniki, Klisi-
no, Krasne Pole. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Głubczyce erozja dotyczy 15,3% wszystkich 
gruntów rolnych. 

 
� Brak czy teŜ stosunkowo niski udział miedz, zadrzewień i zakrzewień śródpo-

lnych, stanowiących osłonę przed niekorzystnymi czynnikami erozji wietrznej. 
Cecha ta charakteryzuje szczególnie te obszary gminy, na których funkcjonuje 
gospodarka wielkotowarowa. W największym stopniu brak zieleni śródpolnej 
uwidacznia się w centralnej części gminy, np.: obszary rolne między Głubczy-
cami a Zopowym. NaleŜy dąŜyć do zwiększania udziału zieleni śródpolnej, a 
takŜe zwiększania lesistości. 

 
� W gminie występuje niewłaściwa struktura uŜytkowania gruntów rolnych od-

znaczająca się zdecydowaną dominacją gruntów ornych, i niewielkim udzia-
łem sadów i uŜytków zielonych, chroniących gleby przed erozją. Ponadto 
większość uŜytków zielonych skoncentrowana jest w dolinach rzek, tj. na ob-
szarach raczej płaskich, odznaczających się mniejszym stopniem zagroŜenia 
erozją. Wskazane jest zadarnianie gruntów nieuŜytkowanych czy odłogowa-
nych, zwłaszcza na stromych zboczach. 

 
� Istotny problem stanowi sposób składowania nawozów naturalnych na polach 

bezpośrednio na powierzchni terenu, bez stosowania odpowiedniej izolacji 
zabezpieczającej przed przenikaniem wycieków do gruntu. W celu ochrony 
zarówno zasobów glebowych jak i wodnych konieczne jest zatem prowadze-
nie świadomej gospodarki rolnej przez uŜytkowników prowadzących działal-
ność rolną. 

  
Problem ochrony gleb znalazł równieŜ odzwierciedlenie w opracowanym przez Mini-

stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2002r. Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej, zawierającym 
zbiór zasad dobrej praktyki rolniczej. Wobec stwierdzonego, potencjalnie duŜego zagroŜenia 
gleb w gminie Głubczyce zjawiskami erozji wodnej i wietrznej, za zasadne uznano wyszcze-
gólnienie poniŜej zaleceń dotyczących gospodarowania gruntami rolnymi [według Kodeksu 
Dobrej Praktyki Rolniczej] na terenach zagroŜonych erozją wodną i wietrzną: 
 

- grunty na stokach o nachyleniu powyŜej 20% [12°] powinny być trwale zalesione lub 
zadarnione, 

- na gruntach o nachyleniu 10-20% [6-12°] moŜna prowadzić gospodarkę polową, ale 
przy regularnym stosowaniu zabiegów przeciwerozyjnych, 

- grunty połoŜone na stokach o nachyleniu do 10% , zwłaszcza na długich skłonach, są 
słabiej zagroŜone przez erozję wodną, ale wskazany jest tutaj specjalny sposób 
uprawy roli, 

- drogi spływu wód opadowych naleŜy zadarnić, a ruń trawiastą kosić przynajmniej 
dwukrotnie w okresie wegetacji, 

- występujące na gruntach ornych wąwozy powinny być zagospodarowane, aby zapo-
biec procesom dalszego ich rozwoju,  
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- Erozję moŜna w znacznym stopniu ograniczyć stosując płodozmiany przeciwerozyj-
ne, w których skład powinny wchodzić rośliny motylkowe i ich mieszanki z trawami 
oraz rośliny ozime, 

- Po wcześnie zebranym przedplonie, po którym następuje roślina jara, naleŜy przewi-
dzieć uprawę poplonów ścierniskowych lub ozimych, które będą osłaniały glebę. Ro-
śliny poplonowe najlepiej pozostawić nie przyorane na okres zimy, w formie mulczu. 

- Nie obsiane powierzchnie gleb ornych zaleca się przykrywać na okres jesienno-
zimowy wszystkimi dostępnymi w gospodarstwie materiałami jak słoma, łęty, liście. 
Materiały te spełniają równieŜ funkcje mulczu i chronią glebę przed niszczeniem 
przez krople deszczu, zatrzymują śnieg i ograniczają zmywy wiosenne gleby. 

- Na gruntach ornych, połoŜonych na stokach, wszystkie zabiegi uprawowe powinny 
być dokonywane w kierunku poprzecznym do nachylenia stoku. Orkę najlepiej wyko-
nać pługiem obracalnym lub uchylnym odkładając skiby w górę stoku 

- Przy uprawie gleby połoŜonej na zboczach korzystne jest zastąpienie uprawy płuŜnej 
przez uprawę bezorkową. Do uprawy gleby stosuje się wówczas kultywator z szero-
kimi łapami [gruber], a do uprawy przedsiewnej bierne zestawy uprawowe, składające 
się z brony lub kultywatora i wału strunowego lub pierścieniowego. 

- Na glebach zagroŜonych erozją w stopniu silnym, jako dodatkowy zabieg przeciwero-
zyjny, poleca się głęboszowanie. Zabieg ten polega na dokonywaniu głębokich na-
cięć w glebie i spulchnianiu podglebia, co zwiększa pojemność wodną gleby i ułatwia 
wsiąkanie wody do głębszych jej warstw. Głęboszowanie wykonuje się specjalnym 
narzędziem - głęboszem, wymagającym duŜej siły uciągu. Zabieg ten jest kosztowny, 
ale jego wykonanie wystarcza w odstępach 3–4 letnich. 

- NaleŜy zakładać i pielęgnować śródpolne pasy zadrzewień i zakrzaczeń. 
 

NaleŜy stwierdzić, iŜ część z wymienionych zaleceń przeciwerozyjnych jest stosowa-
na na terenie gminy Głubczyce. PrzewaŜnie są to takie działania jak: zadarnianie i prowa-
dzenie zalesiania stromych stoków, prowadzenie orki poprzecznej na stokach, stosowanie 
upraw ozimych, zadarnienie głównych dróg spływu wód opadowych – doliny rzeczne są w 
większości trwale uŜytkowane jako uŜytki zielone.  
 
 
2.4.5. Podsumowanie 
 
 

• W granicach administracyjnych gminy Głubczyce zdecydowanie przewaŜają grunty 
uŜytkowane rolniczo, które stanowią aŜ 80% powierzchni wszystkich gruntów, z 
czego 71% stanowią grunty orne. Pozostałe uŜytki rolne obejmujące sady, łąki i 
pastwiska zajmują łącznie 8,9% całkowitej powierzchni gminy. Gmina posiada wy-
soki wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynoszący 93,1 pkt, uwa-
runkowany dobrą jakością gleb [lessy] i korzystnymi warunkami agroklimatycznymi. 

• Gmina posiada wysoki wskaźnik gruntów wysokiej jakości zaliczonych do II-III klas 
bonitacyjnych, które zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych naleŜą 
do gleb chronionych. Rozwój przestrzenny gminy będzie powodował nieuchronne i 
konsekwentne wyłączanie gruntów z produkcji rolnej, co moŜe być źródłem konflik-
tu między koniecznością ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej, a wymogiem 
zapewnienia rozwoju struktury osadniczej. 

• Tereny rolne zlokalizowane w obrębie dolin rzecznych, powinny być utrzymane ja-
ko tereny otwarte – uŜytkowane w przewadze jako uŜytki zielone, z ograniczaniem 
ich trwałego zainwestowania, wynikającego głównie z istniejących i przyszłych, 
miejscowych dokumentów planistycznych. Tereny dolinne zapewniają trwałość 
procesów i powiązań przyrodniczych na obszarze intensywnego zainwestowania 
ornego. 
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• Nie stwierdza się podwyŜszonych stęŜeń metali cięŜkich w glebach gminy, wykra-

czających poza wartość naturalną [Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 
Opolu, 2003 r. - Na podstawie wyników badań SCHR z lat 1992 – 1997], z jedynie 
lokalnym stwierdzeniem podwyŜszonego stęŜenia kadmu i cynku mieszczącego się 
w klasie I, wyjątkowo w klasie II. Stan ten pozwala wnioskować, iŜ gleby mogą być 
przeznaczone pod wszystkie uprawy polowe, zwłaszcza dozwolona jest uprawa ro-
ślin zboŜowych, okopowych i pastewnych [nawet w klasie II]. 

• Znaczny odsetek gruntów rolnych, w tym najwyŜszych klas bonitacyjnych, obejmu-
je tereny zagroŜone intensywnymi procesami erozyji wodnej i wietrznej, dla których 
niezbędne jest podjęcie konkretnych działań ochronnych. W szczególności na tego 
typu terenach gospodarka rolna winna być prowadzona na zasadach właściwej 
praktyki rolniczej, wynikającej zwłaszcza z Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, z 
preferencją lokalizowania zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz kontynuowa-
nia zalesiania gruntów, w tym zlokalizowanych na wyjątkowo stromych zboczach, 
przy uwzględnieniu przeznaczonych do zalesienia obszarów w ramach granicy pol-
no-leśnej. 

 
 
 
2.5. Surowce mineralne. 
 

Na terenie gminy obecnie eksploatowane są dwa złoŜa surowców mineralnych 
[zgodnie z uzyskanymi koncesjami na wydobycie surowców]:  

 
- Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w publikacji Ministerstwa Środowiska z 

2003r. w Braciszowie eksploatowane jest złoŜe piaskowca o zasobach geologicznych 
bilansowych i zarazem przemysłowych wynoszących - 8.351 tys. ton, przy wydobyciu 
225 tys. ton. ZłoŜe jest eksploatowane systemem strzałowym. 

 
- ZłoŜe kruszywa naturalnego „ZOPOWY” w miejscowości Zopowy, obszar górniczy 

obejmuje powierzchnię 19 720 m2, całkowity teren górniczy natomiast - 24 810 m2. 
Eksploatacji podlegają złoŜa piasków wodnolodowcowych. Kruszywo nadaje się dla 
celów budownictwa, drogownictwa i robót ziemnych. Bilans zasobów wykazał wystę-
powanie zasobów surowca w ogólnej ilości 275 000 ton. Numer koncesji: OS-
7511/12003 - Firma Transportowo –Handlowa Stanisław Wiecha, Głubczyce, ul. 
Grunwaldzka 33. Koncesja wydana została 15.12.2003 i obowiązuje do 31.12.2013r. 

 
Oprócz eksploatowanych, w gminie Głubczyce występują następujące udokumento-

wane, nie eksploatowane obecnie złoŜa surowców mineralnych [Inwentaryzacja i waloryza-
cja przyrodnicza gminy Głubczyce, Stan środowiska w województwie opolskim w 2003 roku]: 
 

- ZłoŜe surowca ilastego ceramiki budowlanej „GŁUBCZYCE I”. ZłoŜa surowca ilastego 
reprezentowane są przez czwartorzędowe lessy i glinki lessopodobne. ZłoŜe posiada 
zasoby bilansowe wynoszące 1220 tys. ton oraz zajmuje powierzchnię 54ha. 

 
- ZłoŜe surowca ilastego ceramiki budowlanej „GŁUBCZYCE II”. ZłoŜe posiada zasoby 

bilansowe wynoszące 241 tys. ton i zajmuje powierzchnię 14,5ha. 
 

- ZłoŜe łupków fyllitowych „CHOMIĄśA” o zasobach bilansowych 309tys. ton i po-
wierzchni 0,6ha. 

 
- ZłoŜe kruszywa naturalnego „ZUBRZYCE” o zasobach bilansowych 1181tys. ton i 

powierzchni 3,0ha. 
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Ponadto, według dostępnych materiałów [Szczegółowa mapa geologiczna Polski, Arkusz 

Głubczyce i arkusz Pietrowice], na terenie gminy prowadzona była równieŜ drobna eksplo-
atacja zaspokajająca potrzeby lokalne. Wobec czego funkcjonuje kilka niewielkich wyrobisk 
poeksploatacyjnych, z których część obecnie, z punktu widzenia zachowania georóŜnorod-
ności gminy, preferuje do ochrony [Kietlice, Ciermięcice, Las Głubczycki]: 
 

- Kamieniołom dolnokarbońskich łupków zlokalizowany w centralnej części Lasu 
Głubczyckiego. 

 
- Wyrobisko kruszywa naturalnego w Kietlicach, gdzie eksploatacji podlegały piaski 

wodnolodowcowe zlokalizowane na zboczu doliny. 
 

- Kamieniołom dolnokarbońskich łupków i piaskowców zlokalizowany w Ciermięcicach. 
 

- Trzy kamieniołomy szarogłazów, piaskowców i łupków ilastych oraz wyrobisko kru-
szywa naturalnego – piaski i Ŝwiry, zlokalizowane w Gołuszowicach i południowy-
zachód od nich, na zboczu doliny Psiny. 

 
 
 
2.6. Warunki klimatyczne. 
 
2.6.1. Środowisko geograficzne 
 

Zgodnie z propozycją nowszego podziału Polski na regiony klimatyczne, wykonaną 
przez Alojzego Wosia [Klimat Polski, PWN 1999] zaliczono obszar do Regionu Dolnośląskie-
go Południowego, który na tle innych regionów klimatycznych wyróŜnia się zwłaszcza częst-
szym występowaniem pogody bardzo ciepłej i jednocześnie pochmurnej, mniejszym wystę-
powaniem dni z pogodą mroźną oraz dni z przymrozkami.  
 

Klimat gminy Głubczyce jest częściowo kształtowany pod wpływem pasma Sudetów i 
zaznacza się niewielką róŜnicą charakterystyk klimatycznych w stosunku do centralnej i pół-
nocnej części województwa opolskiego, gdzie znaczną rolę klimatyczną odgrywa dolina Od-
ry. Pod tym względem gmina odznacza się nieco chłodniejszymi warunkami klimatycznymi, 
np.: zimniejszym latem, mniejszą sumą usłonecznienia rocznego, późniejszym następstwem 
wiosny i lata oraz wcześniejszym następstwem jesieni i zimy [o około 5 dni]. Stan taki rów-
nieŜ wiąŜe się z geograficznym połoŜeniem gminy w obrębie PłaskowyŜu Głubczyckiego i u 
podnóŜa gór.  

Generalnie moŜna stwierdzić, iŜ gmina zlokalizowana jest w rejonie przenikania się 
klimatycznych elementów chłodniejszych z obszarów górskich [Sudety] od strony południo-
wej i zachodniej oraz cieplejszych przemieszczających się wzdłuŜ doliny Odry i poprzez ob-
niŜenie Bramy Morawskiej, dokąd podczas ogólnoeuropejskiej cyrkulacji mas powietrza do-
ciera słabo modyfikowane przez wpływy górskie Sudetów i Karpat Wschodnich ciepłe powie-
trze śródziemnomorskie od południa i łagodne masy atlantyckie z północnego zachodu. Cie-
płe powietrze z południa i ciepłe i wilgotne powietrze atlantyckie powodują względną stabili-
zację stosunków termicznych, co zwłaszcza w okresie zimowym łagodzi warunki pogodowe 
 

Wyraźnie na terenie gminy wyodrębniają się dwa podobszary o odmiennych warun-
kach klimatycznych. Podobszar południowo-zachodni obejmuje tereny Gór Opawskich i cha-
rakteryzuje się ostrzejszymi warunkami klimatycznymi. Podobszar północno-zachodni i za-
chodni zlokalizowany w zasięgu PłaskowyŜu Głubczyckiego charakteryzuje się natomiast 
klimatem nieco łagodniejszym. 
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2.6.2. Ogólna charakterystyka klimatologiczna 
 
TERMIKA 

Pod względem temperatur badany region naleŜy zaliczyć do ciepłych, ze średnią 
roczną temperaturą powietrza wynoszącą około 7,5°C. Jest to temperatura nieco niŜsza od 
obszarów środkowej opolszczyzny. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń, w którym tem-
peratur spada do średnio –2,5°C, natomiast najcieplejszym miesiącem jest lipiec z tempera-
turą 17-17,5°C, a rzadziej sierpień. W kwietniu średnia temperatura sięga 7,5°C, natomiast w 
październiku 8,5°C.  

Czas trwania z reguły łagodnych zim wynosi około 60-65 dni z zaleganiem pokrywy 
śnieŜnej wynoszącym 55 dni, oraz ze średnią grubością tej pokrywy wynoszącą 10-13cm 
[maksymalnie 55cm]. Wiosną następuje umiarkowany wzrost temperatury, natomiast pomię-
dzy kwietniem a majem następuje gwałtowne ocieplenie o około 6°C z miesiąca na miesiąc. 
Roczna suma usłonecznienia faktycznego wynosi do 1400 godzin. Ze względu na wysokie 
połoŜenie n.p.m. obszar odznacza się chłodniejszym latem od terenów zlokalizowanych dalej 
na północ od PłaskowyŜu Głubczyckiego.  

Pod względem temperatury powietrza, od pozostałej części gminy wyodrębnia się jej 
część południowo-zachodnia, a więc zaliczająca się juŜ do obszarów górskich. Średnia tem-
peratura roczna, a takŜe temp. poszczególnych miesięcy, róŜni się najczęściej o 0,5–1,0°C, 
wskazując iŜ jest to rejon nieco chłodniejszy. 

Następstwo termicznych pór roku jest nieco odmienne w stosunku do środkowej i 
północnej opolszczyzny. Bardziej zaznacza się oddziaływanie Sudetów od strony zachodniej, 
które przejawia się przesunięciem następstwa pór roku o kilka dni później w przypadku lata i 
wiosny oraz o kilka dni wcześniej w odniesieniu do jesieni i zimy. Przedwiośnie cechujące się 
wystąpieniem średniej temperatury dobowej  od 0-5°C przypada na 25 luty, a wiosna na  1 
kwietnia [średnie temperatury dobowe 5°C-10°C]. Lato cechujące się temperaturą powyŜej 
15°C przypada między 5 czerwca, jesień na 30 września - 10 października z temperaturą 
spadającą do 5°C, natomiast zima [spadek temp. poniŜej 0°C] przypada na 10-15 grudnia.  
 
OPADY ATMOSFERYCZNE 

Obszar gminy otrzymuje w ciągu roku około 650mm opadu i zaliczany jest do regionu 
opadowego, w którym sumy opadów są dość niskie. Na południowym zachodzie gminy opa-
dy wzrastają do 700mm. Opady lipca, które są opadami najwyŜszymi w ciągu roku, wynoszą 
100-120mm w części północnej gminy, obniŜając się do 80–100 w jej części południowej. 
Opady minimalne następują w miesiącu styczniu osiągając 30mm. Sumy opadów w latach 
mokrych mogą nawet dwukrotnie przekroczyć sumy lat suchych. Na ciepłe półrocze przypa-
da około 60% opadów rocznych, sięgając 400-450mm. Notuje się około 160-165 dni z opa-
dem w tym około 15 dni z opadami ulewnymi. W półroczu chłodnym sumy opadów wynoszą 
200-250mm. Średnia liczba dni z opadem gradu od kwietnia do października wynosi średnio 
1,4 dni. Liczba dni z burzami atmosferycznymi od kwietnia do października wynosi natomiast 
24-26 dni. Zachmurzenie w znacznym stopniu uzaleŜnione jest od pasma górskiego, naj-
większe notowane jest zimą, minimalne w okresie od maja do października. 
 
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA 

Omawiany teren nie wykazuje większego zróŜnicowania pod względem wilgotności 
względnej, której minima przypadają w okresie od kwietnia do czerwca a maksima w jesieni  
i zimie. Roczna wilgotność względna kształtuje się na poziomie 78-80%, natomiast suma pa-
rowania wskaźnikowego w ciągu roku wynosi 560-580mm. Z wilgotnością powietrza związa-
ne jest występowanie mgieł. Największą częstotliwość dni z mgłą wykazują miesiące jesien-
ne i zimowe oraz wczesnowiosenne. Od września do marca liczba dni z mgłą wynosi 30. 
Liczba dni z mgłą w październiku wynosi natomiast 6 dni. Udział pojawiania się rosy od 
kwietnia do października to 80dni. Występowanie mgieł uzaleŜnione jest wyraźnie od warun-
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ków lokalnych, wynikających z ukształtowania powierzchni terenu, z najczęstszym pojawia-
niem się na obszarach podmokłych dolin. 
 
STOSUNKI ANEMOMETRYCZNE 

Dominującymi wiatrami są na terenie gminy wiatry z kierunku południowego, nato-
miast drugorzędnymi są wiatry zachodnie. Przy czym w chłodnym półroczu wzrasta udział 
wiatrów południowych, natomiast w czasie lata i wiosny wzrasta udział wiatrów północnych. 
Średnia prędkość wiatru na wysokości 10m nad powierzchnią gruntu wynosi 2,5m/s. Udział 
cisz atmosferycznych w skali roku dochodzi do średnio 32%. Prawdopodobieństwo z jakim 
pojawia się wiatr w porywach, tj. o prędkości >=25m/s, wynosi 50-70%, natomiast > 4 – 15 
m/s wynosi 25 % Wiatry o najwyŜszych prędkościach notuje się w porze chłodnej natomiast 
lato i wiosna charakteryzuje się duŜym udziałem wiatrów słabych.  

Stosunki anemometryczne, jako reprezentatywne dla wschodniej części płaskowyŜu 
głubczyckiego, przedstawiono na podstawie danych ze stacji meteorologicznej w Głubczy-
cach – RóŜa wiatrów dla miasta Głubczyce. W ciągu roku wiatry z południa stanowią 15% 
wiatrów, wiatry z północy kształtują się na poziomie 12%, natomiast wiatry z kierunku za-
chodniego wynoszą około 10%. Okres ciszy wynosi średnio 32,4%. 
 
 
2.6.3. Sytuacja klimatyczna uwarunkowana rzeźbą terenu 
 

Obszar gminy wykazuje silne zróŜnicowanie rzeźby i wysokości względnych docho-
dzących średnio do 40-60m w przypadku dolin i przyległych wzgórz PłaskowyŜu Głubczyc-
kiego, a maksymalnie sięgając nawet 100 - 150m w obrębie Gór Opawskich. Generalnie za-
tem jednym z dominujących czynników klimatotwórczych w skali lokalnej jest ukształtowanie 
powierzchni, co pozwala na syntetyczne wyróŜnienie następujących odrębnych klimatycznie 
jednostek: 
 
TERENY OBNIśEŃ DOLINNYCH - Obszary dolin i obniŜeń dolinnych naraŜone są na sta-
gnację chłodnego i wilgotnego powietrza w okresach pogód radiacyjnych. Jednocześnie 
mniejsze, suche dolinki są strefami spływu zimnego powietrza z terenów wyniesionych. Od-
rębne pod względem termiczno-wilgotnościowym warunki klimatyczne dolin wynikają ponad-
to w znacznej mierze z licznych podmokłości i występowania wód powierzchniowych. Doliny 
charakteryzują się większymi dobowymi wahaniami temperatur, niŜszymi temperaturami mi-
nimalnymi, większym uwilgotnieniem, częstymi przymrozkami radiacyjnymi. ZróŜnicowanie i 
intensywność zjawisk jest uzaleŜnione od wielu czynników, głównie od wielkości doliny, 
spadku, szerokości i kształtu. Największymi dolinami na terenie gminy, posiadającymi dobrze 
rozwinięte płaskie tereny zalewowe, są dolina Opawicy, Osobłogi, Straduni, w mniejszym 
stopniu dolina Psiny. Z punktu widzenia bioklimatycznego tereny dolinne są niekorzystne dla 
ich mieszkańców.  
 
WIERZCHOWINY WYSOCZYZN I WZNIESIEŃ GÓRSKICH - Dla tego typu, w przewadze 
płaskich lub słabo nachylonych obszarów, charakterystyczne są  korzystne warunki klima-
tyczne, zwłaszcza pod względem bioklimatycznym. Rejony wyniesione cechuje korzystny 
układ warunków termicznych i wilgotnościowych, są to tereny odznaczające się dobrymi wa-
runkami solarnymi, małymi amplitudami temperatur, mniejszą częstotliwością takich nieko-
rzystnych zjawisk jak mgły oraz dobrym przewietrzaniem. Są to tereny wolne od zastoisk 
chłodnego powietrza. Charakteryzują się równieŜ szybszymi zmianami parametrów meteoro-
logicznych w ciągu dnia. Niewielkie pokrycie roślinnością w okresie pozawegetacyjnym po-
woduje szybkie parowanie wody z powierzchni gleby. Obszary wierzchowin są obszarami, 
które w okresach silniejszych wiatrów ze wszystkich kierunków naraŜone są na mocniejsze 
nawietrzanie. 
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ZBOCZA WYSOCZYZN I WZNIESIEŃ GÓRSKICH - Sytuacja klimatyczna terenów nachylo-
nych, zwłaszcza zboczy o duŜych spadkach, jest zmienna w zaleŜności od kierunków spad-
ków i nachyleń zboczy. Tereny o przewaŜającej ekspozycji południowej otrzymują większą w 
porównaniu z terenami płaskimi ilość bezpośredniego promieniowania słońca, mają wyŜsze 
temperatury maksymalne oraz stosunkowo niską wilgotność powietrza. Posiadają równieŜ 
małą częstość zamgleń i odznaczają się dobrym przewietrzaniem. Odrębną sytuację klima-
tyczną przedstawiają zbocza o ekspozycji północnej. Obszary te otrzymują mniejszą w po-
równaniu z terenami płaskimi i ze zboczami o ekspozycji południowej ilość bezpośredniego 
promieniowania słońca, odznaczają się niŜszymi temperaturami maksymalnymi, wyŜszą wil-
gotnością powietrza oraz dłuŜszym zaleganiem pokrywy śnieŜnej.  
 
 
2.6.4. Podsumowanie 
 
 

• Warunki mikroklimatyczne gminy są bardzo zróŜnicowane, poniewaŜ obejmuje ona 
swoim zasięgiem obszary o dość Ŝywej i zmiennej rzeźbie, a ponadto obejmuje za-
równo wzniesione obszary PłaskowyŜu Głubczyckiego, fragment Gór Opawskich, jak 
teŜ obniŜenia dolinne, zwłaszcza większych rzek Opawicy, Psiny, Straduni, Troi, 
fragmentarycznie Osobłogi oraz lokalne obniŜenia dolinne dopływów tych rzek. Ge-
neralnie wyodrębnić moŜna dwa odmienne pod względem klimatu obszary: podob-
szar południowo-zachodni obejmujący obszar Gór Opawskich, odznaczający się 
ostrzejszymi warunkami klimatycznymi, podobszar północno-zachodni i zachodni 
zlokalizowany w zasięgu PłaskowyŜu Głubczyckiego charakteryzujący się klimatem 
nieco łagodniejszym. 

• UwaŜa się za celowe i konieczne, ze względu na ochronę zdrowia mieszkańców, 
określenie na podstawie pomiarów meteorologicznych, w dokumentacjach ekofizjo-
graficznych sporządzanych na potrzeby dokumentów miejscowych, terenów przewi-
dywanych na cele rozwoju gminy, które: 

- charakteryzują się niekorzystnymi warunkami zdrowotnymi ze względu na wy-
stępowanie zwiększonej wilgotności powietrza, niŜszych temperatur zewnętrz-
nych w stosunku do terenów wzniesionych, oraz na których występują zjawiska 
inwersji termicznej, 

- ze względu na warunki topoklimatyczne [mikroklimatyczne] mogą charaktery-
zować się większym zanieczyszczeniem powietrza i tym samym mniej korzyst-
nymi warunkami zdrowotnymi. 

• Szczegółowe rozpoznanie warunków mikroklimatycznych, zarówno zainwestowa-
nych, jak teŜ przewidywanych do zainwestowania, powinno umoŜliwić obiektywne 
sformułowanie priorytetów w konstruowaniu planu zaopatrzenia w ciepło i eliminacji 
indywidualnych palenisk, lub teŜ sformułować mechanizmy finansowe promujące 
wykorzystanie paliw o niskiej zawartości siarki. 
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3. STAN ŚRODOWISKA 
 

3.1. Powietrze atmosferyczne 
 

Źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego na terenie gminy Głub-
czyce są zakłady przemysłowe, obiekty komunalne, zabudowa mieszkalna i komunikacja. 
Emisja ta posiada decydujący wpływ na stan sanitarny w szczególności na terenie miasta, 
naleŜy jednak podkreślić, Ŝe stan ten w części kształtowany jest równieŜ przez obiekty zloka-
lizowane poza jego granicami. 

 
3.1.1. Emisja zanieczyszczeń atmosferycznych. 

 

Gmina Głubczyce naleŜy do obszarów o stosunkowo niskiej w skali województwa emisji 
zanieczyszczeń do powietrza. Pod względem emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z 
zakładów przemysłowych szczególnie uciąŜliwych dla czystości powietrza gmina zajmuje 
dwudzieste szóste miejsce. 

 
Emisja zanieczyszczeń pyłowych w roku 2003 osiągnęła wartość 21 Mg, co stanowiło 

0.42 % emisji zanieczyszczeń pyłowych oraz 124 Mg/r (bez emisji CO2), co stanowiło ok. 
0.02 % emisji gazowej z zakładów szczególnie uciąŜliwych dla czystości powietrza w woje-
wództwie.  

 
Wielkość emisji zanieczyszczeń na terenie gminy, zgodnie z tendencją ogólnopolską, od 

początku lat dziewięćdziesiątych wykazuje trwałą tendencję spadkową (o ok. 75.9 % w przy-
padku zanieczyszczeń pyłowych i ok. 61.0 % w przypadku zanieczyszczeń gazowych), wyni-
kającą głównie z przeprowadzonych działań ograniczających emisję, jak równieŜ z obniŜo-
nego tempa rozwoju gospodarczego (tabela nr 8). 

 
Tabela 8. Emisja zanieczyszczeń pyłowo – gazowych gminy Głubczyce na tle województwa. 

Emisja zanieczyszczeń 

Zanieczyszczenia za-
trzymane w urządze-

niach do redukcji 
zanieczyszczeń 

Stopień redukcji zanie-
czyszczeń [%] 

Lp. rok 

pyłowych 
gazowych 
(bez CO2) 
ogółem 

pyłowe gazowe pyłowych gazowych 

tys. ton 

1 
Głubczyce 
                      1990                                  
województwo                      

0.087 
 

50.8 

0.318 
 

126.0 

0.071 
 

1160.3 

- 
 

22.3 

44.9 
 

95.8 

0 
 

15.1 

2 
Głubczyce 
                      2000                                    
województwo                      

0.042 
 

7.7 

0.124 
 

57.5 

0.021 
 

997.3 

- 
 

99.7 

33.3 
 

99.2 

0 
 

63.4 

3 
Głubczyce 
                      2001      
województwo                      

0.043 
 

7.4 

0.121 
 

54.5 

0.035 
 

1080.1 

- 
 

98.5 

44.9 
 

99.3 

0 
 

64.4 

4 
Głubczyce 
                      2003                                
województwo                      

0.021 
 

5.0 

0.071 
 

49.6 

0.07 
 

1065.6 

- 
 
- 

24.0 
 

99.5 

0 
 

64.5 
 źródło: Wg „Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2001”. WIOŚ, Opole, 2002 r. 
 źródło: Wg „Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2002”. WIOŚ, Opole, 2003 r. 
 źródło: materiały Ministerstwa Środowiska dot. ochrony środowiska – stan 31.12.2003 r. (strona www.mos.gov.pl) 
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Tabela 9. Emisja zanieczyszczeń atmosferycznych z zakładów szczególnie uciąŜliwych w gminie Głubczyce, powiecie głubczyckim i w wojewódz-
twie opolskim w latach 2000 – 2003. 

Zanieczyszczenia wyemitowane do powietrza atmosferycznego 
Zanieczyszczenia zatrzymane i zneutra-
lizowane w urządzeniach oczyszczają-

cych 
pyłowe gazowe  pyłowe gazowe  

w tym ogółem ogółem 
so2 no2 CO2 

ogółem ogółem (bez CO2) 
Lp. 

jednostka 
administra-

cyjna 
rok 

 
 
 

ogółem 
 
 

tys. 
 Mg/a 

tys. 
 Mg/a Mg/km2  tys.  

Mg/a 
Mg/km2 

(bez CO2) 
tys. 

 Mg/a 
tys.  

Mg/a 
tys.  

Mg/a % % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Gmina Głub-
czyce 

2000 
2001 
2003 

5.298 
5.138 
2.422 

0.042 
0.043 
0.021 

0.14 
0.15 
0.07 

5.256 
5.095 
2.401 

0.42 
0.41 
0.24 

0.025 
0.025 
0.014 

0.005 
0.005 
0.002 

5.132 
4.974 
2.330 

33.3 
44.9 
24.0 

0 
0 
0 

2 Powiat głub-
czycki 

2000 
2001 
2003 

30.8 
31.9 
12.8 

0.2 
0.2 

0.104 

0.3 
0.3 
0.2 

30.6 
31.7 

12.633 

1.2 
1.3 
0.7 

0.1 
0.1 

0.062 

0.1 
0.1 

0.078 

29.8 
30.8 

12.133 

75.1 
76.7 
76.7 

0 
0 
0 

3 Województwo 
opolskie 

2000 
2001 
2003 

14455.4 
13712.2 
13032.6 

7.7 
7.4 
5.0 

0.8 
0.8 
0.5 

14447.7 
13705.0 
13027.6 

6.1 
5.8 
5.3 

18.0 
17.5 
14.1 

20.5 
19.5 
20.1 

14390.2 
13650.5 
12978.0 

99.2 
99.3 
99.5 

63.4 
64.4 
64.5 

Źródło: Ochrona środowiska 2000. GUS, Warszawa 2001 r. 
Źródło: Ochrona środowiska 2002. GUS, Warszawa 2002 r. 
Źródło: materiały Ministerstwa Środowiska dot. ochrony środowiska – stan 31.12.2003 r. (strona www.mos.gov.pl)
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Dane statystyczne w tabelach nr 8 i 9 przedstawiające emisję, uwzględniają strumienie 
zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza jedynie z zakładów szczególnie szkodliwych 
dla czystości powietrza atmosferycznego, objętych obowiązkiem sprawozdawczości GUS. 
Na podstawie danych krajowych i wojewódzkich moŜna załoŜyć, Ŝe emisja ta na terenie gmi-
ny stanowi ok. 60 % całkowitej emisji zanieczyszczeń pyłowych i ok. 70 % całkowitej emisji 
zanieczyszczeń gazowych. 
 
3.1.2. Struktura i źródła emisji zanieczyszczeń. 

 

Emisja zanieczyszczeń na terenie gminy Głubczyce występuje w postaci: 
 

⇒ emisji zorganizowanej (kotłownie lokalne, przemysł, sektor komunalny) i emisji ni-
skiej (indywidualne źródła grzewcze) 

⇒ emisji komunikacyjnej 
 
3.1.2.1. Emisja zorganizowana. 
 

Emisja zorganizowana, na podstawie przeprowadzonej w 2001 r. inwentaryzacji do 
„Projektu załoŜeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe mia-
sta i gminy Głubczyce” oraz ankietyzacji podmiotów gospodarczych powodowana jest przez:  

- 12 źródeł spalania paliw o mocach znamionowych większych niŜ 1 MW i łącznej mo-
cy ok. 27.0 MWt , 

- 109 źródeł spalania paliw o mocach zainstalowanych poniŜej 1 MW – łącznie ok. 23.8 
MWt  (kotłownie przemysłowe i lokalne), 

- indywidualne źródła ciepła o łącznej mocy ok. 7.3 MWt na terenie miasta i ok. 23.3 
MWt na terenie gminy, 

- procesy technologiczne prowadzone w zakładach przemysłowych. 
 

Na terenie miasta i gminy Głubczyce w strukturze ogrzewania dominują źródła grzew-
cze związane z obsługą budownictwa mieszkaniowego i obiektów uŜyteczności publicznej 
oraz potrzeb przemysłu i drobnej wytwórczości. Zgodnie z bilansem zapotrzebowania na 
ciepło zawartym w „Projekcie załoŜeń do planu zaopatrzenia miasta i gminy Głubczyce w 
ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, łączne zapotrzebowanie na moc cieplną wynosi 
ok. 70.6 MWt (w tym dla celów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego 29.0 MWt, 
budownictwa wielorodzinnego 22.0, potrzeb przemysłowych i usług komercyjnych 12.7 MWt 
oraz potrzeb usług uŜyteczności publicznej 6.9 MWt).  

 
Bilans potrzeb cieplnych miasta i gminy wskazuje, Ŝe ok. 39 % całkowitego zapotrze-

bowania na ciepło pokrywane jest ze źródeł indywidualnych, ok. 42 % zapotrzebowania po-
krywają kotłownie lokalne, a ok. 19 % zapotrzebowania pokrywają kotłownie zakładowe, przy 
czym na terenie miasta potrzeby te pokrywane są w 77 % z kotłowni lokalnych, a 23 % ze 
źródeł indywidualnych, natomiast na terenach wiejskich źródła indywidualne pokrywają 91 % 
potrzeb, a kotłownie lokalne tylko 9 %.  

 
Na terenie miasta istnieje kilkaset emitorów spalin, wśród których źródła o mocach rzę-

du 10 – 30 kW szacuje się na 250 – 300 obiektów, 109 to kotłownie o mocach 30 – 1000 kW 
oraz 12 kotłowni o mocach większych niŜ 1 000 kW.  

 
Do głównych źródeł emisji na terenie gminy zalicza się następujące jednostki: 
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Tabela 10. Główne źródła emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na terenie gminy 
Głubczyce. 

Lp. Źródła zanieczyszczeń Moc  
[MWt] 

paliwo 

1 2 3 4 
1 Zakłady Piwowarskie „Głubczyce” S.A. - Browar 5.860 olej 
2 PPUH „Tosca” Sp. z o.o.  3.900 gaz/olej 
3 Kotłownia lokalna SM Głubczyce ul. Kręta 10 3.600 miał 
4 Kotłownia lokalna GTBS ul. Olimpijska 2.298 olej 
5 Kotłownia lokalna SM Głubczyce                             

ul. Warszawska 1.800 miał 

6 Kotłownia lokalna SM Głubczyce  ul. Konstytucji 1.800 olej 
7 Kotłownia lokalna Szpitala Rejonowego 1.500 węgiel/koks 
8 Kotłownia lokalna SM Głubczyce , Aleje Śląskie 1.440 miał 
9 Kotłownia lokalna SM Głubczyce  ul. Gdańska 1.440 gaz 
10 Zakłady Piwowarskie „Głubczyce” S.A. - Sło-

downia 
1.290 węgiel 

11 Kotłownia lokalna Zespołu Szkół Mechanicz-
nych 1.100 miał 

12 Kotłownia lokalna GTBS ul. Sudecka 1.227 węgiel/koks 
RAZEM 27.028  
 

Wielkość emisji w roku 2002 i 2003 z wybranych zakładów, o największym udziale w 
strumieniu emisji zanieczyszczeń określona została na podstawie informacji z Publicznego 
Rejestru Zanieczyszczeń (tabela nr 10) oraz danych uzyskanych od uŜytkowników.  
 

Szacunkowa wielkość emisji zanieczyszczeń z terenu gminy Głubczyce przedstawiona 
została w tabeli nr 11. Emisja ta określona została na podstawie danych Wojewódzkiego 
Banku Danych Emisyjnych, prowadzonego przez Marszałka Województwa Opolskiego, 
obejmujących obiekty objęte systemem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 

 
Tabela 11.  Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych na terenie gminy Głubczyce w latach 

2001 - 2003 roku.  

Wielkość emisji zanieczyszczeń [Mg/rok] Lp. substancja 
2001 2002 2003 

1 2  4 5 
1 razem gmina w tym: 23 533.04 20 302,31 17 087,47 
2 suma pyłów 106,34 90,87 97,35 
3 suma gazów (z CO2) 23 426,69 20 211,44 16 990,13 
4 suma gazów (bez CO2) 527,86 502,29 426,02 

Emisja wybranych substancji 
5 dwutlenek siarki 141,33 143,56 101,24 
6 dwutlenek azotu 35,69 31,28 26,19 
7 tlenek węgla 336,56 300,06 245,67 
8 dwutlenek węgla 22 898,83 19 709,15 16 564,11 
9 pył ogółem 106,34 90,87 97,35 

10 węglowodory alifatyczne 3,79 18,17 42,98 
11 węglowodory aromatyczne 1,91 2,84 3,35 
12 amoniak 2,19 0,52 0,73 
13 ksylen 0,47 0,47 0,77 
14 sadza 7,85 7,08 5,47 
15 fluor 0,21 0,30 0,44 
16 benzyna 0,46 0,30 0,38 
17 toluen 0,09 0,21 0,37 
18 alkohole 1,17 1,37 0,94 

Źródło: Wojewódzki Bank Danych Emisyjnych Marszałka Województwa Opolskiego. 
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Tabela 12.  Emisja zanieczyszczeń ze zorganizowanych, głównych źródeł emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Głubczyce.  

Emisja zanieczyszczeń [Mg/rok] 
2002 2003 Lp. Nazwa zakładu 

Pył og. CO2 SO2 CO NO2 Pył og. CO2 SO2 CO NO2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Zakłady Piwowarskie „Głubczyce” S.A. 20,20 7 241,41 78,68 135,96 13,36 19,91 5 568,35 51,40 97,93 10,05 
2 Spółdzielnia Mieszkaniowa 21,21 5 481,98 29,43 64,96 8,80 24,88 5 918,14 31,15 72,60 9,32 

3 Głubczyckie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego 16,88 1 988,61 9,59 35,13 1,10 11,96 1 468,35 8,78 24,16 1,38 

4 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i 
Mostowych 15,56 489,80 2,80 0,41 1,46 32,05 520,97 3,00 0,31 1,57 

5 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 5,81 1 882,54 6,38 41,72 1,21 3,65 1 782,00 4,35 37,16 1,15 

6 Spółdzielnia Eksploatacyjno – Mieszka-
niowa „Kombinat” 4,61 1 119,88 13,87 9,48 2,49 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

7 Głubczyckie Przedsiębiorstwo Budowla-
ne 

4,25 303,32 1,83 6,95 0,76 3,78 317,22 2,03 7,21 0,54 

8 Wspólnota Mieszkaniowa ul. Powstań-
ców 0,35 49,20 0,24 1,11 0,03 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

9 „Toska” sp. z o.o. 0,006 892,57 0,003 0,87 0,87 0,006 861,37 0,001 0,12 0,84 
 RAZEM 88,886  19 444,93 142,823 296,59 30,08 96,236 16 436,40 100,711 239,49 24,85 
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Analiza danych z lat 2001 – 2003 wskazuje na systematyczny, niewielki spadek wielkości 
emisji, zarówno w odniesieniu do emisji łącznej, gazowej i pyłowej. Decydujące znaczenie 
dla emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego na terenie miasta i gminy posiada 
Zakłady Piwowarskie „Głubczyce” S.A., Spółdzielnia Mieszkaniowa, Głubczyckie Towarzy-
stwo Budownictwa Społecznego, w mniejszym stopniu poziom emisji kształtuje Okręgowa 
Spółdzielnia Mleczarska oraz Głubczyckie Przedsiębiorstwo Budowlane. Niska emisja zanie-
czyszczeń wywoływana jest przez indywidualne źródła grzewcze (piece kaflowe, kotły wę-
glowe, olejowe, gazowe) zasilające budynki mieszkalne i uŜyteczności publicznej. Cechą 
charakterystyczną niskiej emisji jest znaczna liczba źródeł rozproszonych, wprowadzających 
zanieczyszczenia poprzez niskie emitory. Z uwagi na małą sprawność procesu spalania i 
niekorzystne warunki rozprzestrzeniania, emisja ta, w połączeniu z emisją ze źródeł komuni-
kacyjnych stanowi obecnie główne źródło uciąŜliwości, odpowiedzialne za jakość powietrza 
na terenie miasta i gminy. Z uwagi na charakter i rozproszenie źródeł, emisja ta jest trudna 
do zbilansowania i w skali całego kraju nie jest kontrolowana. Niemniej w wielu przypadkach, 
z uwagi na lokalne uwarunkowania, emisja z niskich źródeł zanieczyszczeń decyduje o sta-
nie higieniczno – sanitarnym powietrza, równieŜ na terenie miasta i gminy Głubczyce. 

 
Wielkość niskiej emisji zanieczyszczeń pozostaje w zaleŜności od stopnia centralizacji 

źródeł ciepła (stopień uciepłownienia) i gazyfikacji gminy. Na terenie miasta i gminy Głubczy-
ce nie występują zorganizowane systemy wytwarzania ciepła, a zaopatrzenie w energię jest 
prowadzone poprzez lokalne kotłownie oraz indywidualne jednostki grzewcze. W strukturze 
paliwowej źródeł ciepła zdecydowanie przewaŜa paliwo stałe, węglowo – koksowe (ok. 66 
%), gazowe (ok. 15 %) i olejowe (ok. 19 %). Analiza wyposaŜenia mieszkań w instalacje 
wskazuje, Ŝe na terenie miasta Głubczyce zapewniony jest powszechny dostęp do gazu 
ziemnego (100 %), w przypadku terenów wiejskich dostęp ten jest zerowy.  

 
Strumień emisji zanieczyszczeń pochodzących z niskich źródeł emisji na terenie gminy 

szacuje się na poziomie (tabela 13): 
 

Tabela 13. Emisja zanieczyszczeń z niskich źródeł emisji. 

emisja 
SO2 NO2 CO CO2 Pył lp. rodzaj emisji 

[Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] 
1 2 3 4 5 6 7 
1 niska emisja zanieczyszczeń 15.11 18.64 527.33 20 448,00 298.68 
Źródło: opracowanie własne 

 

Uwzględniając wielkość emisji zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł emisyjnych, ob-
jętych obowiązkiem opłatowym (obejmują równieŜ emisję z zakładów szczególnie uciąŜli-
wych dla zanieczyszczenia powietrza) oraz emisję zanieczyszczeń z niskich źródeł emisji, 
całkowitą wielkość emisji zanieczyszczeń na terenie miasta i gminy Głubczyce szacuje się 
na poziomie (tabela nr 14): 

 
Tabela 14. Łączna, szacunkowa emisja zanieczyszczeń na terenie gminy Głubczyce 2003 r. 

emisja 
SO2 NO2 CO CO2 Pył lp. emisja 

[Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] [Mg/rok] 
1 2 3 4 5 6 7 
1 emisja łączna - szacunek 116,35 44,83 773,00 37 012,11 396,03 
Źródło: opracowanie własne 

 

Według danych statystycznych na terenie miasta Głubczyce ok. 74.7 % mieszkań za-
mieszkanych przez 78.3% ogółu mieszkańców ogrzewanych jest przy wykorzystaniu central-
nego systemu ogrzewania (centralne ogrzewanie). Brak scentralizowanego systemu ciepl-
nego, rozmieszczenie źródeł emisji, warunki techniczne wprowadzania zanieczyszczeń do 
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powietrza, istniejąca struktura paliwowa oraz zwarta zabudowa powoduje, Ŝe obszar niskiej 
emisji obejmuje w praktyce całe miasto.  

 
Analiza zuŜycia gazu, długości i dostępu do sieci gazowej wskazuje, Ŝe stopień zgazyfi-

kowania miasta jest stosunkowo wysoki. Na ogólną ilość gospodarstw domowych w mieście 
4 645, ok. 94.5 % posiada dostęp do sieci gazowej, w tym ok. 926 wykorzystuje gaz dla ce-
lów grzewczych.  
 
Tabela 15. ZuŜycie gazu sieciowego na terenie miasta i gminy Głubczyce w 2003 r. 

lp. 
długość sieci gazowej 
czynnej, rozdzielczej 

[km] 

odbiorcy gazu sieciowego 
[szt] 

zuŜycie gazu sieciowego w gospo-
darstwach domowych 

[ tys m3/rok] 
1 2 4 5 6 7 

ogółem, w tym 4 498 ogółem, w tym 3 890.6 
przemysł, usługi, handel, 
pozostali 109 przemysł, usługi, handel, 

pozostali 1 629.2 

w tym gospodarstwa do-
mowe: 

4 389 w tym gospodarstwa do-
mowe:                        

2 261.4 

w tym ogrzewane gazem: 926 w tym dla celów grzew-
czych: 1 228.6 

1 
 33.8 

łączna ilość gospodarstw 
domowych w mieście 4 645   

źródło: GSG w Zabrzu Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu 

 
 
 
3.1.2.2. Emisja ze źródeł komunikacyjnych 

 
Badania prowadzone na terenie miast Polski wskazują, Ŝe obok energetyki i ciepłownic-

twa do największych źródeł zanieczyszczenia powietrza zalicza się komunikacja drogowa. W 
wyniku spalania paliw w silnikach samochodowych do powietrza atmosferycznego przedo-
stają się zanieczyszczenia gazowe (tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek węgla, węglowodo-
ry) oraz pyłowe, w tym zawierające związki ołowiu, kadmu, niklu i miedzi.  

 
Szacowana wielkość emisji gazów ze źródeł mobilnych na terenie Polski wynosi ponad 

28 % łącznej emisji tlenku węgla, 42 % łącznej emisji tlenków azotu i 28 % łącznej emisji 
niemetanowych, lotnych związków organicznych (NLZO). Z uwagi na stale rosnącą liczbę 
pojazdów mechanicznych - zarejestrowanych na terenie miasta i gminy, wjeŜdŜających i 
przejeŜdŜających - emisja ze źródeł komunikacyjnych odgrywa coraz większą rolę w kształ-
towaniu stanu higieniczno – sanitarnego powietrza, w szczególności na terenach zabudowa-
nych.  

Wielkość emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych - oprócz cech charakteryzu-
jących poszczególne pojazdy mechaniczne, rodzaj spalanego paliwa, warunki pracy silnika i 
stan nawierzchni - pozostaje w związku z długością sieci drogowej oraz natęŜeniem panują-
cego na nich ruchu pojazdów. Na terenie gminy występują drogi zaliczane do: 
         -     drogi krajowe o długości 41.67 km 

- drogi wojewódzkie o długości 29.043 km,  
- drogi powiatowe o długości 162.77 km,  
- drogi gminne o długości 146.77 km. 
 

Wg danych GDDKiA oddział w Opolu, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz Powiato-
wego Zarządu Dróg szacuje się, Ŝe na drogach przebiegających przez teren gminy natęŜe-
nie ruchu pojazdów samochodowych wynosi (wg Generalnego Pomiaru Ruchu 2000): 

- droga 38 Granica Państwa – Głubczyce  - 3950 poj/24 h 
- droga 38 Głubczyce – Pawłowiczki   - 1591 poj/24 h 
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- droga 416 Głogówek –  Klisino    - 2133 poj/24 h 
- droga 416 Klisino - Głubczyce    - 3256 poj/24 h 
- droga 416 Głubczyce – granica województwa  - 3453 poj/24 h 
- droga 417 Laskowice - Klisino – Racibórz  -   453 poj/24h 
 

a struktura pojazdów obejmuje: 
  

- drogi krajowe - osobowe – 82.1 %, dostawcze – 6.0 %, cięŜarowe – 10.1 %, autobu-
sy – 1.2 %, motocykle – 0.1 %, ciągniki rolnicze – 1.5 % 

- droga wojewódzka – osobowe – 85.4 %, dostawcze – 7.5 %, cięŜarowe – 6.0 %, au-
tobusy – 1.6 %, motocykle – 0.3 %, ciągniki rolnicze – 1.1 % 

- drogi powiatowe – osobowe – 68.0 %, dostawcze – 7.0 %, cięŜarowe – 3.2 %, auto-
busy – 3.5 %, motocykle – 1.5 %, ciągniki rolnicze – 1.5 %, rowery – 15.3 % 

 
Z uwagi na brak wiarygodnych modeli matematycznych i wskaźników emisyjnych dla ru-

chu komunikacyjnego, duŜą ilość zmiennych wpływających na wielkość emisji, jak i samą ich 
zmienność, nie przeprowadzono szacunków emisji, uznając je za mało wiarygodne i nie od-
zwierciedlające rzeczywistych wartości emisyjno - imisyjnych.  

 
Z analizy literatury krajowej i światowej dotyczącej tego zagadnienia wynika, Ŝe oddzia-

ływanie zanieczyszczeń komunikacyjnych ogranicza się do bliskiego sąsiedztwa ciągów dro-
gowych i szybko maleje, wraz z odległością od korony drogi. 

 
 
3.1.3. Stan jakościowy powietrza atmosferycznego. 
 

Monitoring jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy prowadzony jest w 
oparciu o stacje sieci nadzoru ogólnego eksploatowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno 
– Epidemiologiczną w Opolu. Stacje zlokalizowane są na terenie miasta Głubczyce przy ulicy 
Kochanowskiego 15 i Niepodległości 5.  

 
Na terenie w/w stacji pomiarowych prowadzone są pomiary stęŜenia dwutlenku siarki i 

dwutlenku azotu, a do roku 2000 prowadzono równieŜ pomiary opadu pyłu.  
 

 

3.1.3.1. Wstępna ocena jakości powietrza. 
 

Ocena wstępna jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta Głubczyce prze-
prowadzona została w 2002 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 
w ramach oceny jakości powietrza dla całego województwa. Ocena jakości powietrza atmos-
ferycznego dokonana została w strefach – jednostkach terytorialnych tworzonych przez mia-
sta i aglomeracje o liczbie mieszkańców powyŜej 250 tysięcy i powiaty, na podstawie „Wska-
zówek do modernizacji jakości powietrza pod kątem dostosowania systemu do wymagań 
Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem duŜych miast”.  

Ocena jakości dokonana została w klasach dla substancji zanieczyszczających w opar-
ciu o kryteria „ochrony zdrowia” – dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pył zawieszony PM10, 
ołów, ozon, benzen, tlenek węgla oraz „ochrona ekosystemów” – dwutlenek siarki, dwutlenek 
azotu, ozon. WyróŜnione klasy zanieczyszczenia obejmują obszary: 
– klasa I - obszar, na terenie którego najwyŜsze stęŜenia zanieczyszczeń przekraczają 

górny próg oszacowania dla kaŜdego z zanieczyszczeń  
– klasa II - obszar, na terenie którego najwyŜsze stęŜenia zanieczyszczeń zawierają 

się pomiędzy dolnym i górnym progiem oszacowania 
– klasa III - obszar, na terenie którego najwyŜsze stęŜenia zanieczyszczeń nie prze-

kraczają dolnego progu oszacowania 
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Tabela 16. Progi oszacowania stęŜeń zanieczyszczeń dla oceny stanu jakości powietrza atmos-
ferycznego.  

lp. 
próg 

oszaco-
wania 

so2 no2 PM10 co ozon ołów benzen 

kryterium zdrowotne 
1 próg górny 75.0 ug/m3 

(60 % stęŜe-
nia 24h) 

32.0 ug/m3 
(80 % stęŜe-
nia  roczne) 
140 ug/m3 
(70 % stęŜe-
nia 1 h) 

30.0 ug/m3 
(60 % stęŜe-
nia 24h) 

14 ug/m3 
(80 % stęŜe-
nia  roczne) 

7.0 ug/m3 
(70 % stę-
Ŝenia 8h) 

0.35 ug/m3 
(70 % stęŜe-
nia  roczne) 

3.5 ug/m3 
(70 % stęŜe-
nia 24h) 

2 próg dolny 50.0 ug/m3 
(50 % stęŜe-
nia 24h) 

26.0 ug/m3 
(65 % stęŜe-
nia  roczne) 
100 ug/m3 
(80 % stęŜe-
nia 1 h) 

20.0 ug/m3 
(40 % stęŜe-
nia 24h) 

10 ug/m3 
(65 % stęŜe-
nia  roczne) 

5.0 ug/m3 
(50 % stę-
Ŝenia 8h) 

120 ug/m3 

0.25 ug/m3 
(50 % stęŜe-
nia  roczne) 

2.0 ug/m3 
(40 % stęŜe-
nia 24h) 

3 wartość gra-
niczna 

125 ug/m3 

 
stęŜenia 1h – 
200 ug/m3 
stęŜenia  
roczne – 40 
ug/m3 

- - 120 ug/m3 - - 

kryterium ekosystemów 
1 próg górny 12.0 ug/m3 

(60 % stęŜe-
nia 24h) 

24.0 ug/m3 
(80 % stęŜe-
nia  roczne) 

- - - - 

2 próg dolny 8.0 ug/m3 
(40 % stęŜe-
nia 24h) 

19.5 ug/m3 
(65 % stęŜe-
nia  roczne) 

- - 

6000 ug/m3 

stęŜenia  1 h 

- - 

3 wartość gra-
niczna 

20 ug/m3 30 ug/m3 - - 6000 ug/m3 - - 

 
Przeprowadzona ocena określa zróŜnicowanie przestrzenne województwa opolskiego 

pod względem jakości powietrza atmosferycznego (jako jedyna analizuje stan powietrza na 
obszarze całego województwa). Stan jakościowy powietrza na obszarze województwa gene-
ralnie ocenić naleŜy jako dobry. W przypadku większości oznaczanych substancji, wartości 
stęŜeń zanieczyszczeń na obszarze całego województwa nie przekraczają wartości odpo-
wiadającej II i III klasie (są znacząco niŜsze niŜ wartości normatywne), a tylko w przypadku 5 
substancji (pył zawieszony PM10, ozon, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, benzen) na czę-
ści obszaru województwa stęŜenia zanieczyszczeń wykazują podwyŜszony poziom zanie-
czyszczenia – tabela nr 17. 

 
Tabela 17. Wyniki wstępnej klasyfikacji stref jakości powietrza atmosferycznego w powiecie 

Głubczyce na tle województwa. 

ochrona zdrowia ludzkiego ochrona ekosyste-
mów/roślin lp. strefa/powiat 

ben-
zen 

NO2 SO2 Pb O3 CO pył NO2 SO2 O3 

1 brzeski III I III III I III I III II I 
2 głubczycki  III III III III I III I III II I 

3 kędzierzyńsko – 
kozielski I I I III I III I II I I 

4 kluczborski III III III III I III I III II I 
5 krapkowicki III III I III I III I III II I 
6 namysłowski III III III III I III I III II I 
7 nyski III II III III I III I III II I 
8 oleski III III III III I III I III II I 
9 opolski III III III III I III I III II I 
10 prudnicki III III III III I III I III II I 
11 strzelecki III III III III I III I III I I 
12 grodzki - Opole II I III III I III I n.k. - - 
Źródło – Klasyfikacja stref według kryteriów monitoringowych i propozycja reorganizacji systemu monitoringu powietrza. WIOŚ 
Opole, 2003 r.  



Diagnoza stanu środowiska na terenie gminy Głubczyce 

Prawa autorskie: 
Zakład Ocen i Planowania Środowiska ECOPLAN,  
Przedsiębiorstwo Ekologiczne INTEREKO Sp. z o.o.    

42 

W wyniku badań dla terenu powiatu Głubczyce uzyskano następujące wyniki: 
- I klasa ze względu na zanieczyszczenie pyłem zawieszonym PM10 i ozonem  
- III klasa ze względu na zanieczyszczenie dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, 

tlenkiem węgla, ołowiem i benzenem 
 
 
3.1.3.2. Ocena bieŜąca jakości powietrza w powiecie Głubczyce. 
 

Zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska Wojewoda corocznie dokonuje oceny 
poziomu substancji zanieczyszczających w powietrzu w obrębie wyznaczonych stref, w celu  
określenia – w zaleŜności od wykazanych poziomów stęŜeń zanieczyszczeń - niezbędnych 
działań ochronnych, zapewniających uzyskanie wymaganych standardów jakości środowi-
ska.  Podstawą zaliczenie strefy do określonej klasy stanowią wyniki uzyskane na obszarach 
o najwyŜszych poziomach stęŜeń danego zanieczyszczenia w strefie, z tym, Ŝe zaliczenie 
strefy do klasy C dla danego zanieczyszczenia oznacza jej zakwalifikowanie do opracowania 
programu ochrony powietrza (POP). 
 
Tabela 18. Klasy stref i wymagane działania w zaleŜności od poziomów stęŜeń zanieczyszcze-
nia, uzyskanych w pierwszej rocznej ocenie jakości powietrza, dla przypadków gdy jest okre-
ślony margines tolerancji. 

Poziom stęŜeń Klasa 
strefy 

Wymagane działania 

nie przekraczający wartości1) dopuszczalnej 

 
A brak 

powyŜej wartości dopuszczalnej1) lecz nie 
przekraczający wartości dopuszczalnej po-
większonej o margines tolerancji  

B − określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych 

powyŜej wartości dopuszczalnej powiększonej 
o margines tolerancji C 

− określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych 
oraz wartości dopuszczalnych powiększonych o margines 
tolerancji, 

− opracowanie programu ochrony powietrza POP 

moŜliwość przekroczenia wartości dopusz-
czalnej powiększonej o margines tolerancji1) 
na niektórych obszarach; ocena dla tych ob-
szarów  oparta na podstawach uznanych za 
niewystarczające do zaliczenia strefy do klasy 
C (do opracowania POP) 

B/C 

− określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych 
oraz potencjalnych obszarów przekroczeń wartości do-
puszczalnych powiększonych o margines tolerancji (uzy-
skanych w oparciu o dostępne „niewystarczająco pewne”, 
lecz wstępnie zaakceptowane, dane i metody), 

− przeprowadzenie dodatkowych badań w celu potwierdzenia 
potrzeby (lub braku potrzeby) działań na rzecz poprawy ja-
kości powietrza (opracowania POP) 

1)  - z uwzględnieniem dozwolonych poziomów częstości przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w 
sprawie dopuszczalnych poziomów 

 
Przeprowadzona ocena bieŜąca wykazała, Ŝe stan jakości powietrza na terenie powiatu 

(miasta) Głubczyce odpowiada klasie B ze względu na poziom pyłu zawieszonego, co ozna-
cza konieczność określenia obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych dla tej strefy.  
 
Tabela 19. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń oraz klasa ogólna dla 
kaŜdej strefy uzyskana w ocenie rocznej za 2003 r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów w 
celu ochrony zdrowia. 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanie-
czyszczeń dla obszaru całej strefy Lp Nazwa 

strefy 
Kod 

strefy 
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3 

Klasa 
ogólna 
strefy 

 

1 Powiat brzeski 4.16.23.01 A B B/C A A A A B 

Określenie ob-
szarów prze-
kroczeń warto-
ści dopusz-
czalnych 

2 Powiat 
głubczycki 

4.16.23.02 A A B/C A A A A B j.w. 

3 Powiat  
kędzierzyńsko- 4.16.23.03 A A B/C A B/C A A B j.w. 
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kozielski 

4 Powiat  
kluczborski 4.16.23.04 A B B/C A A A A B j.w. 

5 Powiat  
krapkowicki 

4.16.23.05. A A A A B/C A A B j.w. 

6 Powiat  
namysłowski 4.16.23.06 A A B/C A A A A B j.w. 

7 Powiat  
nyski 

4.16.23.07. A A B A A A A B j.w. 

8 Powiat  
oleski 4.16.23.08 A A B/C A A A A B j.w. 

9 Powiat grodzki 
 Opole 

4.16.23.61 A A B/C A B/C A A B j.w. 

10 Powiat  
opolski 4.16.23.09 A A B/C A A A A B j.w. 

11 Powiat  
prudnicki 

4.16.23.10 A B B/C A A A A B j.w. 

12 Powiat  
strzelecki 4.16.23.11 A B/C B/C A A A A B j.w. 

 
 
3.1.3.3. Monitoring powietrza atmosferycznego. 
 

3.1.3.3.1.Zanieczyszczenia pyłowe. 

Na terenie gminy Głubczyce do 2003 roku nie były prowadzone instrumentalne pomiary 
zanieczyszczeń pyłowo – gazowych i opadu pyłu. Pomiary rozpoczęte zostały dopiero w 
2003 r. w ramach sieci nadzoru ogólnego WSSE w punktach pomiarowych zlokalizowanych 
na terenie miasta przy ulicy Kochanowskiego 15 i Niepodległości 5, obejmując określenie 
poziomów imisji dwutlenku siarki i dwutlenku azotu. 
 

3.1.3.3.2. Zanieczyszczenia gazowe. 

 

3.1.3.3.2.1. Dwutlenek siarki. 
 

Na terenie miasta pomiar imisji zanieczyszczeń obejmował wartość średnioroczną, nie 
były prowadzone pomiary stęŜeń godzinnych i dobowych. W 2003 r. poziom stęŜeń zanie-
czyszczeń utrzymywał się na poziomie 15.3 – 15.4 ug/m3, nie wywołując przekroczenia war-
tości godzinnych i dobowych (tabela nr 20).  
 

Tabela 20. Wartości średniorocznych stęŜeń dwutlenku siarki i dwutlenku azotu na terenie 
Głubczyc w 2003 r.  

Średnioroczne stęŜenie zanieczyszczeń [ug/m3] Lp. Punkt pomiarowy 
SO2 NOx 

1 2 3 4 
1 ul. Kochanowskiego 23 15.3 18.5 
2 ul. Niepodległości 5 15.4 17.9 

 norma dopuszczalna - 40.0 

 

3.1.3.3.2.2. Dwutlenek azotu. 
 

Średnioroczne wartości stęŜeń zanieczyszczeń na terenie miasta wykazywały mało 
zróŜnicowane wartości, od 17.9 ug/m3 w punkcie pomiarowym przy ulicy Niepodległości do 
18.5 ug/m3 w punkcie pomiarowym przy ulicy Kochanowskiego. Wartości te nie przekraczały 
połowy normy dopuszczalnej, wynoszącej 40.0 ug/m3 (tabela nr 20).  
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3.1.4. Podsumowanie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Hałas. 
 

3.2.1. Hałas przemysłowy. 
 
KaŜdy zakład przemysłowy stanowi zgrupowanie wielu pojedynczych źródeł hałasu, 

charakteryzujących się róŜnymi właściwościami akustycznymi, są to źródła o róŜnej mocy 
akustycznej, charakterystyce kierunkowej czy teŜ widmowej. Zgrupowanie tych obiektów na 
ograniczonym terenie pozwala na traktowanie całego układu jako źródła powierzchniowego. 
DuŜy wpływ na właściwości akustyczne źródeł powierzchniowych mają warunki otoczenia i 
parametry meteorologiczne, głównie kierunek i siła wiatru oraz temperatura. 

 
3.2.1.1 Identyfikacja źródeł hałasu przemysłowego 

 
Na terenie gminy Głubczyce zlokalizowanych jest 9 zakładów przemysłowych będą-

cych potencjalnymi powierzchniowymi źródłami hałasu o poziomach ponadnormatywnych. 
NaleŜą do nich: 

- Zakłady Piwowarskie S.A. ul. I Armii Wojska Polskiego 16-18 
- Toska Sp. z o.o. grupa Bongrain ul. Raciborska 36 
- Spółdzielnia Mleczarska w Głubczycach ul. I Armii Wojska Polskiego 7 
- PSS Społem Głubczyce  
- Top Farms Głubczyce Kombinat Rolny Sp. z o.o. Ul. Chrobrego 23 
- Głubczyckie Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomex” Sp. z o.o. ul. Raciborska 20 
- Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i Instalacyjnego „Chmielewski” s.j. ul. Koł-

• Miasto i gmina Głubczyce naleŜą do obszarów o stosunkowo niskiej w skali woje-
wództwa emisji zanieczyszczeń do powietrza. Pod względem emisji zanieczysz-
czeń pyłowych i gazowych z zakładów przemysłowych szczególnie uciąŜliwych dla 
czystości powietrza gmina zajmuje dwudzieste szóste miejsce. Potwierdzają to 
równieŜ wskaźniki emisyjne w przeliczeniu na jednostkę powierzchni, według któ-
rych miasto i gmina naleŜą do jednych z mniejszych emitentów zanieczyszczeń na 
Opolszczyźnie. Korzystnym faktem jest utrzymująca się od początku okresu trans-
formacji trwała tendencja spadku emisji zanieczyszczeń. 

• W strukturze wytwarzania zanieczyszczeń główne znaczenie posiada sektor komu-
nalno – bytowy (główne źródło tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń) oraz przemysło-
wy. Zaznacza się (podobnie jak na terenie całego kraju) stały wzrost emisji ze źró-
deł komunikacyjnych.  

• Istniejąca emisja zanieczyszczeń na terenie miasta i gminy nie znajduje swojego 
odbicie w stanie higieniczno – sanitarnym powietrza. BieŜące oceny jakości powie-
trza atmosferycznego wskazują, Ŝe jakość powietrza na terenie powiatu (i miasta) 
Głubczyce odpowiada klasie B ze względu na poziom pyłu zawieszonego, co ozna-
cza konieczność określenia obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych dla tej 
strefy. Na terenie miasta i gminy nie zaobserwowano dotychczas przekroczenia 
standardów jakości powietrza. 

• Obszary nie objęte obsługą zorganizowanych systemów zaopatrzenia w ciepło na 
terenie miasta i gminy, z uwagi na występującą niską emisję zanieczyszczeń, cha-
rakteryzują się gorszymi warunkami aero – sanitarnymi w stosunku do terenów 
scentralizowanego ogrzewania. Dodatkowym czynnikiem potęgującym efekt emi-
syjny jest  intensywny ruch samochodowy. 
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łątaja 7 
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Galmet” s.j. ul. Raciborska 36 
- Zakład Urządzeń Grzewczych „Elektromet”, Gołuszowice 57 

 
Spośród wymienionych wyŜej zakładów jedynie spółka Toska Sp. z o. o. ul. Raciborska 36 
posiada pozwolenie na emisję hałasu do środowiska: 

- Pozwolenie Nr OŚ 7647/1/2004 z dnia 26 stycznia 2004 roku obowiązujące do dnia 
30 czerwca 2014roku 

 
3.2.1.2 Charakterystyka źródeł hałasu przemysłowego 
 
Zakłady Piwowarskie S.A. ul. I Armii Wojska Polskiego 16-18 
 

Zakłady Piwowarskie S.A. zlokalizowane są w centralnej części miasta Głubczyce. 
Od strony północnej teren zakładu bezpośrednio graniczy z terenem Szkoły Podstawowej nr 
2 im. J. Korczaka, chociaŜ sam budynek szkoły znajduje się w większej odległości. W kie-
runku północno – zachodnim znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, która 
poddana jest najintensywniejszemu oddziaływaniu akustycznemu. Głównym źródłem hałasu 
zakładów są urządzenia systemu wentylacji. Na podstawie dostępnej dokumentacji stwierdza 
się, iŜ emisja hałasu pochodzącego z Zakładów Piwowarskich S.A. w okresie dziennym nie 
powinna powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów akustycznych na terenach 
objętych ochroną przed hałasem. W okresie nocnym dopuszczalny poziom hałasu moŜe być 
przekraczany na terenie wspomnianej zabudowy mieszkaniowej. Zakład został zobowiązany 
do wystąpienia do Starosty Głubczyckiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na emitowa-
nie hałasu do środowiska. 

 

Toska Sp. z o.o. grupa Bongrain ul. Raciborska 36 
 

Zakład produkcyjny Toska związany jest z branŜą spoŜywczą, głównie specjalizuje się 
w przetwórstwie mleka. Zlokalizowany jest w wschodniej części miasta Głubczyce. Na tere-
nie przedsiębiorstwa znajduje się bateria agregatów spręŜających i chłodzących stanowiąca 
główne źródło hałasu. Emisja hałasu z agregatów w kierunku południowym powodowała 
przekroczenie standardów akustycznych na terenach objętych ochrona przed hałasem. We 
wrześniu 2003 roku zakład realizował zabezpieczenia pozwalające na ograniczenie poziomu 
emisji hałasu do środowiska. W chwili obecnej Spółka Toska posiada pozwolenie na emisje 
hałasu do środowiska. 
 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „Galmet” s.j. ul. Raciborska 36 
 

Przedsiębiorstwo Galmet połoŜone jest w wschodniej części miasta Głubczyce przy 
drodze nr 416. W pobliŜu zakładu, w kierunku północno – zachodnim znajduje się posesja 
mieszkaniowa. W kierunku południowym, za ciągiem komunikacyjnym ulicy Raciborskiej 
znajduje się pięciokondygnacyjny budynek mieszkalny. Zakład Galmet specjalizuje się w 
produkcji urządzeń grzewczych, a główne źródło hałasu stanowią urządzenia wentylacyjne. 
Największa emisja hałasu z terenu zakładu odbywa się w kierunku wschodnim. Na granicy 
działki właściciela poziom hałasu sięga 80dB(A). Na kierunku tym, jednak, nie występują te-
reny objęte ochrona przed hałasem. Emisja hałasu w kierunku zabudowy mieszkaniowej 
utrzymuje się w dopuszczalnych granicach. 
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Zakład Urządzeń Grzewczych „Elektromet”, Gołuszowice 57 
 

Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet znajduje się w północno - zachodniej i w pół-
nocno - wschodniej części miejscowości Gołuszowice. W części północno – zachodniej znaj-
duje się hala produkcyjna. W kierunku południowo – wschodnim od hali zlokalizowana jest 
zabudowa gospodarcza objęta ochroną przed hałasem, mimo to emisja hałasu z terenu hali 
nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych standardów akustycznych. W północno – 
wschodniej części miejscowości znajduje się projektowana obecnie hala emalierni. W bez-
pośrednim sąsiedztwie hali znajduje się teren objęty szczególną ochroną przed hałasem – 
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza wraz z przedszkolem. Przewiduje się, iŜ emisja ha-
łasu z terenu emalierni nie przekroczy dopuszczalnego poziomu. Głównym źródłem hałasu 
kształtującym klimat akustyczny wokół ZUG Elektromet jest transport wewnątrzzakładowy. 
 
 
Pozostałe źródła 
 

 Wpływ pozostałych zakładów przemysłowych, jakie znajdują się na terenie gminy 
Głubczyce na klimat akustyczny środowiska nie został rozpoznany. Przewiduje się jednak, 
Ŝe głównym źródłem emisji hałasu z ich terenu będzie ruch samochodowy związany z  funk-
cjonowaniem tych przedsiębiorstw.  

Do przedsięwzięć, które stanowią często istotne źródło hałasu  zaliczają się równieŜ 
stacje benzynowe i warsztaty samochodowe. Na terenie gminy Głubczyce znajdują się czte-
ry stacje paliw: 

- Stacja Paliw Petrochemia Płock ul. Wrocławska 
- Stacja Paliw Orlen ul. Wrocławska 22 
- Stacja Paliw Galon ul. Kopernika 12 

 
Na terenie gminy znajduje się, takŜe, osiem niewielkich przedsiębiorstw działających jako 
warsztaty samochodowe.  

 
 

3.2.2. Hałas komunikacyjny 
 

3.2.2.1. Hałas kolejowy. 
 

Ze względu na brak funkcjonującej infrastruktury kolejowej zagroŜenie hałasem kolejo-
wym na terenie gminy Głubczyce nie występuje. 

 
3.2.2.2. Hałas drogowy 

 
Do najbardziej uciąŜliwych źródeł hałasu w środowisku naleŜy zaliczyć komunikację 

drogową. Gwałtowny wzrost liczby samochodów, notowany od lat 90-tych, skutkuje wzro-
stem liczby osób naraŜonych na ponadnormatywny hałas. Prowadzone przez szereg lat ba-
dania wykazują nieznaczną poprawę stanu akustycznego przy głównych trasach komunikacji 
drogowej w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni. Jednocześnie obserwuje się pogorszenie wa-
runków akustycznych na pierwszej linii zabudowy. Coraz lepszy standard pojazdów, wpro-
wadzenie ograniczenia prędkości ruchu wynikające z przepisów o ruchu drogowym przy jed-
nocześnie stale wzrastającej ilości pojazdów poruszających się po drogach nie prowadzą do 
poprawy warunków akustycznych na pobliskich terenach zabudowanych. W związku z tym 
mieszkańcy większych miast i osiedli połoŜonych przy ruchliwych trasach komunikacyjnych 
nadal przebywają w klimacie akustycznym przekraczającym dopuszczalne normy. Prowa-
dzony monitoring hałasu komunikacyjnego wskazuje, Ŝe do terenów szczególnie zagroŜo-
nych tego rodzaju hałasem naleŜą duŜe miasta oraz obszary przyległe do tras komunikacyj-
nych o duŜym natęŜeniu ruchu.  
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Przez teren gminy Głubczyce przebiega droga krajowa nr 38 o znaczeniu regionalnym 

relacji Kędzierzyn – Koźle – Głubczyce – granica państwa, oraz dwie drogi wojewódzkie: 
 
- nr 416 – relacji Krapkowice – Głogówek – Głubczyce – Kietrz – Racibórz 
- nr 417 – relacji Laskowice – Klisino – Szonów – Lisięcice 

 
Około 20 km od centrum miasta połoŜona jest droga krajowa relacji Pszczyna – Raci-

bórz - Opole Nr 45, pełniąca funkcję trasy głównej ruchu przyśpieszonego. W odległości 25 
km w linii prostej, lecz juŜ po czeskiej stronie, znajduje się droga Nr 11 o podobnej funkcji re-
lacji Praha (Hradec Kralove) - Cieszyn (Ostrava), przebiegająca przez Opavę.  
Od projektowanych węzłów autostrady A4 relacji Drezno-Berlin-Zgorzelec-Wrocław-Opole-
Gliwice-Katowice-Kraków-Rzeszów-Medyka-Kijów miasto oddalone jest o około 35 km (wę-
zły: "Gogolin", "Dąbrówka") i 40 km (alternatywne węzły; "Olszowa", "Dolna"). 

W celu scharakteryzowania rzeczywistego zagroŜenia hałasem pochodzącym od tras 
komunikacyjnych o duŜym natęŜeniu ruchu, przeprowadzono, w punktach połoŜonych przy 
najbardziej uczęszczanych drogach, pomiary poziomu hałasu. 
 
Pomiary 
 

W dniach 20 października 2004 roku, w godzinach od 10.00 do 18.00, 10 listopada 
2004, w godzinach od 15,30 do 17,30 oraz 12 listopada 2004r w godzinach od 8,30 do 13,30 
przeprowadzono serię krótkotrwałych, 30-minutowych, pomiarów poziomu hałasu emitowa-
nego przez ruch drogowy najwaŜniejszych szlaków komunikacyjnych gminy. Łącznie z pro-
wadzonymi pomiarami hałasu szacowano natęŜenie ruchu samochodowego.  

Pomiar przeprowadzono całkującym miernikiem poziomu dźwięku firmy Bruel & Kjaer 
typu 2236D nr 2015772 z mikrofonem typu 4188 nr 1904236 wyposaŜonym w osłonę prze-
ciwwietrzną. Urządzenia, w trakcie wykonywania pomiarów, posiadały waŜne dokumenty 
uwierzytelniające.  
 

W celu scharakteryzowania zagroŜenia hałasem komunikacyjnym obszarów objętych 
ochroną przed hałasem posłuŜono się następującymi pojęciami: 

 
- obszar zagroŜony hałasem ponadnormatywnym w porze dziennej –  

obszar ten został wyznaczony na podstawie przeprowadzonych pomiarów. Określa 
on szerokość pasa terenu podaną w metrach od skrajni jezdni, w którym panuje ha-
łas o poziomie wyŜszym niŜ 60dB(A) dla pory dziennej. 

- obszar zagroŜony hałasem ponadnormatywnym w porze nocnej –  
określa on szerokość pasa terenu podaną w metrach od skrajni jezdni, w którym 
panuje hałas o poziomie wyŜszym niŜ 50dB(A) dla pory nocnej. Obszar ten został 
określony na podstawie pomiarów wykonanych w porze dziennej, przy czym 
uwzględniono następującą poprawkę: 
� natęŜenie ruchu w porze nocnej na drogach krajowych i wojewódzkich stanowi 

30% natęŜenia ruchu  pory dziennej 
� udział pojazdów cięŜkich w całkowitym ruchu samochodowym wzrasta o 10% 

dla dróg krajowych i wojewódzkich 
� natęŜenie ruchu w porze nocnej na drogach powiatowych i innych o mniejszym 

znaczeniu stanowi 15% ruchu dziennego, przy czym jego struktura nie zmienia 
się 

 
Potencjalne zagroŜenie hałasem komunikacyjnym na terenach połoŜonych przy dro-

gach powiatowych i gminnych oraz w miejscowościach połoŜonych przy drogach wojewódz-
kich i drodze krajowej Nr 38, w których nie wykonywano pomiarów poziomu hałasu, określo-
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no na podstawie danych statystycznych, opierając się na publikacjach, obejmujących tą pro-
blematykę oraz na własnych doświadczeniach pomiarowych. 
 
Droga krajowa Nr 38 (DK38) 
 

Na terenie gminy Głubczyce leŜy ok. 22km odcinek drogi krajowej nr 38 (DK38). Cią-
gnie się on od przejścia granicznego w Pietrowicach przez miejscowości Mokre Kolonia, Zo-
powy Osiedle, Nowe Gołuszowice, Głubczyce, Grobniki i Widok. Ruch samochodowy, odby-
wający się na odcinku Głubczyce – Pietrowice, ma głównie charakter tranzytowy w kierunku 
przejścia granicznego. Odcinek połoŜony we wschodniej części gminy łączy Głubczyce z 
Kędzierzynem-Koźlem. Na drodze krajowej nr 38 zrealizowano 6 punktów pomiarowych: 
 
Nowe Gołuszowice 

Punkt pomiarowy został zlokalizowany w centrum miejscowości w odległości 5 metrów 
od skrajni drogi. Zmierzono hałas o poziomie 64,9dB(A) [patrz: Karta pomiarowa Nowe Go-
łuszowice]. W trakcie wykonywania pomiaru zliczono przejazd 52 pojazdów w tym 9 pojaz-
dów cięŜkich.  
 
Zopowy Osiedle 

Punkt pomiarowy został zlokalizowany przy południowo-zachodniej granicy miejscowo-
ści w odległości 5 metrów od skrajni drogi. Zmierzono hałas o poziomie 63,3dB(A) [patrz: 
Karta pomiarowa Zopowy Osiedle]. W trakcie pomiaru zarejestrowano przejazd 45 pojaz-
dów w tym 8 pojazdów cięŜkich. Na odcinku drogi przechodzącym przez miejscowość nie 
obowiązuje ograniczenie prędkości jak dla terenu zabudowanego, gdyŜ zabudowa mieszkal-
na oddzielona jest od jezdni siatką ogrodzeniową. Prędkość przejeŜdŜających  samochodów 
wynosi ok. 70km/h. 

 
Mokre Kolonia 

Punkt pomiarowy został zlokalizowany w centrum miejscowości w odległości 5 metrów 
od skrajni jezdni. Zmierzono hałas o poziomie 60,5dB(A) [patrz: Karta pomiarowa Mokre 
Kolonia]. W trakcie wykonywania pomiaru zliczono przejazd 31 pojazdów w tym 4 pojazdów 
cięŜkich. Na podstawie wywiadu z mieszkańcami miejscowości stwierdza się, Ŝe hałas ko-
munikacyjny stanowi powaŜne ograniczenie standardu jakości Ŝycia. Hałas ten jest szcze-
gólnie uciąŜliwy w porze nocnej i dotyczy w głównej mierze przejazdów samochodów cięŜa-
rowych, które nie stosują się do obowiązującego ograniczenia prędkości ruchu. 
 
Pietrowice  

Punkt pomiarowy został zlokalizowany w centrum miejscowości w pobliŜu skrzyŜowa-
nia z drogą powiatową do ChomiąŜy w odległości 5 metrów od skrajni jezdni. Zmierzono po-
ziom hałasu 59,7dB(A) [patrz: Karta pomiarowa Pietrowice]. W trakcie wykonywania pomia-
rów zarejestrowano przejazd 29 pojazdów w tym 6 pojazdów cięŜkich. 
 
Grobniki 

Punkt pomiarowy został zlokalizowany w pobliŜu wschodniej granicy miejscowości w 
odległości 5 metrów od skrajni jezdni. Zarejestrowano hałas o poziomie 63,3dB(A) [patrz: 
Karta pomiarowa Grobniki]. W trakcie wykonywania pomiaru zanotowano przejazd 57 po-
jazdów w tym 8 pojazdów cięŜkich. 
 
Widok 

Punkt pomiarowy został zlokalizowany przy północno-wschodniej granicy miejscowości. 
Zarejestrowano hałas o poziomie 63,1dB(A) [patrz: Karta pomiarowa Widok]. W trakcie wy-
konywania pomiaru zliczono przejazd 34 pojazdów w tym 6 pojazdów cięŜkich. 
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Droga wojewódzka nr 38 łączy min. Głubczyce z Kędzierzynem – Koźlem przechodząc 
przez miejscowość Pawłowiczki. Firma LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o. z Wrocła-
wia w Programie Ochrony Środowiska dla powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z 2004r po-
daje, iŜ w  Pawłowiczkach  poziom  hałasu  pochodzącego  od  drogi  krajowej  nr  38,  w  od-
ległości 1 metra od skrajni jezdni, osiąga wartość 70,2dB(A), co pozwala oszacować poziom 
hałasu w odległości 5 metrów od drogi na 58,2dB(A). Pomiar wykonany na odcinku pomię-
dzy Pawłowiczkami a Kędzierzynem-Koźle wskazał wartość 73dB(A) dla odległości 1m od 
drogi. Pozwala to oszacować poziom hałasu w tym miejscu, w odległości 5 metrów od drogi, 
na 61dB(A). Jest to duŜa zbieŜność, która pozwala traktować wykonane pomiary jako repre-
zentatywne dla odcinków drogi, dla jakich zostały zarejestrowane. 

 
 

Droga wojewódzka 416 (DW416) 
 

Na terennie gminy Głubczyce znajduje się ok. 18km odcinek drogi wojewódzkiej nr 416 
(DW416). Od strony północnej łączy on Głubczyce z Głogówkiem, przechodząc przez miej-
scowości Głubczyce Sady, Kietlice i Klisino leŜące w granicach gminy Głubczyce. Od strony 
południowo-wschodniej DW416 łączy Głubczyce z Raciborzem, przebiegając przez miejsco-
wość Bernacice Górne naleŜące do gminy Głubczyce, oraz miejscowości Boguchwałów i 
Sucha Psina naleŜące do gminy Baborów. Na drodze wojewódzkiej nr 416 zlokalizowano je-
den punkt pomiarowy. 

 
Bernacice Górne 

Punkt pomiarowy został zlokalizowany w centrum miejscowości w odległości 5 metrów 
od skrajni jezdni. Zmierzono hałas o poziomie 67,7dB(A) [patrz: Karta pomiarowa Bernacice 
Górne]. W trakcie prowadzenia pomiaru zarejestrowano przejazd 92 pojazdów w tym 12 po-
jazdów cięŜkich.  

 
W miejscowościach Boguchwałów i Sucha Psina firma ECOPLAN Zakład Ocen i Pla-

nowania Środowiska z Opola wykonała pomiary hałasu dla potrzeb Programu Ochrony Śro-
dowiska Gminy Baborów, 2004. Wykazały one, iŜ poziom hałasu w odległości 5 metrów od 
drogi wojewódzkiej nr 416 osiąga wartość odpowiednio: Boguchwałów – 61,9dB(A), Sucha 
Psina – 65,5dB(A). MoŜna stąd wysunąć wniosek, iŜ ruch komunikacyjny na odcinku Głub-
czyce – Racibórz charakteryzuje się stosunkowo wysoką intensywnością. 
 
Głubczyce Sady 

Punkt pomiarowy został zlokalizowany w Głubczycach na ul. Wrocławskiej przy wyjeź-
dzie z miasta w kierunku Opola w odległości 5 metrów od jezdni. Ruch samochodowy jaki 
odbywa się na tym odcinku ma charakter tranzytowy, stąd teŜ pomiar hałasu w tym punkcie 
reprezentuje równieŜ oddziaływanie akustyczne drogi DW416 w miejscowości Głubczyce 
Sady. Zmierzono hałas o poziomie 68,5dB(A) [patrz: Karta pomiarowa Głubczyce 1]. W 
trakcie prowadzenia pomiarów zarejestrowano przejazd 269 pojazdów. Wysoki poziom hała-
su związany jest, w głównej mierze, z niedostosowaniem przez kierowców prędkości do 
obowiązujących przepisów. 
 
 
Kietlice 

Punkt pomiarowy został zlokalizowany w południowej części miejscowości w odległości 
5 metrów od jezdni. W miejscowości Kietlice zanotowano najwyŜszy poziom hałasu komuni-
kacyjnego, bo wynoszący 69,1dB(A) [patrz: Karta pomiarowa Kietlice]. W trakcie wykony-
wania pomiarów stwierdzono, iŜ prędkość poruszających się samochodów jest znacznie 
wyŜsza od dopuszczalnej, co powoduje bardzo wysoką emisje hałasu. Niedostosowanie 
przez kierowców prędkości do obowiązujących przepisów jest niebezpieczne równieŜ z tego 
względu, iŜ droga DW416 wyposaŜona jest w chodnik jedynie po stronie zachodniej. 
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Droga wojewódzka nr 417 (DW417) 
 

Na terenie gminy Głubczyce znajdują się dwa odcinki drogi wojewódzkiej nr 417: 
- dwukilometrowy odcinek przebiegający przez miejscowość Klisino 
- sześciokilometrowy odcinek przebiegający przez miejscowość Lisięcice 

 
Emisja hałasu z drogi wojewódzkiej nr 417 została scharakteryzowana w Programie 

ochrony środowiska dla powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego z 2004 roku opracowanym 
przez firmę LEMITOR Ochrona Środowiska Sp. z o.o. z Wrocławia. Poziom hałasu na grani-
cy powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, w okolicach miejscowości Szczyty, został określony 
na poziomie 62,9dB(A) w odległości 1 metra od drogi. Pozwala to oszacować poziom hałasu 
w odległości 5 metrów od drogi na 50,9dB(A). W porze nocnej poziom hałasu w odległości 1 
metra wyniósł 59,6dB(A), co daje wartość 47,6dB(A).  

Na odcinku drogi DW417 przebiegającym przez teren gminy Głubczyce, w miejscowo-
ści Lisięcice zmierzono hałas o poziomie 65dB(A) [patrz: Karta pomiarowa Lisięcice]. Punkt 
pomiarowy zlokalizowany został w pobliŜu skrzyŜowania drogi DW417 oraz drogi powiatowej 
łączącej Lisięcice i Głubczyce. 
 
Pozostałe drogi powiatowe i gminne 
 

Ruch na drogach powiatowych i gminnych ma charakter lokalny. Poruszają się nimi 
głównie mieszkańcy najbliŜszych miejscowości a ruch tranzytowy ma znaczenie marginalne. 
Zakłada się, Ŝe stopień oddziaływania akustycznego dróg powiatowych i gminnych jest jed-
nakowy na terenie całego powiatu. Na podstawie pomiarów przeprowadzonych na potrzeby 
Programu ochrony środowiska gminy Baborów oraz Programu ochrony środowiska dla gmi-
ny Branice wykonanych przez firmę ECOPLAN Zakład Ocen i Planowania Środowiska z 
Opola, moŜna przyjąć, Ŝe poziom hałasu pochodzącego od dróg powiatowych i gminnych, w 
odległości 5 metrów od skrajni jezdni, wynosi ok. 55dB w porze dziennej. 

 
W mniejszych miejscowościach zagroŜenie hałasem drogowym występuje w odniesie-

niu do zabudowy połoŜonej wzdłuŜ jednej, zazwyczaj głównej trasy. Na podstawie dostęp-
nych danych, własnych danych pomiarowych, szacunków natęŜenia ruchu na drogach oraz 
przyjętych załoŜeń wyznaczono powierzchnię następujących kategorii obszarów: 

- obszary zagroŜone hałasem ponadnormatywnym w porze dziennej 
- obszary zagroŜone hałasem ponadnormatywnym w porze nocnej 

 
Dla dróg gminnych i powiatowych, dla których nie istnieją szacowania intensywności natęŜe-
nia ruchu przyjęto wartość średnią SDR dla dróg lokalnych wynoszącą 614poj./dobę. 
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Tabela 21. Główne drogi gminy Głubczyce oraz ich oddziaływanie na klimat akustyczny w porze dnia 

Długość odcinka 
drogi jaki przebiega 
przez obszar zabu-

dowany 

Średnie natęŜenie 
ruchu SDR 

Zmierzony poziom hała-
su w odległości 5 me-

trów od drogi 

Zasięg występowania 
hałasu o poziomie wyŜ-
szym niŜ dopuszczalny 

60dB(A) 

Obszar występowania 
hałasu o poziomie wyŜ-
szym niŜ dopuszczalny 

60dB(A) 

Kategoria oraz numer 
drogi Miejscowość lub odcinek drogi 

[km] [poj./24h] [dB(A)] [m] [km2] 
1 2 3 4 5 6 7 

DK38 Nowe Gołuszowice 0,5 1914 64,9 7,1 0,0049 
DK38 Zopowy Osiedle 0,4 1472 63,3 6,1 0,0030 
DK38 Mokre Kolonia 1 1141 60,5 5,1 0,0051 
DK38 Pietrowice 0,7 1067 59,7 4,9 0,0024 
DK38 Grobniki 1,7 2098 63,3 6,3 0,0063 
DK38 Widok 0,4 1251 63,1 6 0,0030 

DW416 Bernacice Górne 0,7 3386 67,7 9,9 0,0030 
DW416 Głubczyce Sady 0,8 9899 68,5 11,1 0,0088 
DW416 Kietlice 0,7 5226 69,1 12,1 0,0084 
DW417 Lisięcice 2,5 3165 65 7,2 0,0180 

Drogi powiatowe i 
gminne 

Pozostałe miejscowości 8,7 614 55 4,3 0,0374 

 
Tabela 22. Główne drogi gminy Głubczyce oraz ich oddziaływanie na klimat akustyczny w porze nocy 

Długość odcinka 
drogi jaki przebiega 
przez obszar zabu-

dowany 

Średnie natęŜenie 
ruchu SDR 

Obliczony poziom hała-
su w odległości 5 me-

trów od drogi 

Zasięg występowania 
hałasu o poziomie wyŜ-
szym niŜ dopuszczalny 

50dB(A) 

Obszar występowania 
hałasu o poziomie wyŜ-
szym niŜ dopuszczalny 

50dB(A) 

Kategoria oraz numer 
drogi 

Miejscowość lub odcinek drogi 

[km] [poj./24h] [dB(A)] [m] [km2] 
1 2 3 4 5 6 7 

DK38 Nowe Gołuszowice 0,5 1914 57,8 10,1 0,0050 
DK38 Zopowy Osiedle 0,4 1472 57,2 9,3 0,0037 
DK38 Mokre Kolonia 1 1141 56,5 8,5 0,0085 
DK38 Pietrowice 0,7 1067 56,4 8,3 0,0058 
DK38 Grobniki 1,7 2098 58,4 10,9 0,0185 
DK38 Widok 0,4 1251 57 9 0,0036 

DW416 Bernacice Górne 0,7 3386 60,7 15,7 0,0110 
DW416 Głubczyce Sady 0,8 9899 65 36,1 0,0288 
DW416 Kietlice 0,7 5226 63,8 28,2 0,0197 
DW417 Lisięcice 2,5 1472 58 10,4 0,0260 

Drogi powiatowe i 
gminne 

Pozostałe miejscowości 8,7 614 49,6 - - 
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3.2.4. Obszary szczególnej ochrony przed hałasem 
 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku [Dz.U. 2004.178.1841] wyznacza obszary objęte szczególną 
ochroną przed hałasem. NaleŜą do nich (poz. 1, tabela 1 załącznika do rozporządzenia Mini-
stra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r.): 

- obszary A ochrony uzdrowiskowej 
- tereny szpitali poza miastem 

oraz (poz. 2, tabela 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 
2004r.): 

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
- tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i mło-

dzieŜy 
- tereny domów opieki 
- tereny szpitali w miastach 

 
Na terenie gminy Głubczyce nie znajdują się Ŝadne obiekty i tereny, które mogłyby zo-

stać zakwalifikowane do pierwszej grupy obiektów szczególnie chronionych. Drugą grupę 
obiektów szczególnie chronionych stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
przy czym klasyfikacja ta nie obejmuje terenów zabudowy zagrodowej oraz terenów zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi. Do grupy tej naleŜą takŜe 
szkoły, przedszkola, świetlice, internaty, bursy, itp. oraz domy opieki i tereny szpitalne.  

Na terenie gminy Głubczyce znajduje się Szpital Powiatowy zlokalizowany w północno-
zachodniej części miasta Głubczyce przy ulicy Marii Curie-Słodowskiej 28. Hałas jaki jest 
generowany przez ruch uliczny kształtuje się na poziomie 57,5dB(A) w odległości 5 metrów 
od jezdni ul. Marii Curie-Slodowskiej [patrz: Karta pomiarowa Głubczyce 4]. Oszacowany 
poziom hałasu na granicy terenu szpitala wynosi zatem 48dB(A). Na terenie naleŜącym do 
Szpitala Powiatowego nie występuje więc zagroŜenie przekroczenia dopuszczalnego pozio-
mu hałasu. 

Do obiektów objętych szczególną ochrona przed hałasem naleŜą równieŜ obiekty 
szkolne. Na terenie gminy Głubczyce znajdują się następujące ośrodki szkolne i wychowaw-
cze: 

- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Głubczycach przy ulicy Raciborskiej 
17 wraz z internatem 

- Dom Dziecka w Krasnym Polu 
- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Głubczycach przy uli-

cy Niepodległości 2 wraz z internatem 
- Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczycach, al. Śląskie 1 
- Liceum Ogólnokształcące w Głubczycach przy ulicy Kochanowskiego 22 
- Gimnazjum nr 1 w Głubczycach przy ulicy Kochanowskiego 31 
- Gimnazjum nr 2 w Głubczycach przy ulicy Raciborskiej 32 
- Szkoła Podstawowa nr 1 w Głubczycach przy ulicy Dworcowej 2 
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Głubczycach przy ulicy Kochanowskiego 2 
- Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Pietrowicach 
- Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Bogdanowicach 
- Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Gołuszowicach 
- Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Grobnikach 
- Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Klisinnie 
- Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Lisięcicach 
- Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Zopowe 
- Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Głubczycach przy ulicy Warszawskiej 33 
- Przedszkole nr 1 w Głubczycach przy ulicy Kochanowskiego 
- Przedszkole nr 3 w Głubczycach przy ulicy Wałowej 
- Przedszkole nr 6 w Głubczycach przy ulicy Niepodległości 
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- Przedszkola w miejscowościach Głubczyce Sady, Ściborzyce Małe 
 

Do obiektów najbardziej zagroŜonych ponadnormatywnym oddziaływaniem akustycz-
nym szlaków komunikacyjnych naleŜą: 

- Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Głubczycach przy ul. Raciborskiej. 
Poziom hałasu na granicy własności wynosi 66,6dB(A) [patrz: Karta pomiarowa 
Głubczyce 6]. MoŜna przypuszczać, iŜ ze względu na podobne usytuowanie, zbli-
Ŝone warunki akustyczne panują na terenie połoŜonego w sąsiedztwie Gimnazjum 
nr 2 przy ulicy Raciborskiej 32. 

- Szkoła Podstawowa nr 2 w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego. Poziom hałasu 
na elewacji budynku wynosi 65,9dB(A) [patrz: Karta pomiarowa Głubczyce 2]. 

 
We wszystkich przypadkach przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu hałasu 

sięgają 10dB(A).  
 

- Gimnazjum nr 1 w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego 31 oraz Przedszkole nr 1 
w Głubczycach przy ul. Kochanowskiego. Pomiar wykonany w odległości 5 metrów 
od jezdni ul. Powstańców Śląskich wskazał wartość 63,2dB(A) [patrz: Karta pomia-
rowa Głubczyce 3]. Pozwala to oszacować poziom hałasu na granicy teren wła-
sności na 57,2dB(A). 

- Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Głubczycach przy ul. 
Niepodległości 2. Pomiar wykonano w odległości 5 metrów od jezdni ul. Parkowej. 
Poziom hałasu w tym punkcie wyniósł 60,8dB(A) [patrz: Karta pomiarowa Głub-
czyce 7]. Pozwala to oszacować poziom hałasu na elewacji budynku szkoły na 
54,8dB(A). 

 
W pierwszym przypadku dopuszczalny poziom hałasu został przekroczony o ok. 

2dB(A), zaś w przypadku Zespołu Szkół Rolniczych poziom hałasu oscyluje w pobliŜu grani-
cy wartości dopuszczalnej. 

Na terenie pozostałych obiektów naleŜących do tej grupy obiektów szczególnie chro-
nionych przed hałasem nie występuje zagroŜenie ponadnormatywnego oddziaływania aku-
stycznego szlaków komunikacyjnych czy teŜ zakładów przemysłowych. Większość szkół, 
przedszkoli oraz świetlic połoŜona jest przy ulicach o małym natęŜeniu ruchu i w duŜej odle-
głości od ośrodków produkcyjnych.  
 

Na terenie gminy Głubczyce zlokalizowano trzy domy opieki, naleŜące do grupy obiek-
tów objętych specjalna ochroną przed hałasem. Są to: 

- Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Głubczycach przy ulicy Dworcowej 10.  
- Dom Pomocy Społecznej w Klisinie dla męŜczyzn 
- Dom Pomocy Społecznej w Klisinie filia w Radyni dla kobiet 

Wszystkie obiekty połoŜone są z dala od ruchliwych tras i większych zakładów przemysło-
wych, stąd teŜ zagroŜenie oddziaływania ponadnormatywnym hałasem na ich terenie nie 
występuje. 
 

Jak wcześniej wspomniano, do terenów zagroŜonych ponadnormatywnym hałasem, 
szczególnie o charakterze komunikacyjnym, naleŜą tereny mieszkalne połoŜone w pobliŜu 
centrów miast  oraz obszary przyległe do tras komunikacyjnych o duŜym natęŜeniu ruchu. 
Trasami takimi są trasy wyjazdowe z ośrodków miejskich. W miejscowości Głubczyce moŜna 
wyszczególnić kilka takich obszarów: 

- ul. Mikołaja Kopernika, będąca częścią drogi krajowej nr 38, łączącej miasto Głub-
czyce z miastem Kędzierzyn Koźle. WzdłuŜ tej ulicy ciągnie się zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna o charakterze zagrodowym. Poziom hałasu jaki emitowany 
jest przez ruch samochodowy ulicy Mikołaja Kopernika wynosi w odległości 5 me-
trów od jezdni 68,8dB(A) [patrz: Karta pomiarowa Głubczyce 1]. W trakcie wyko-
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nywania pomiaru zliczono przejazd 137 pojazdów. Oszacowany poziom hałasu dla 
pory nocnej wynosi 62,2dB(A). Obszar zagroŜony ponadnormatywnym hałasem dla 
pory dziennej ma szerokość 11 metrów  jezdni, zaś dla pory nocnej – 20 metrów od 
jezdni.  

- ul. Oświęcimska, będąca częścią drogi krajowej nr 38, łączącej miasto Głubczyce z 
granica państwa. WzdłuŜ tej ulicy ciągnie się zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na i wielorodzinna. Hałas generowany przez ruch samochodowy osiąga poziom 
68,6dB(A) [patrz: Karta pomiarowa Głubczyce 5]. W trakcie wykonywania pomiaru 
zliczono przejazd 138 pojazdów, co pozwala oszacować poziom hałasu dla pory 
nocnej 62,8dB(A). Obszar zagroŜony nadmiernym hałasem ma szerokość 11 me-
trów od jezdni dla pory dziennej i 23 metrów od jezdni dla pory nocnej. 

- Ul. Raciborska, będąca częścią drogi wojewódzkiej nr 416, łączącej miasto Głub-
czyce z miastem Racibórz. Z północnej strony ulicy ciągnie się zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna z usługami rzemieślniczymi. W odległości 5 metrów od jezdni 
zmierzono hałas o poziomie 66,6dB(A) [patrz: Karta pomiarowa Głubczyce 6], re-
jestrując jednocześnie przejazd 165 pojazdów. Pozwala to oszacować poziom ha-
łasu w porze nocnej równy 63dB(A). Obszar zagroŜony nadmiernym hałasem ma 
szerokość 8,6 metra od jezdni dla pory dziennej i 24 metrów dla pory nocnej. 

- Ul. Wrocławska, będąca częścią drogi wojewódzkiej nr 416 w kierunku Opola. Te-
reny połoŜone po zachodniej stronie ulicy stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi. W odległości 5 metrów od jezdni zmie-
rzono hałas o poziomie 68,5dB(A) [patrz: Karta pomiarowa Głubczyce 9]. W trak-
cie pomiaru zliczono przejazd 269 pojazdów, co pozwala oszacować poziom hałasu 
dla pory nocnej na 65dB(A). Pas terenu zagroŜonego nadmiernym hałasem ma 
szerokość 11 metrów od jezdni dla pory dziennej i 36 metrów od jezdni dla pory 
nocnej. 

 
W trakcie wykonywania wszystkich pomiarów stwierdzono, Ŝe zasadniczą rolę w kształ-

towaniu klimatu akustycznego opisanych tras odgrywa prędkość przejeŜdŜających pojazdów. 
Średnie natęŜenie ruchu na badanych odcinkach utrzymuje się poniŜej wartości średniej dla 
tego typu dróg, zaś prędkość pojazdów jest duŜo wyŜsza niŜ dopuszczalna. 
 

Obszarem o nadmiernej uciąŜliwości akustycznej jest, takŜe, teren wokół skrzyŜowania 
ul. Kościelnej, ul. Plebiscytowej oraz ul. Plater połoŜony w centrum Głubczyc. W pobliŜu 
skrzyŜowania znajduje się osiedle czterokondygnacyjnych bloków mieszkalnych oraz teren 
Szkoły Podstawowej nr 2. W odległości 5 metrów od skrzyŜowania zmierzono hałas o po-
ziomie 66,7dB(A) [patrz: Karta pomiarowa Głubczyce 8], rejestrując jednocześnie przejazd 
499 pojazdów. Poziom hałasu dla pory nocnej moŜna oszacować na 66dB(A), a szerokość 
obszarów zagroŜonych wynosi 8,7 metrów dla pory dziennej i 43 metry dla pory nocnej. 

 
 

3.2.3. Podsumowanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Wykonane pomiary, ze względu na swój charakter, mają wartość poglądową. Krótki 
czas pomiaru,  a zatem i róŜne warunki ruchu drogowego mogą powodować, Ŝe 
zmierzone wartości poziomu hałasu mogą róŜnić się od rzeczywistych nawet o 
±3dB. W celu określenia rzeczywistego stanu zagroŜenia środowiska hałasem o 
ponadnormatywnych wartościach zaleca się wykonanie pomiarów długotermino-
wych (całodobowych), głównie w pobliŜu obiektów podlegających szczególnej 
ochronie przed hałasem, co do których zachodzi podejrzenie, iŜ dopuszczalne nor-
my nie są dotrzymane. 
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3.3. Zasoby wodne. 
 
3.3.1. Wody podziemne. 
 
3.3.1.1. Zasoby wód podziemnych. 
 

 Układ warstw geologicznych o zróŜnicowanej litologii powoduje występowanie piętro-
wości struktur wodonośnych. Na terenie gminy Głubczyce wody podziemne występują w kil-
ku poziomach w utworach karbonu, kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu.  

 
• karbońskie piętro wodonośne – piętro tworzą piaskowce i łupki wraz z wietrzelina-

mi, budujące obszar wzgórz Przedgórza Sudetów Wschodnich; wody podziemne 
zgromadzone są najczęściej w rumoszach, zwietrzelinach i drobnych szczelinach 
oraz spękaniach skał, nie tworząc trwałego i ciągłego poziomu wodonośnego; z uwa-
gi na budowę geologiczną jest to piętro o słabej wydajności (2 do 20 m3/h); zwiercia-
dło wody występuje na głębokościach do 10 m i jest uzaleŜnione od opadów atmosfe-
rycznych; poziom karboński występuje w zachodniej i południowej części gminy (wsie 
Zopowy, Zubrzyce, Równe, Pietrowice Głubczyckie, Krasne Pole, Opawice, Dobie-
szów); wg regionalizacji hydrogeologicznej (Czerski i in. 1990, Mapa Hydrogeologicz-
na Polski 1 : 200 000, 1986) poziom karboński występuje na obszarze XXVI Regionu 
Sudeckiego i 10 Podregionu Głubczyckiego 

• kredowe piętro wodonośne – piętro tworzą piaskowce górnokredowe, słabo 
wodonośne (do kilku m3/h), zalegające na głębokościach od kilku do kilkunastu 
metrów ppt.; poziom kredowy występuje we wschodniej części gminy (Tarnkowa, 
Biernacice, Boguchwałów, gmina Baborów)  

• trzeciorzędowe piętro wodonośne – warstwę wodonośną budują piaski ze Ŝwirem, 
piaski pylaste i Ŝwiry zaglinione występujące w przewarstwieniach wśród grubej serii 
iłów trzeciorzędowych; poziom trzeciorzędowy występuje we wschodniej i północnej 
części gminy; zwierciadło wody ma charakter naporowy i występuje na znacznej głę-
bokości poniŜej 20 – 50 m ppt; znaczenie uŜytkowe mają utwory trzeciorzędu lądo-
wego, występujące w części stropowej poziomu (Pomorzowice, Klisino); wg regiona-
lizacji hydrogeologicznej (Czerski i in. 1990, Mapa Hydrogeologiczna Polski 1 : 200 
000, 1986) poziom ten występuje na obszarze XXIV Regionu Raciborskiego (część 
wschodnia) oraz XXV Regionu Przedudeckiego i 4 Podregionu Kędzierzyńskiego 
(część północna), w obrębie obniŜenia tektonicznego Rowu Paczków – Kędzierzyn-
Koźle 

• czwartorzędowe piętro wodonośne – jest ono powszechne na terenie całej gminy, 
stanowiąc poziom uzupełniający dla niŜej ległych poziomów; na terenach PłaskowyŜu 
Głubczyckiego wykształcone jest w piaskach i Ŝwirach akumulacji wodnolodowcowej, 
w przewarstwieniach piaszczystych i Ŝwirowych wśród glin morenowych oraz w pia-
skach i Ŝwirach rzecznych Osobłogi, Psiny, Straduni, Troji i ich dopływów; na obsza-
rze PłaskowyŜu warstwy wodonośne mają zmienną miąŜszość i nie mają większego 
zasięgu, woda gruntowa występuje na głębokościach do 5 – 20 m, przy czym w obni-
Ŝeniach dolinnych na ogół do 5 m ppt.; w dolinach rzecznych poziom czwartorzędowy 
utrzymuje się zwykle w przedziale 0.5 – 2.0 m ppt; poziom czwartorzędowy jest sto-
sunkowo wydajny, w granicach 15 – 33 m3/h 

 
Z uwagi na przewodność hydrauliczną, wydajność potencjalną studni oraz ryzyko za-

groŜenia zasobów wodnych, na obszarze gminy wyodrębnia się - zgodnie z regionalizacją 
hydrogeologiczną A. Kleczkowskiego Główny Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) – GZWP 
nr 332 Subniecka Kędzierzyńsko – Głubczycka.  
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Zbiornik GZWP nr 332 – Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka zajmuje powierzchnię 
1350 km2, z czego na obszarze województwa opolskiego połoŜona jest północno – zachod-
nia część zbiornika. W obrębie zbiornika podstawowe znaczenie uŜytkowy posiada trzecio-
rzędowy, mioceński (sarmat) poziom wodonośny zalegający na głębokości 40  - 100 m, pod 
przykryciem utworów słabo przepuszczalnych o miąŜszości kilkudziesięciu metrów. Warstwę 
wodonośną budują piaski o róŜnej granulacji o miąŜszości 10-30 m. Zwierciadło wody ma 
charakter naporowy, subartezyjski. Zasilanie zbiornika następuje poprzez bezpośrednią infil-
trację opadów atmosferycznych i wód powierzchniowych na wychodniach, na południowy – 
zachód i południe od zbiornika. Zbiornik sarmacki rozcięty jest od południowego-zachodu 
(wzdłuŜ Odry) rynną erozyjną (Kędzierzyn – Rudy), wypełnioną utworami czwartorzędowymi 
do głębokości ponad 110 m. W spągu rynny występuje seria piaszczysto-Ŝwirowa, która hy-
drostrukturalnie i hydrodynamicznie powiązana jest z poziomem uŜytkowym sarmatu. Utwory 
rynnowe cechuje zmienne wykształcenie litologiczne w pionowym profilu i poziomym roz-
przestrzenieniem. Na obszarze rynny występują trzy horyzonty wodonośne:  

• przypowierzchniowy, gdzie występuje warstwa wodonośna ze swobodnym zwiercia-
dłem wody, 

• pośredni, gdzie warstwa wodonośna ze zwierciadłem wody o charakterze subartezyj-
skim występuje w środkowych partiach rynnowych, 

• głęboki, gdzie warstwa wodonośna ze zwierciadłem subartezyjskim lub lokalnie arte-
zyjskim występuje w spągowej części rynny. 
 

Część tego zbiornika zalega w północnej części gminy w granicach sołectwa Pomo-
rzowice i Klisino, gdzie ma on status ONO – obszaru o najwyŜszej ochronie. Mniejsza część 
połoŜona jest w zachodniej części gminy na terenie sołectw Grobniki, Bogadanowice, De-
brzyca, Bernacice, KrzyŜowice i Nowa Wieś Głubczycka. PołoŜona na terenie tych sołectw 
część rozległego zbiornika wód podziemnych jest biegnącą od doliny Odry, wąską odnogą, 
zasadniczej jego części i ma status OWO – obszaru wysokiej ochrony. Odnoga zlokalizowa-
na jest wzdłuŜ doliny Troi, będącej główną osią czwartorzędowej doliny kopalnej stanowiącej 
wraz z zalegającymi pod nią utworami trzeciorzędowymi główny poziom wodonośny. Na ob-
szarze opracowania jest to najzasobniejsze źródło wód ujmowane m.in. Głubczycach. Cha-
rakterystykę zbiornika przedstawia tabela. Dominujące kierunki przepływu wód podziemnych 
w zbiorniku są zgodne z kierunkiem spadku terenu i przebiegu systemu dolinnego, tzn. wody 
te płyną równoleŜnikowo z zachodu na wschód i z południowego zachodu na północny 
wschód w części północnej gminy. Ruch spływu wód podziemnych oceniany jest jako śred-
nio szybki i wynosi 30-100 m/a. 

Charakterystykę głównego zbiornika wód podziemnych występującego na obszarze 
gminy Głubczyce, stanowiącego źródło zaopatrzenia w wodę dla gminy przedstawiono w ta-
beli nr 23.  

 
Tabela 23.  Główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP) na terenie gminy Głubczyce. 

Powierzchnia [km2] 
Lp. 

Nr 
zbior
nika 

Nazwa  
zbiornika Wiek* Środowi-

sko 
GZWP ONO OWO ONO+ 

OWO 

śr. 
głęb. 
[m] 

Zasoby 
[tys.m3/d] Uwagi 

1 332 
Subniecka 
Kędzierzyn-
Głubczyce  

Tr,Q porowaty.  
 

1980 
 

631 799 1440 80-120 75 

Na obszarze 
woj. opolskiego 
znajduje się oko-
ło 80% po-
wierzchni zbior-
nika, pozostała 
część na terenie 
woj. śląskiego 

Źródło: Objaśnienia mapy obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej 
ochrony, A.S.Kleczkowski, 
*Q- czwartorzęd, Tr – trzeciorzęd  
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Zasoby wód podziemnych udokumentowane na terenie gminy Głubczyce przekraczają 
istniejące w tym zakresie potrzeby. WaŜnym problemem jest jednak ich ochrona przed za-
nieczyszczeniami, głównie bytowo-gospodarczymi i z produkcji rolniczej (nawoŜenie, środki 
ochrony roślin). Większa część terenu opracowania za sprawą występujących lessów cha-
rakteryzuje się co prawda dobrą izolacją powierzchniową uŜytkowego poziomu wodonośne-
go, jednak zwłaszcza w okolicach dolin Troi, Psiny, Złotej, Osobłogi konieczne jest podjęcie 
działań zapobiegających przenikaniu zanieczyszczeń do wód.  
 

3.3.1.2. Ujęcia wód podziemnych eksploatowane na terenie gminy. 
 

W chwili obecnej dla zaopatrzenia gminy Głubczyce eksploatowanych jest 12 ujęć         
i stacji wodociągowych, zaopatrujących w wodę następujące wodociągi: 

 
• ujęcie wodociągu zbiorowego Głubczyce -  zaopatruje w wodę miasto Głubczyce 

oraz wsie Gadzowice, Gołuszowice, Równe, KrzyŜowice, Bogdanowice, Zubrzyce, 
Grobniki, Zopowy, Nowy RoŜnów, Nową Wieś, Bernacice, Nowe Gołuszowice i Za-
wiszyce. Studnie zlokalizowane przy ul. Powstańców - Mickiewicza ujmują wodę z 
czwartorzędowego i karbońskiego poziomu wodonośnego. Ujęcie obsługujące 
wodociąg komunalny miasta Głubczyce stanowi 13 studni o łącznej, zatwierdzonej 
wydajności eksploatacyjnej  w kat. „B” wynoszącej Qe = 440.0 m3/h. Zgodnie z pozwole-
niem wodno – prawnym OŚ.III-6210/76/93 z 16.11.1993 r. z późniejszymi zmianami po-
bór wody wynosi Qmaxh= 440 m3/h,  Qśrd= 8800 m3/d i Qmaxd= 10560 m3/d. Ujęcie zaopa-
truje w wodę ok. 17 000 osób. Eksploatacja GWiK. 
 

• ujęcie wodociągu zbiorowego Klisino – zaopatruje w wodę wsie Klisino, Kietlice, 
Biernatów, Biernatówek, Lisięcice. Ujęcie wody zlokalizowane w miejscowości Kli-
sino eksploatuje czwartorzędowy poziom wodonośny za pomocą 4 studni głębi-
nowych.  
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcie w kat. „B” wynoszą, zgodnie z decyzją znak 
GT.IV.8530/27/77 z 6.05.1977 r.  Qe = 87.0 m3/h. Zgodnie z pozwoleniem wodno – praw-
nym OŚ.III-6210/131/94 z 27.06.1994 r. pobór maksymalny wynosi Qmaxh= 87.0 m3/h,  
Qśrd = 738 m3/d i Qmaxd = 1098 m3/d. Ujęcie zaopatruje w wodę ok. 2 500 osób. Eksplo-
atacja GWiK. 
 

• ujęcie wodociągu zbiorowego Braciszów – zaopatruje w wodę wsie Braciszów, 
Ciermięcice, Pietrowice Głubczyckie, Chróstno. Ujęcie wody zlokalizowane w miej-
scowości Braciszów eksploatuje czwartorzędowy poziom wodonośny za pomocą 4 
studni kopanych.  
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcie w kat. „B” wynoszą, zgodnie z decyzją znak 
AGS-OG-421/15/74 z dnia 29.03.1974 r. Qe = 15.0 m3/h. Zgodnie z pozwoleniem wodno 
– prawnym OŚ.6223/9/2000 z 31.05.2000 r. pobór maksymalny wynosi Qmaxh= 6.5 m3/h,  
Qśrd= 52.0 m3/d i Qmaxd= 100.0 m3/d. Ujęcie zaopatruje w wodę ok. 300 osób. Eksploata-
cja GWiK. 
 

• ujęcie wodociągu zbiorowego Tarnkowa – zaopatruje w wodę wsie Tarnkowa, Ści-
borzyce Małe, Pomorzowiczki. Ujęcie wody zlokalizowane w miejscowości Tarnko-
wa eksploatuje czwartorzędowy poziom wodonośny za pomocą 2 studni głębino-
wych.  
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcie w kat. „B” wynoszą, zgodnie z decyzją znak 
OŚ-V-7520-6/1-1/93 z dnia 31.05.1993 r. Qe = 48.0 m3/h. Zgodnie z pozwoleniem wodno 
– prawnym OŚ.III-6210/87/114/96/BD z 27.05.1996 r. pobór maksymalny wynosi Qmaxh= 
14.0 m3/h,  Qśrd= 132.0 m3/d i Qmaxd= 184.0 m3/d. Ujęcie zaopatruje w wodę ok. 400 osób. 
Eksploatacja GWiK. 
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• ujęcie wodociągu Debrzyca – zaopatruje w wodę mieszkańców wsi. Ujęcie eksplo-
atuje czwartorzędowy poziom wodonośny za pomocą 1 studni głębinowej.  
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcie w kat. „B” wynoszą, zgodnie z decyzją znak 
OS.7521/12/2000 z dnia 27.11.2000 r. Qe = 5.5 m3/h. Zgodnie z pozwoleniem wodno – 
prawnym OŚ.6223/19/2000/01 z 15.01.2001 r. pobór maksymalny wynosi Qmaxh= 5.2 
m3/h,  Qśrd= 42.0 m3/d i Qmaxd= 75.0 m3/d. Ujęcie zaopatruje w wodę ok. 300 osób. Eks-
ploatacja GWiK. 
 

• ujęcie wodociągu Dobieszów – zaopatruje w wodę mieszkańców wsi. Ujęcie eks-
ploatuje czwartorzędowy poziom wodonośny za pomocą 1 studni kopanej.  
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcie w kat. „B” wynoszą, zgodnie z decyzją znak 
OS.7521/1/2000 z dnia 8.05.2000 r. Qe = 1.9 m3/h. Zgodnie z pozwoleniem wodno – 
prawnym OŚ.6223/12/2000 z 7.10.2000 r. pobór maksymalny wynosi Qmaxh= 1.9 m3/h,  
Qśrd= 30.0 m3/d i Qmaxd= 45.6 m3/d. Ujęcie zaopatruje w wodę ok. 100 osób. Eksploatacja 
GWiK. 
 

• ujęcie wodociągu Mokre Wieś – zaopatruje w wodę mieszkańców wsi. Ujęcie eks-
ploatuje czwartorzędowy poziom wodonośny za pomocą 1 studni głębinowej.  
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcie w kat. „B” wynoszą, zgodnie z decyzją znak 
OS.7521/4/2000 z dnia 16.07.2000 r. Qe = 6.0 m3/h. Zgodnie z pozwoleniem wodno – 
prawnym OŚ.6223/19/2001 pobór maksymalny wynosi Qmaxh= 6.0 m3/h,  Qśrd= 92.0 m3/d i 
Qmaxd= 120.0 m3/d. Ujęcie zaopatruje w wodę ok. 100 osób. Eksploatacja GWiK. 
 

• ujęcie wodociągu Mokre Kolonia – zaopatruje w wodę mieszkańców wsi Mokre Ko-
lonia i część wsi Pietrowice Głubczyckie. Ujęcie eksploatuje czwartorzędowy po-
ziom wodonośny za pomocą 2 studni głębinowych, zlokalizowanych na terenie wsi 
Pietrowice Głubczyckie. 
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcie w kat. „B” wynoszą, zgodnie z decyzją znak 
OŚ-V-8530/33/86 z dnia 20.10.1986 r. Qe = 10.4 m3/h. Zgodnie z pozwoleniem wodno – 
prawnym OŚ.6223/13/2000 z 20.10.2000 r. pobór maksymalny wynosi Qmaxh= 10.4 m3/h,  
Qśrd= 92.0 m3/d i Qmaxd= 191.0 m3/d. Ujęcie zaopatruje w wodę ok. 300 osób. Eksploata-
cja GWiK. 
 

• ujęcie wodociągu Krasne Pole – zaopatruje w wodę mieszkańców wsi Krasne Pole,  
ChomiąŜa, Opawice i Lenarcice. Ujęcie eksploatuje czwartorzędowy poziom wodo-
nośny za pomocą 2 studni głębinowych.  
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcie w kat. „B” wynoszą, zgodnie z decyzją znak 
OŚ-V-8530/60/89  z 4.12.1989 r. Qe = 36.9 m3/h. Zgodnie z pozwoleniem wodno – praw-
nym OŚ.III-6210/292/98 z 15.12.1998 r. pobór maksymalny wynosi Qmaxh= 7.5 m3/h,  
Qśrd= 60.0 m3/d i Qmaxd= 150.0 m3/d. Ujęcie zaopatruje w wodę ok. 300 osób. Eksploata-
cja GWiK. 
 

• ujęcie wodociągu Pomorzowice – zaopatruje w wodę mieszkańców wsi, na bazie 
dawnego ujęcia Kombinatu Rolnego. Ujęcie eksploatuje czwartorzędowy poziom 
wodonośny za pomocą 2 studni głębinowych.  
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcie w kat. „B” wynoszą - Qe= 33,8 m³/h. Zgodnie 
z pozwoleniem wodno – prawnym ROS-III-GT-6811/48-8/00 z 2000 r. pobór maksymalny 
wynosi Qmaxh= 11.9 m3/h,  Qmaxd= 114 m3/d. Eksploatacja Top Farms – Głubczyce Kombi-
nat Rolny Sp. z o.o. 
 

• ujęcie wodociągu Lwowiany – zaopatruje w wodę mieszkańców wsi Lwowiany i 
Głubczyce Sady na bazie dawnego ujęcia Kombinatu Rolnego. Ujęcie eksploatuje 
zespół źródeł wodnych (8). Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcie w kat. „B” wy-
noszą, zgodnie z decyzją znak OŚ-II-7520-6/9/96 z 22 stycznia 1996 r. - Qe= 24,5 m³/h. 
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Zgodnie z pozwoleniem wodno – prawnym ROŚ-III-GT-6811/48/2/00 z 2000 r. pobór 
maksymalny wynosi Qmaxh= 24.5 m3/h,  Qmaxd= 357 m3/d i Qśrd= 223 m3/d. Eksploatacja 
Top Farms – Głubczyce Kombinat Rolny Sp. z o.o. 
 
W chwili obecnej (październik 2004 r.) na terenie gminy dostępu do wodociągów zbior-

czych nie posiadają mieszkańcy wsi Królowe, Pielgrzymów, Radynia, Sławoszów.  
 

3.3.1.3. Jakość wód podziemnych 
 

Wody podziemne na terenie gminy Głubczyce badane są w ramach krajowego monito-
ringu jakości zwykłych wód podziemnych w otworach badawczych Chróstno i Boguchwałów 
(ne terenie gminy Baborów). Pod względem jakościowym odpowiadają one wysokiej (Ib - 
Chróstno) i niskiej jakości wód (III - Boguchwałów).  

 
W ujęciu Chróstno w granicach przewidzianych dla wody wysokiej jakości Ib klasy mie-

ściły się m. inn. oznaczenia azotanów i azotynów, chlorków, fosforu, siarczanów, substancji 
rozpuszczonych, wapnia, Ŝelaza. W granicach przewidzianych dla II klasy (średnia jakość) 
mieściły się oznaczenia manganu i przewodności elektrycznej, a w granicach klasy III (niska 
jakość) mieściły się oznaczenia ChZT. Wartości pozaklasowe odnotowano w przypadku azo-
tu amonowego i potasu. Normy wody pitnej nie były dotrzymane w zakresie manganu, amo-
niaku i ChZT. Wody ujęcia Chróstno w okresie 1998 – 2003 cechują się wysoką jakością (za 
wyjątkiem roku 2002, kiedy odpowiadały niskiej jakości.   

 
W ujęciu Boguchwałów w granicach przewidzianych dla wody wysokiej jakości Ib klasy 

mieściły się m. inn. oznaczenia amoniaku, azotynów, chlorków, siarczanów, substancji roz-
puszczonych, wapnia, Ŝelaza, manganu. W granicach przewidzianych dla II klasy (średnia 
jakość) mieściły się oznaczenia ChZT i przewodności elektrycznej. Wartości pozaklasowe 
odnotowano w przypadku fosforanów, potasu i azotu azotanowego. Normy wody pitnej nie 
były dotrzymane w zakresie azotanów, ChZT i fosforu. Wody ujęcia Boguchwałów cechują 
się niską jakością w ciągu okresu badawczego 1995 – 2003.   

 
Tabela 24. Charakterystyka sieci i wskaźniki rezultatów badań w sieci krajowej monitoringu 
wód podziemnych na obszarze województwa opolskiego.  

Wskaźniki zaliczające 
wodę do klasy jakości 

Lp. Lokalizacja 
PrzynaleŜność 
administracyj-

na 

 
Ujęta war-
stwa wo-
donośna 

Głębokość 
stropu za-
legania zw. 

wody 

Klasa 
czy-

stości 
wody 

 
Klasa III 

Nie odpo-
wiada kry-
teriom wo-
dy pitnej 

Obsza-
ry 

GZWP 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Chróstno 

(627) 
Głubczyce karbon 6.4 Ib - N NH4, K Poza 

zbiorni-
kami 

GZWP 
2 Boguchwałów 

(622) 
Baborów kreda 10.1 III N NO3 PO4K 332 

Źródło:  Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2003. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 2004 r.  
*N NH4 – azot amonowy, N NO3 – azot azotanowy, PO4K – fosforany, K - potas 

 
PowyŜszą ocenę jakości wód podziemnych przeprowadzono na podstawie danych 

monitoringu krajowego, bazującego na dotychczasowym Rozporządzeniu Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfi-
kacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do 
ziemi. (Dz. U. Nr 50, poz. 501). 
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Pod względem jakość wód ujmowanych przez wodociągi dla celów uŜytkowych (pit-
nych), badania prowadzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Opo-
lu na gminnych ujęciach wody wykazują, Ŝe spełniają one na ogół kryteria wód o bardzo do-
brej, dobrej i zadowalającej jakości (I, II i III klasa), jedynie w przypadku ujęcia w Mokre – Ko-
lonii (amoniak - V), Klisino (Ŝelazo – IV, amoniak - IV) i Krasne Pole (mangan - V) woda ce-
chuje się niezadowalającą lub złą jakością.  

Woda ujmowana na ujęciu w Klisinie, z uwagi na wysoką zawartość związków Ŝelaza 
nie spełnia norm jakości wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi.  
 
Tabela 25. Jakość wód podziemnych, uŜytkowych wg badań WSSE Opole w 2003 r.  

najwyŜsze wartości oznaczeń (mg/m3) lp. ujęcie 
amoniak azotany Ŝelazo mangan 

1 2 3 5 6 7 
1 Mokre Kolonia nw 14.7 (II) nw 0.01 (I) 
2 Dobieszów 0.19 (II) 19.7 (II) 0.11 (II) 0.03 (I) 
3 Krasne Pole 0.48 (II) 10.2 (II) 0.05 (I) 1.23 (V) 
4 Tarnkowa 0.03 (I) 34.2 (III) 0.13 (II) nw 
5 Mokre Wieś 0.02 (I) 26.1 (III) 0.04 (I) 0.01 (I) 
6 Braciszów nw 44.1 (III) 0.03 (I) nw 
7 Debrzyca 0.14 (II) 3.46 (I) 0.01 (I) 0.02 (I) 
8 Klisino 0.20 (II) 0.90 (I) 1.87 (IV) 0.06 (II) 
9 Głubczyce nw 27.6 (III) nw 0.02 (I) 
Źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2003. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 2004 r. 

 
 
3.3.2. Wody powierzchniowe. 
 

 
3.3.2.1. Główne cieki wodne i przepływy charakterystyczne. 
 

Gmina Głubczyce pod względem hydrograficznym w całości połoŜona jest w zlewni Od-
ry, w obrębie której wyróŜnia się cztery zlewnie podrzędne: Osobłogi, Straduni, Psiny i Opa-
wy. Dorzecze Psiny zajmuje większą część gminy i obejmuje zlewnie rzeki Troi oraz Psiny ze 
Złotnikiem. Dorzecze Straduni obejmuje dwa główne cieki Stadunię i Gnojnik wraz z dopły-
wami. Charakterystyczną cechą dorzecza Opawy jest występowanie jednego głównego cie-
ku – Opawicy oraz licznych małych dopływów. Charakterystyczną cechą sieci rzecznej gminy 
jest duŜy udział suchych dolin erozyjnych, które kiedyś aktywnie uczestniczyły w odwadnia-
niu terenu. 

 
Rzeki badanego obszaru naleŜą do rzek podgórskich o niwalno-fluwialnym reŜimie za-

silania. Pod względem charakterystyk hydrologicznych przepływów, typowa jest bardzo wy-
soka amplituda między wezbraniami i niŜówkami. Rzeki, które podczas suszy mogą niemal 
całkowicie wyschnąć w przeciągu od kilkunastu minut do kilku godzin po gwałtownym opa-
dzie mogą stanowić powaŜne zagroŜenie powodziowe. Na terenie gminy jest ono tym więk-
sze, Ŝe większość miejscowości, w sposób typowy dla całego PłaskowyŜu Głubczyckiego, 
ulokowana jest w dolinach rzecznych, a zlewnie wszystkich rzek zostały bardzo silnie wyle-
sione i przez to charakteryzują się bardzo małymi właściwościami buforowymi w stosunku do 
opadów atmosferycznych.  

 
• rzeka Osobłoga – lewobrzeŜny dopływ rzeki Odry, II rzędu o powierzchni zlewni 758 km2, 

przepływający przez teren gminy w km 24.3 – 30.8 (stanowiąc odcinek graniczny z gminą 
Głogówek). Na rozpatrywanym odcinku jest ona rzeką nizinną, o przepływie Q – 0.36 
m3/s, co stawia ją na pierwszym miejscu pod względem przepływu na terenie gminy 
Głubczyce 
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• rzeka Opawica – jest rzeką o charakterze górskim, wpadającą na terenie Czech do rzeki 
Opawy. Odcinek rzeki na terenie gminy stanowi na jej całej długości granicę państwa (km 
3.4 – 13.5). Powierzchnia zlewni wynosi ok. 240 km2. Przepływ miarodajny na wlocie do 
Opawy wynosi Q – 0.28 m3/s 

• rzeka Stradunia – lewostronny dopływ Odry III rzędu. Całkowita długość rzeki wynosi 
36.9 km, z czego na terenie gminy znajduje się początkowe 12.4 km jej biegu (źródłą w 
rejonie Lasu Głubczyckiego). W przekroju Lisięcice przepływ miarodajny wynosi Q – 
0.032 m3/s. W zlewni rzeki na terenie gminy znajduje się jej dopływ – Jakubowicki Potok 

• rzeka Psina – lewostronny dopływ Odry III rzędu, o długości 49.3 km, mająca swoje źró-
dła na terenie gminy (okolice wsi Równe). W przekroju miasta zlewnia posiada po-
wierzchnię 17 km2, a przepływ miarodajny wynosi Q – 0.050 m3/s. Prawostronnym do-
pływem Psiny jest rzeka Złotnik 

• rzeka Troja – rzeka o długości 35.2 km na terenie gminy posiada swoje źródła (okolice 
Dobieszowa). Powierzchnia zlewni w przekroju ujściowym (25.3 km) wynosi ok. 36.6 km2, 
a przepływ miarodajny osiąga wartość Q – 0.042 m3/s 

 
 
3.3.2.2. Zasoby dyspozycyjne wód powierzchniowych. 
 

Zasoby dorzecza Górnej Odry są o około 30% niŜsze od zasobów wodnych dorzecza 
Górnej Wisły. Rzeka Odra naleŜy do rzek najmniej zasobnych środkowej Europy. Zasoby bi-
lansowe rzek województwa opolskiego określone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej Oddział we Wrocławiu wynoszą 866 mln m3 w roku normalnym i około 464 mln m3 w 
roku suchym. Zasoby te są niekorzystnie rozłoŜone w czasie i przestrzeni. Deficyty wód wy-
stępuje w okresie największego zapotrzebowania na wodę, w okresie wegetacyjnym, a okre-
sy nadmiaru wody, prowadzące do wezbrań i powodzi, występują w okresach wczesnowio-
sennych i letnich.  

Nierównomierne rozłoŜenie przestrzenne zasobów wodnych oraz niska retencja zbior-
nikowa powodują okresowe niedobory wody w południowej części województwa, w szcze-
gólności na obszarach PłaskowyŜu Głubczyckiego w zlewniach Troi, Psiny, Morawki. 

 
Z uwagi na brak pomiarów przepływów charakterystycznych, podstawowe dane hydro-

logiczne zlewni rzek przepływających przez teren gminy określono w odcinkach ujściowych 
do rzeki Odry, dane te nie są reprezentatywne dla gminy Głubczyce. Wielkości te przedsta-
wiono w tabeli nr 26.  
 
Tabela 26. Przepływy i zasoby dyspozycyjne rzek Psina, Stradunia i Osobłoga w przekrojach 
ujściowych. 

przepływ w m3/s 
lp. nazwa cieku, przekrój 

(recyprent) 
powierzchnia 
zlewni  w km2 bilansowy nienaru-

szalny 
dyspozy-

cyjny 

zasoby dys-
pozycyjne 
dm3/rok 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Psina – ujście ( Odra) 672,0 1,58 0,47 1,11 35 005 
2 Stradunia - ujście (Odra) 279,3 0,32 0,10 0,22 6 938 
3 Osobłoga - ujście ( Odra) 993,2 1,61 0,48 1,13 35 636 

Źródło: Gospodarka wodno-ściekowa dla planu regionalnego województwa opolskiego, J.Król, Opole 1994 r. 
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3.3.2.3. Jakość wód powierzchniowych. 
 

Jakość wód powierzchniowych cieków wodnych przepływających przez gminę Głub-
czyce kontrolowana jest w ramach monitoringu podstawowego i regionalnego. Badania mo-
nitoringowe jakości wód płynących w latach 2002 – 2003 realizowane były w 1 przekroju kon-
trolno – pomiarowym sieci podstawowej na rzece Osobłoga (przekrój Racławice Śląskie, po 
opuszczeniu terenu gminy Głubczyce)  oraz w 4 przekrojach sieci regionalnej. Wyniki badań 
przeprowadzonych w ramach sieci monitoringu podstawowego przedstawiono w tabeli nr 27. 
 
Tabela 27. Wyniki klasyfikacji wód powierzchniowych kontrolowanych w ramach monitoringu 

podstawowego za rok 2002 - 2003 na podstawie stęŜeń środkowych. 

Lp. Nazwa cieku - przekrój 

Wskaźniki* zanieczysz-
czenia, dla których stę-
Ŝenia obliczeniowe oce-

niono jako N 

 
Wyniki klasyfikacji** 

1. 2. 3. 4. 
1. Osobłoga – ppk. Racławice Śląskie  - III 
2. Opawa – ppk. Opawica  - II 
3. Psina – ppk. Gadzowice  - II 
4 Troja – ppk. Gródczanki (gmina Kietrz) FO,MC,AY N 
5 Złotnik – ppk Boguchwałów (gmina Baborów) - III 

Źródło: Stan środowiska w Województwie Opolskim – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 2003. 
 Stan środowiska w Województwie Opolskim – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 2004. 
* FO – fosfor ogólny, AY – azot azotynowy, MC – miano Coli 
** N – nie odpowiada kryteriom klasy III 

 
PowyŜszą ocenę jakości wód podziemnych przeprowadzono na podstawie danych mo-

nitoringu krajowego, bazującego na dotychczasowym Rozporządzeniu Ministra Ochrony 
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfi-
kacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do 
ziemi. (Dz. U. Nr 50, poz. 501). 

 
Tabela 28. Wyniki klasyfikacji przeciętnej jakości (PJW) i najwyŜszego stopnia zanieczyszcze-
nia (NSZ) wód powierzchniowych kontrolowanych w ramach monitoringu podstawowego za 
rok 2003 i monitoringu regionalnego za rok 2002 dla gminy Głubczyce.  

lp. przekrój BZT5 
azot amo-

nowy 
azot azo-
tynowy fosforany fosfor 

ogólny 
Miano 
Coli 

klasyfikacja 
ogólna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Rzeka Osobłoga – przekrój Racławice Śląskie  
1 PJW I I III II II II III 
2 NSZ II I N III N III N 
Rzeka Opawa – przekrój Opawice 
1 PJW I I I I I II II 
2 NSZ I I I II II III III 
Rzeka Psina – przekrój Gadzowice 
1 PJW I I I I I III III 
2 NSZ I I I II N III N 
Rzeka Troja – przekrój Gródczanki 
1 PJW II II N III N N N 
2 NSZ N II N N N N N 
Rzeka Złotnik – przekrój Boguchwałów 
1 PJW I I III II II III III 
2 NSZ II II N III III N N 
Źródło: Stan środowiska w Województwie Opolskim – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 2001. 

 
Z przedstawionych danych charakteryzujących stopień zanieczyszczenia wód po-

wierzchniowych na obszarze gminy wynika, Ŝe jakość wód rzeki Osobłogi, Opawy, Psiny, 
Troji i Złotnika wykazują w dalszym ciągu wysoki stopień zanieczyszczenia, będący wyni-
kiem procesów zachodzących w zlewniach rzek. Zaznaczyć naleŜy, Ŝe w przekrojach pomia-
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rowych w rozpatrywanym okresie następuje stała poprawa jakość wód, w szczególności w 
zakresie substancji biogennych i substancji organicznych. Brak zorganizowanego systemu 
oczyszczania ścieków na terenie gminy w dalszym ciągu nie pozwala na uzyskanie akcep-
towalnych (co najmniej II klasa) poziomów zanieczyszczenia.  

 
3.3.2.3.1. Osobłoga 

 
Stan jakościowy wód powierzchniowych Osobłogi w przekroju Racławice Śląskie ze 

względu na zwiększone zanieczyszczenie bakteriologiczne oraz stosunkowo duŜą zawartość 
azotu azotynowego, przeciętna jakość wód odpowiada w roku 2003 trzeciej klasie czystości 
wód śródlądowych, przy nieco korzystniejszych oznaczeniach przeciętnych wartości fosfora-
nów i fosforu ogólnego. Wskaźniki zanieczyszczenia dla odczynu, tlenu rozpuszczonego, 
PEW, sodu, potasu, azotu amonowego i azotanowego, Ŝelaza, manganu i metali cięŜkich 
oraz większości oznaczeń BZT5 i CZN. 

Analiza porównawcza stwarza podstawy do sformułowania wniosku o dość stabilnych 
właściwościach wód Osobłogi w zakresie wskaźników tlenowych i Miana Coli, przy pewnym 
wzroście stęŜeń substancji rozpuszczonych, chlorków, siarczanów, azotu amonowego i fos-
foru ogólnego. 
 
Tabela 29. Wyniki badań wód rzeki Osobłogi w przekroju Racławice Śląskie na podstawie war-
tości ekstremalnych i przeciętnych w latach 2002 – 2003. 

Wyniki badań Lp. Wskaźnik zanieczyszczenia 
2002 2003 

1 2 3 4 
1 Tlen rozpuszczony 7.3 

                                    10.4 
8.8 
                                    11.6 

2 BZT5 4.0 
                                      2.2 

5.8 
                                      2.0 

3 CZN 6.2 
                                      4.7 

18.3 
                                      4.5 

4 Substancje rozpuszczone 392 
                                     314 

402 
                                     362 

5 Chlorki 49 
                                       28 

60 
                                       41 

6 Siarczany 92 
                                       69 

116 
                                       85 

7 PEW 613 
                                     446 

648  
                                     550 

8 Azot amonowy 0.66 
                                    0.37 

0.60 
                                    0.37 

9 Azot azotynowy 0.145 
                                    0.04 

0.164 
                                  0.036 

10 Azot azotanowy 3.78 
                                    2.52 

4.85 
                                    2.93 

11 Azot ogólny 4.50 
                                    3.60 

6.20 
                                    4.15 

12 Fosforany 0.65 
                                    0.36 

0.85 
                                    0.30 

13 Fosfor ogólny 0.36 
                                    0.25 

0.56 
                                    0.24 

14 Chlorofil a 20.6 
- 

9.2 
                                      2.5 

15 Miano Coli 0.004 
                                  0.015 

0.002 
                                  0.020 

Źródło: Stan środowiska w Województwie Opolskim w roku 2003.  
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 2004 r. 
9.50 – wartość ekstremalna 
0.56 – wartość przeciętna  
1.22 – nie odpowiada normom 
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3.3.2.3.2. Opawica. 

 
Przeciętna jakość wód rzeki Opawica spełniała kryteria I klasy czystości, a tendencja 

spadkowa zanieczyszczenia wody zaznacza się od 1998 r. O zaliczeniu wód rzeki do II klasy 
czystości zadecydował okresowy wzrost stęŜenia fosforu ogólnego, zawiesiny i Ŝelaza ogól-
nego. O znaczącej poprawie jakości wód Opawicy pod względem bakteriologicznym świad-
czy spadek odsetek przekroczenia wartości granicznych oznaczeń Miana Coli (w 1994 – 17 
% prób, w1998 – 55 % prób, w 2002 r – brak przekroczeń).  

 
Tabela 30. Wyniki badań wód rzeki Opawica w przekroju Opawica na podstawie wartości 
ekstremalnych i przeciętnych w latach 1998 – 2002. 

Wyniki badań Lp. Wskaźnik zanieczyszczenia 
1998 2002 

1 2 3 4 

1 Tlen rozpuszczony 9.0 
                                    9.5 

8.0 
                       10.3 

2 BZT5 
5.2 

                        1.9 
2.9 

                        1.4 

3 Substancje rozpuszczone 187 
                       150 

185 
                       143 

4 Zawiesina  66 
                        8 

93 
                         19 

5 Azot amonowy 1.05 
                      0.27 

0.28 
                      0.14 

6 Azot azotynowy 0.03 
                    0.014 

0.032 
                    0.011 

7 Fosforany 0.47 
                      0.15 

0.27 
                      0.14 

8 Fosfor ogólny 0.46 
                      0.13 

0.24 
                      0.11 

9 śelazo ogólne 4.57 
                      0.31 

2.91 
                      0.27 

10 Miano Coli 0.001 
                   0.004 

0.04 
                    0.100 

 
Źródło: Stan środowiska w Województwie Opolskim w roku 2002.  
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 2003 r.  
9.50 – wartość ekstremalna 
0.56 – wartość przeciętna  
4.57 – nie odpowiada normom 

 
 

3.3.2.3.3. Psina. 

RównieŜ w przypadku rzeki Psiny w przekroju kontrolnym Gadzowice obserwuje się 
utrzymywanie przeciętnej jakości wód w I klasie czystości. PodwyŜszona zawartość fosforu 
ogólnego (do wartości II klasy czystości) oraz okresowy, ponadnormatywny wzrost zanie-
czyszczeń zawiesiny ogólnej, fosforu i Ŝelaza kwalifikował wody do nadmiernie zanieczysz-
czonych. Podkreślić naleŜy, Ŝe podobnie jak w przypadku Opawicy w stosunku do roku 1998 
obserwuje się stałą poprawę czystości wód.  
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Tabela 31. Wyniki badań wód rzeki Psina przekrój Gadzowice na podstawie wartości ekstremalnych i 
przeciętnych w latach 1998 – 2002. 

Wyniki badań Lp. Wskaźnik zanieczyszczenia 
1998 2002 

1 2 3 4 

1 Tlen rozpuszczony 1.4 
                                     8.1 

7.0 
                                     8.2 

2 BZT5 
3.6 
                                     2.0 

6.0 
                                     2.0 

3 Substancje rozpuszczone 456 
                                    393 

445 
                                    373 

4 Zawiesina  36 
                                      15 

410 
                                      11 

5 Azot amonowy 2.69 
                                   0.32 

0.44 
                                   0.29 

6 Azot azotynowy 0.033 
                                 0.011 

0.019 
                                 0.012 

7 Fosforany 1.29 
                                   0.10 

0.56 
                                   0.11 

8 Fosfor ogólny 0.66  
                                   0.13 

0.67 
                                   0.11 

9 śelazo ogólne 1.88 
                                   0.58 

7.62 
                                   0.34 

10 Miano Coli 0.02 
                                 0.200 

0.01 
                                 1.500 

Źródło: Stan środowiska w Województwie Opolskim w roku 2002.  
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 2003 r.  
9.50 – wartość ekstremalna 
0.56 – wartość przeciętna  
1.22 – nie odpowiada normom 

 
3.3.2.3.4. Troja. 

Oznaczenia Miana Coli, fosforu ogólnego i azotu azotynowego wskazują na trwałe zanie-
czyszczenie wód, wykraczające ponad dopuszczalne normatywy. Z uwagi na usytuowanie 
przekroju kontrolno – pomiarowego w strefie ujściowej, poniŜej Kietrza (stan zanieczyszcze-
nia jest wypadkową zanieczyszczenia całej zlewni, podczas gdy rzeka Troja na terenie gmi-
ny ma tylko swój początkowy odcinek), odnotowane wartości nie są reprezentatywne dla 
stanu czystości wód w gminie Głubczyce.  
 

Tabela 32. Wyniki badań wód rzeki Troja w Gródczankach na podstawie wartości ekstremalnych i prze-
ciętnych w latach 1998 – 2002. 

Wyniki badań Lp. Wskaźnik zanieczyszczenia 
1998 2002 

1 2 3 4 

1 Tlen rozpuszczony 4.0 
                                        7.6 

5.5 
                                        8.8 

2 BZT5 
11.6 
                                        6.4 

17.7 
                                        5.2 

3 Substancje rozpuszczone 780 
                                       664 

735  
                                       663 

4 Zawiesina  210   
                                         25 

380 
                                         44 

5 Azot amonowy 4.37 
                                      1.74 

2.56 
                                      1.47 

6 Azot azotynowy 0.516 
                                    0.104 

0.50 
                                    0.107 

7 Fosforany 1.72 
                                      0.96 

1.52 
                                      0.84 

8 Fosfor ogólny 0.84 
                                      0.56 

0.72 
                                      0.55 

9 śelazo ogólne 3.46 
                                      0.94 

3.26 
                                      0.96 

10 Miano Coli 0.0004 
                                    0.004 

0.001 
                                    0.007 

Źródło: Stan środowiska w Województwie Opolskim w roku 2002.  
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 2003 r.  
9.50 – wartość ekstremalna 
0.56 – wartość przeciętna  
1.22 – nie odpowiada normom 
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3.3.2.3.5. Potok Złotnik. 

Oznaczenia azotu azotynowego i Miana Coli wskazują na utrzymywanie się wód rzeki w 
III klasie czystości. W pozostałych przypadkach – fosforu ogólnego, fosforanów, tlenu roz-
puszczonego, BZT5, substancji rozpuszczonych, zawiesiny, azotu amonowego i Ŝelaza ogól-
nego) zmierzone wartości spełniały kryteria I klasy czystości. W stosunku do roku 1994 r. ja-
kość wód w Potoku Złotnik wykazuje trwałą tendencję spadkową w zakresie wszystkich 
wskaźników analitycznych, a o trwałej poprawie w zakresie zanieczyszczenia bakteriologicz-
nego świadczą przeciętne wartości z serii badawczych 2002 r. 
 

Tabela 33. Wyniki badań wód rzeki Złotnik w Boguchwałowie na podstawie wartości ekstremal-
nych i przeciętnych w latach 1998 – 2002. 

Wyniki badań Lp. Wskaźnik zanieczyszczenia 
1998 2002 

1 2 3 4 

1 Tlen rozpuszczony 6.8 
                                        9.9 

8.8 
                                      10.8 

2 BZT5 
7.1 
                                        3.4 

4.7 
                                        3.5 

3 Substancje rozpuszczone 524 
                                       494 

526  
                                       482 

4 Zawiesina  226   
                                         16 

69 
                                         16 

5 Azot amonowy 1.31 
                                      0.46 

1.55 
                                      0.34 

6 Azot azotynowy 0.116 
                                    0.039 

0.066 
                                    0.045 

7 Fosforany 1.41 
                                      0.44 

0.69 
                                      0.40 

8 Fosfor ogólny 0.82 
                                      0.33 

0.33 
                                      0.24 

9 śelazo ogólne 1.85 
                                      0.45 

1.31 
                                      0.45 

10 Miano Coli 0.002 
                                    0.020 

0.001 
                                    0.030 

Źródło: Stan środowiska w Województwie Opolskim w roku 2002.  
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 2003 r.  
9.50 – wartość ekstremalna 
0.56 – wartość przeciętna  
1.22 – nie odpowiada normom 

 
 
3.4. Gospodarka wodno-ściekowa 
 

3.4.1. Zaopatrzenie w wodę. 
 

3.4.1.1. Wody podziemne.  
 

Miasto i gmina Głubczyce zaopatrywane są w wodę z ujęć wód podziemnych, czerpią-
cych wodę z utworów czwartorzędowych i karbońskich. Zaopatrzenie gminy w wodę opiera o 
dziewięć ujęć wodnych, zaopatrujących wodociągi zbiorcze eksploatowane przez Głubczyc-
kie Wodociągi i Kanalizację oraz dwa ujęcia wodne, zaopatrujące wodociągi lokalne, eksplo-
atowane przez Top Farm Głubczyce Kombinat Rolny Sp. z o.o.: 

 
• ujęcie wody Głubczyce, zaopatrujące miasto oraz wsie Gadzowice, Gołuszowice, Równe, 

KrzyŜowice, Bogdanowice, Zubrzyce, Grobniki, Zopowy, Nowy RoŜnów, Nową Wieś, 
Bernacice, Nowe Gołuszowice i Zawiszyce. Łączna wydajność ujęcia wynosi Qmaxh= 440 
m3/h,  Qśrd= 8800 m3/d i Qmaxd= 10560 m3/d. Wydajność SUW wynosi 250.0 m3/h. 
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• ujęcie Klisino, zaopatrujące w wodę wsie Klisino, Kietlice, Biernatów, Biernatówek, Lisię-
cice. Łączna wydajność ujęcia wynosi Qmaxh= 87.0 m3/h,  Qśrd = 738 m3/d i Qmaxd = 1098 
m3/d. Wydajność SUW wynosi 86.6 m3/h. 

• ujęcie Braciszów, zaopatrujące w wodę wsie Braciszów, Ciermięcice, Pietrowice Głub-
czyckie, Chróstno. Łączna wydajność ujęcia wynosi Qmaxh= 6.5 m3/h,  Qśrd= 52.0 m3/d i 
Qmaxd= 100.0 m3/d. Wydajność SUW wynosi 15.0 m3/h. 

• ujęcie Tarnkowa, zaopatrujące w wodę wsie Tarnkowa, Ściborzyce Małe, Pomorzowiczki. 
Łączna wydajność ujęcia wynosi Qmaxh= 14.0 m3/h,  Qśrd= 132.0 m3/d i Qmaxd= 184.0 m3/d. 
Wydajność SUW wynosi 14.5 m3/h. 

• ujęcie Debrzyce, zaopatruje w wodę mieszkańców wsi. Łączna wydajność ujęcia wynosi 
Qmaxh= 5.2 m3/h,  Qśrd= 42.0 m3/d i Qmaxd= 75.0 m3/d. Ujęcie zaopatruje w wodę ok. 300 
osób. Wydajność SUW wynosi 5.5 m3/h. 

• ujęcie Dobieszów, zaopatrujące w wodę mieszkańców wsi. Łączna wydajność ujęcia wy-
nosi Qmaxh= 1.9 m3/h,  Qśrd= 30.0 m3/d i Qmaxd= 45.6 m3/d. Ujęcie zaopatruje w wodę ok. 
100 osób. Wydajność SUW wynosi 4.8 m3/h. 

• ujęcie Mokre Wieś, zaopatrujące w wodę mieszkańców wsi. Łączna wydajność ujęcia 
wynosi Qmaxh= 6.0 m3/h,  Qśrd= 92.0 m3/d i Qmaxd= 120.0 m3/d. Ujęcie zaopatruje w wodę 
ok. 100 osób. Wydajność SUW wynosi 3.6 m3/h. 

• ujęcie Mokre Kolonia, zaopatrujące w wodę mieszkańców wsi Mokre Kolonia i część wsi 
Pietrowice Głubczyckie. Łączna wydajność ujęcia wynosi Qmaxh= 10.4 m3/h,  Qśrd= 92.0 
m3/d i Qmaxd= 191.0 m3/d. Ujęcie zaopatruje w wodę ok. 300 osób. Wydajność SUW wy-
nosi 10.7 m3/h. 

• ujęcie Krasne Pole, zaopatrujące w wodę mieszkańców wsi Krasne Pole,  ChomiąŜa, 
Opawice i Lenarcice. Łączna wydajność ujęcia wynosi Qmaxh= 7.5 m3/h,  Qśrd= 60.0 m3/d i 
Qmaxd= 150.0 m3/d. Wydajność SUW wynosi 7.5 m3/h. 

• ujęcie Pomorzowice, zaopatrujące w wodę część mieszkańców wsi. Łączna wydajność 
ujęcia wynosi Qmaxh = 26.4 m3/h,  Qmaxd = 738 m3/d i Qśrd = 582 m3/d.  

• ujęcie Lwowiany, zaopatrujące w wodę mieszkańców wsi Lwowiany i Głubczyce Sady. 
Łączna wydajność wynosi Qmaxh = 26.4 m3/h,  Qmaxd = 738 m3/d i Qśrd = 582 m3/d.  

 

Tabela 34. Wydajność (wg pozwoleń wodno – prawnych) i zdolności produkcyjne ujęć wód 
podziemnych gminy Głubczyce.  

Wydajność ujęć 
wody Lp Gmina Lokalizacja 

max 
[m3/h] 

śr. 
[m3/d] 

Wydaj-
ność SUW 

[m3/d] 

Ujęcia gmin 
ościennych 
obsługujące 

gminę 

Miejscowości 
obsługiwane przez 

wodociąg 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Głubczyce  
 

440.0 
 

 
8 800 

 
6 000 - 

Głubczyce, Gadzowi-
ce, Gołuszowice, 
Równe, KrzyŜowice, 
Bogdanowice, Zubrzy-
ce, Grobniki, Zopowy, 
Nowy RoŜnów, Nową 
Wieś, Bernacice, No-
we Gołuszowice i Za-
wiszyce 

Klisino   
 

87.0 
 

788 2 078  
- 

Klisino, Kietlice, Bier-
natów, Biernatówek, 
Lisięcice 

 
Braciszów   

 
6.5 

 

 
52 

 
360 - 

Braciszów, Ciermięci-
ce, Pietrowice Głub-
czyckie, Chróstno 

Krasne Pole 
 

7.5 
 

 
60 

 
180  

- 

Krasne Pole,  Chomią-
Ŝa, Opawice i Lenarci-
ce 

 

 
G

ł
u

b
c

z
y

c
e

 

Dobieszów 
 

1.9 
 

 
30 

 
115 - Dobieszów  
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Debrzyca  
 

5.2 
 

 
42 

 
132 - Debrzyce  

Tarnkowa 
 

14.0 
 

 
132 

 
348 - Tarnkowa, Ściborzyce 

Małe, Pomorzowiczki 

Mokre Wieś 
 

6.0 
 

 
92 

 
86 - Mokre Wieś 

Mokre Kolo-
nia 

 
10.4 

 

 
92 

 
256 - 

Mokre Kolonia i część 
wsi Pietrowice Głub-
czyckie 

Pomorzowice  
 

11.9 
 

 
114 

 
b.d. - Pomorzowice 

  

Lwowiany  
 

24.5 
 

 
357 

 
b.d. - Lwowiany i Głubczyce 

Sady 

Razem 
 

614.9 
 

 
10 559 

 
9 555 - - 

źródło: dane GWiK Głubczyce, Top Farm Głubczyce Kombinat Rolny Sp. z o.o. 

 

3.4.1.1.1. Sieć wodociągowa. 

 Rozprowadzanie wody na terenie gminy prowadzone jest przy wykorzystaniu sieci 
wodociągowej zarządzanej przez Głubczyckie Wodociągi i Kanalizację w Głubczycach. Po-
bierana na ujęciach i uzdatniana w stacjach uzdatniania woda, tłoczona jest pod ciśnieniem 
do sieci wodociągowej poszczególnych wodociągów.  

 
Sieć wodociągowa gminy obejmuje następujące wodociągi: 
 

1. Wodociąg Głubczyce – wodociąg wykonany z Ŝeliwa i PCV w latach 1905-1914 (Ŝe-
liwo) oraz w latach 1979 – 2000, w dobrym stanie technicznym. Długość sieci wodo-
ciągowej tranzytowej 25 896 mb, rozdzielczej 29 900 mb. Ilość przyłączy 890 szt. 

2. Wodociąg Klisino - wodociąg wykonany z rur PCV w latach 1973 – 1994, w dobrym 
stanie technicznym. Długość sieci wodociągowej tranzytowej 1034 mb, sieci rozdziel-
czej 26 168 mb. Ilość przyłączy 427 szt. 

3. Wodociąg Braciszów - wodociąg wykonany z Ŝeliwa i PCV w latach 1973 – 1978, w 
dobrym stanie technicznym. Długość sieci wodociągowej 13 117 mb. Ilość przyłączy 
306 szt. 

4. Wodociąg Krasne Pole - wodociąg wykonany z PCV w latach 1970 – 2002, w dosta-
tecznym stanie technicznym. Długość sieci wodociągowej 12 737 mb. Ilość przyłączy 
143 szt. 

5. Wodociąg Dobieszów - wodociąg wykonany z Ŝeliwa i PCV w latach 1975 – 1978, w 
dostatecznym stanie technicznym. Długość sieci wodociągowej 3 007 mb. Ilość przy-
łączy 45 szt. 

6. Wodociąg Debrzyca - wodociąg wykonany z PCV w 1994 roku, o dobrym stanie 
technicznym Długość sieci wodociągowej wynosi 2 400 m, przekroje φ 80, 100, 125, 
150 i 200 mm. Ilość przyłączy 74 szt.  

7. Wodociąg Tarnkowa - wodociąg wykonany z PCV w latach 1993 – 2001, o dobrym 
stanie technicznym. Długość tranzytowej sieci wodociągowej wynosi 4 086 mb, dłu-
gość sieci rozdzielczej wynosi 4 830 mb. Ilość przyłączy 131 szt.  

8. Wodociąg Mokre Wieś - wodociąg wykonany z Ŝeliwa w 1953 roku, o dostatecznym 
stanie technicznym. Długość sieci rozdzielczej wynosi 2 330 mb. Ilość przyłączy 66 
szt.  
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9. Wodociąg Mokre Kolonia - wodociąg wykonany z PCV w latach 1976 – 2001, o do-
brym stanie technicznym. Długość tranzytowej sieci wodociągowej wynosi 297 mb, 
długość sieci rozdzielczej wynosi 1 358 mb. Ilość przyłączy 34 szt. 

10. Wodociąg Pomorzowice - wodociąg wykonany z Ŝeliwa w latach 1974 - 2001, o do-
statecznym stanie technicznym. Długość tranzytowej sieci wodociągowej wynosi 1 
488 mb, długość sieci rozdzielczej wynosi 850 mb. Ilość przyłączy 38 szt. 

11. Wodociąg Lwowiany - wodociąg wykonany z Ŝeliwa w 1975 roku, o dostatecznym 
stanie technicznym. Długość sieci rozdzielczej wynosi 2 900 mb. Ilość przyłączy 
41szt. 

 
 Ogólnie na sieć wodociągową gminy w stanu na dzień 31.12.2003 r. składają się: 
 

- sieć tranzytowa o długości ok. 32 801 m 
- sieć rozdzielcza o długości ok. 126 905 m 
- przyłącza wodociągowe o długości ok. 65 900 m (2 959 szt.) 
- 11 stacji uzdatniania wody  

 

Tabela 35. Stan infrasrtuktury wodociągowej i wielkość zuŜycia wody na terenie gminy Głub-
czyce, 2003 r.  

zuŜycie wody w gospodarstwach  
domowych lp. 

długość sieci wodociągowej  
tranzytowej i rozdzielczej 

[km] 

stopień  
zwodociągowania 

[%] ogółem 
[tys. m3] 

na mieszkańca 
[m3/osobę] 

1 2 3 4 5 
1. 159.7 84.7 739.0 29.7 
Źródło: Materiały własne GWiK Głubczyce 
 

3.4.1.1.2. Pobór wody. 

 

Zaopatrzenie w wodę dla celów uŜytkowych na terenie gminy Głubczyce w roku 2003 w 
pełni pokrywało potrzeby mieszkańców oraz zakładów przemysłowych i usługowych, korzy-
stających z wodociągów. W okresie lat 2002 – 2003 zaznacza się lekka tendencja wzrostu 
wydobycia wody (ok. 7.0 %) przez wszystkie ujęcia eksploatowane przez GWiK w Głubczy-
cach oraz Top Farms Głubczyce, Kombinat Rolny Sp. z o.o.  

 
Procesowi temu towarzyszy proporcjonalny wzrost sprzedaŜy wody dla potrzeb po-

szczególnych sołectw gminy, w tym równieŜ miasta Głubczyce. Niekorzystnym zjawiskiem 
jest wzrost strat eksploatacyjnych wody w stosunku do roku poprzedniego o ok. 68 % (w ro-
ku 2003 straty wynosiły 85 512 m3). Strukturę wykorzystania wody przedstawiono w tabeli nr 
36.  

 
Tabela 36.  Struktura sprzedaŜy wody na terenie działania GWiK Głubczyce 

lp. wyszczególnienie jedn. 
miary 

wyk. 2002 wyk. 2003  
5:4 

1 2 3 4 5 6 

1 Wydobycie wody w ujęciach 
GWiK Głubczyce, w tym: 

tys.m3 1 039.7 1112.7 1.070 

2 Woda zakupiona od wodocią-
gów Top Farms tys.m3 5.9 10.4 1.762 

3 SprzedaŜ wody ogółem tys.m3 977.2 1 013.3 1.037 
 w tym:     
 - sołectwa tys.m3 250.7 283.9 1.132 
 - miasto tys.m3 726.5 729.4 1.004 

4 Straty tys.m3 50.9 85.5 1.680 

5 ZuŜycie wody przed wtłocze-
niem 

tys.m3 11.3 13.1 1.159 

 Źródło: Materiały własne GWiK Głubczyce.  
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W 2003 r. na terenie gminy, oprócz GWiK Głubczyce pobór wód dla celów komunal-
nych prowadziły równieŜ: 

 
• Top Farms Głubczyce – Kombinat Rolny sp. z o.o. Zakład eksploatujący lokalne 

ujęcia wody Kwiatoniów, Lisięcice/Nowe Sady, Grobniki – Widok, Bogdanowice i 
Bernacice Górne pobrał w 2003 roku łącznie 236 810 m3 wody, z czego dla potrzeb 
komunalnych 77 246 m3, dla potrzeb przemysłowych 102 008 m3 oraz dla potrzeb 
rolnych 57 556 m3. W 2004 roku wsie Nowe Gołuszowice, Chróstno, Głubczyce 
Sady, Pomorzowice i Stara Wieś podłączone zostały do wodociągów eksploatowa-
nych przez GWiK w Głubczycach 

 

3.4.1.1.3. Jakość wody wodociągowej. 

Woda ujmowana na ujęciach wodociągowych w Klisinie i Krasnym Polu, z uwagi na 
okresowe zanieczyszczenie związkami Ŝelaza i manganu wymaga uzdatnienia w celu za-
pewnienia warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia, zgodnie z Rozporządze-
niem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 04.09.2000 r.  
W przypadku pozostałych ujęć, ujmowana woda surowa bez poddawania procesom uzdat-
niającym podawana jest bezpośrednio do sieci wodociągowej. Pod względem bakteriolo-
gicznym, ujmowana na wszystkich ujęciach woda nie wykazuje Ŝadnych oznak zanieczysz-
czenia. Jakość wody ujmowanej bezpośrednio na ujęciach wód oraz wprowadzanej do sieci 
wodociągowej przedstawiona została w tabeli nr 37. 
 

Tabela 37. Jakość wód podziemnych ujmowanych na ujęciach zaopatrujących w miasto i gmi-
nę Głubczyce.  

SUW 
Klisino 

SUW 
Krasne Pole 

SUW 
Głubczyce ujęcie 

wskaźnik j.m. 
wartości 
dopusz-
czalne* surowa uzdatn. surowa uzdatn. 

surowa, podawana 
 do sieci 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

zapach  akcepto-
walny 2R 2R 1R 1R 2R 

mętność  mg/l 
SiO2 

1 15 1 0.5 0.4 1 

barwa mg/ 
lPt 

15 20 1 5 5 1 

przewodność 
elektryczna 

ugSc
m-1 2500 b.d. b.d. 345 411 b.d. 

amoniak mg/l 
NH4 

0.5 0.22 0.06 0.48 nw 0.02 

azotyny mg/l 
NO2 

0.5 0.02 0.02 0.008 0.020 0.01 

azotany mg/l 
NO3 

50 0.47 0.44 10.16 9.77 22.3 

Ŝelazo mg/l 
Fe 

0,2 1.32 0.01 0.05 nw 0.09 

mangan mg/l 
Mn 

0,05 0.10 0.01 1.23 0.02 0.02 

odczyn  
 pH 6,5-9,5 7.05 7.1 6.8 6.8 6.6 

bakterie Coli 
w 100 cm3 
wody 

 0 0 0 0 0 0 

bakterie 
Esherischia 
Coli w 100 
cm3 wody 

 0 0 0 0 0 0 

źródło: materiały GWiK w Głubczycach 
*   dopuszczalne wartości  
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3.4.1.2. Pobór wód dla celów przemysłowych. 
 

Eksploatacja wód podziemnych dla celów gospodarczych prowadzona jest przez Zakłady 
Piwowarskie „ Głubczyce” S.A.  Zakład eksploatuje cztery studnie, zlokalizowane na terenie 
Słodowni przy ulicy 1 Armii WP oraz na terenie Browaru przy ulicy Wodnej 4. 
 

• Słodownia – ul. 1 Armii WP – znajdujące się na tym terenie 2 studnie posiadają za-
twierdzone decyzją OŚGW-IV-8530/94/83 z dnia 26.08.1983 r. zasoby eksploatacyj-
ne w kat. „B” wynoszące łącznie 53.3 m3/h. Zgodnie z pozwoleniem wodno – praw-
nym OŚ.III-6210/320/95 z 28.12.1995 r. pobór maksymalny ujęcia wynosi Qmaxh= 
47.5m3/h,  Qśrd= 151.0 m3/d i Qmaxd= 223.0 m3/d. 

• Browar – ul. Wodna 4 - znajdujące się na tym terenie 2 studnie posiadają zatwier-
dzone decyzją OG-421/32/70 z dnia 16.05.1970 r. zasoby eksploatacyjne w kat. „B” 
wynoszące łącznie 57.0 m3/h. Zgodnie z pozwoleniem wodno – prawnym 
OŚ.6223/15/2000 z 25.12.2000 r. pobór maksymalny ujęcia wynosi Qmaxh= 67.0 m3/h,  
Qśrd= 1033.0 m3/d i Qmaxd= 1570.0 m3/d. 

• Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska – ul. I Armii WP 7 - znajdująca się na tym terenie 
studnia posiada zatwierdzone decyzją OS.V – 8530/59/85 z 31.12.1985 r. zasoby 
eksploatacyjne w kat. „B” wynoszące łącznie 15.0 m3/h. Zgodnie z pozwoleniem 
wodno – prawnym OŚ.6223/7/2001 z 05.07.2001 r. pobór maksymalny ujęcia wynosi 
Qmaxh= 12.0 m3/h,  Qśrd= 80.0 m3/d i Qmaxd= 110.0 m3/d. 

 
Oprócz w/w duŜych jednostek gospodarczych, pobór wód podziemnych dla celów gospodar-
czych prowadzą jeszcze Spółdzielnia Gospodarstw Rolnych „Niwa” w Równem, Zakład 
Urządzeń Grzewczych „Elektromet” w Gołuszowicach, Galon Paliwa oraz Przedsiębiorstwo 
Państwowej Komunikacji Samochodowej. Łączny pobór wód dla celów przemysłowych w 
2003 r. wynosił: 
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Głubczycach – ok. 15 951 m3 
- Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej - ok. 4 320 m3 
- Spółdzielnia Gospodarstw Rolnych „Niwa” w Równem – ok. 1 455 m3 
- Zakład Usług Grzewczych „Elektromet” w Równem – ok. 1 527 m3 
- Galon Paliwa – ok. 466 m3 
 

3.4.1.3. Pobór wód powierzchniowych.  
 

Na terenie gminy Głubczyce nie funkcjonują podmioty gospodarcze, które dla potrzeb 
funkcjonalnych wykorzystują wodę powierzchniową.  

  
3.4.2. Odbiór i oczyszczanie ścieków. 
 

Wytwarzane na terenie gminy Głubczyce ścieki odprowadzane są do środowiska po-
przez miejską oczyszczalnię ścieków lub w postaci wód opadowych i infiltracyjnych.  

 
 
3.4.2.1. Wody opadowe i infiltracyjne.  

 
Wody opadowe i infiltracyjne odprowadzane są w postaci wód surowych poprzez sieć 

kanałów deszczowych do rzeki Psiny. W 2003 r. wg danych Wojewódzkiego Banku Emisji 
zanieczyszczeń wody te odprowadzone zostały w ilości ok. 233.4 tys. m3. 
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3.4.2.2. Oczyszczalnia ścieków. 
 

Gmina Głubczyce w zakresie oczyszczania ścieków obsługiwana jest przez mecha-
niczno – biologiczną, miejską oczyszczalnię ścieków z podwyŜszonym usuwaniem biogenów 
(azot i fosfor). Oczyszczalnia pracująca w systemie BIO – SYMBIO cechuje się przepusto-
wością Qdśr- 6 915 m3/d, Qdmax- 9 550 m3/d oraz RLM – 64 500. W chwili obecnej oczyszczal-
nia oprócz miasta Głubczyce obsługuje wsie Gadzowice i Gołuszowice. 

 
Ponadto zorganizowane, indywidualne systemy odprowadzania ścieków, wybudowane 

w latach 1970 – 1990 znajdują się w miejscowościach Bernacice Górne, Kwiatoniów, Grob-
niki, Widok, Głubczyce Sady, Chróstno, Nowe Gołuszowice, Nowe Sady oraz Pomorzowicz-
ki. 

 
Tabela 38. Ilość ścieków oczyszczanych na oczyszczalni ścieków komunalnych w Głubczycach 
w roku 2003. 

Ludność gminy obsługi-
wana przez oczyszczal-

nię ścieków 
 

Nr 
 
 
 

 
Lokalizacja 

 
Typ 

oczyszczalni 

 
Przepusto-

wość oczysz-
czalni 

nominal-
na/rzeczywista 

 
[m3/d] 

 
Ilość oczyszczanych ścieków 

rok 2003 
 

[tys. m3/r] 

w liczbach 
bezwzględ-

nych 
[%] 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Głubczyce  

mechaniczno –
biologiczna 

typ 
BIO - SYMBIO 

 
 

6 915/3 149 
 

 
 

ogółem                           1 051.8 
w tym ścieki: 
bytowe                              508.0 
przemysłowe                     445.5  

16 326 65.0 

źródło: dane GWiK  Głubczyce 
 

Łączna ilość odprowadzanych ścieków wg danych bilansowych GWiK w Głubczycach, 
w ciągu lat 2002 – 2003 wykazuje nieznaczną tendencję spadkową, przy stabilizacji ilości 
ścieków dowoŜonych do oczyszczalni. Sieć kanalizacyjna obsługuje funkcjonujące na terenie 
miasta zakłady przemysłowe.  

 
Tabela 39. Bilans ścieków na terenie gminy Głubczyce w roku 2002 i 2003.  

lp. rok ilość ścieków doprowadzana na oczyszczalnię ścieków 
[m3] 

  gospodarstwa  
domowe 

gospodarka  
komunalna 

przemysł łącznie 

1 2 3 4 5 6 
1 2002 500 415 99 478 459 776 1 059 669 
2 2003 507 960 98 359 445 526 1 051 845 
źródło: dane GWiK  Głubczyce 

 
3.4.2.3. Sieć kanalizacyjna. 

 
Sieć kanalizacyjna gminy zapewnia obsługę mieszkańców miasta Głubczyce, wsi Ga-

dzowice, Gołuszowice, Nowe Sady, Głubczyce Sady, Nowe Gołuszowice, Widok. Powstają-
ce ścieki odprowadzane są do oczyszczalni systemem kanalizacji sanitarnej rozdzielczej, 
grawitacyjnej, o łącznej długości 41.25 km, zapewniającej obsługę ok. 16 326 mieszkańców, 
co stanowi ok. 65.0 % mieszkańców gminy (tabela nr 38). Wg stanu na dzień 31.11.2004 r. 
na system kanalizacji gminy składa się: 
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- sieć kanalizacji sanitarnej (rozdzielczej) – 41.25 km, w tym na terenie miasta 24.0 
km 

- przyłącza kanalizacyjne – 12.4 km (989 szt.), w tym na terenie miasta 10.8 km (858  
szt) 

 
Tabela 40. Długość sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Głubczyce w roku 2004.  

długość sieci kanalizacyjnej [km] 
lp. jednostka osadnicza łączna, w tym 

wykonana z: PCV kamionka/beton 

Ludność obsługi-
wana przez sieć 

kanalizacyjną 
1 2 3 4 5 6 
1 Głubczyce 24.0 12.0 12.0 14 500 
2 Gadzowice   0.5 0,5 - 200 
3 Gołuszowice   6.1 6,1 - 300 
4 Nowe Sady  0.4 0.4 - 140 
5 Głubczyce Sady  1.7 1.7 - 540 
6 Nowe Gołuszowice 3.1 2.7 0.4 416 
7 Widok 5.45 0.36 - 230 
 Gmina - razem 41.25 23.76 12.4 16 326 
źródło: dane GWiK  Głubczyce 

 
Zgodnie z danymi bilansowymi GWiK w Głubczycach, w ciągu lat 2002 – 2003 zazna-

cza się nieznaczna tendencja spadkowa ilości ścieków, przy stabilizacji ścieków dowoŜonych 
do oczyszczalni.   

 
Tabela 41. Bilans ścieków na terenie gminy Głubczyce w roku 2003.  

lp. rok ilość ścieków doprowadzana na oczyszczalnię ścieków 
[m3] 

  gospodarstwa  
domowe 

gospodarka  
komunalna 

przemysł łącznie 

1 2 3 4 5 6 
1 2002 500 415 99 478 459 776 1 059 669 
2 2003 507 960 98 359 445 526 1 051 845 
źródło: dane GWiK  Głubczyce 

 

Zorganizowane, indywidualne systemy odprowadzania ścieków, wybudowane w latach 1970 
– 1990 znajdują się w miejscowościach Bernacice Górne, Kwiatoniów, Widok, Głubczyce 
Sady, Chróstno, Nowe Gołuszowice, Nowe Sady oraz Pomorzowice.  
 
Systemy kanalizacyjne w powyŜszych miejscowościach związane są z wybudowanymi w la-
tach 1970-1990 obiektami obsługi rolnictwa ( PGR ). Wymienione obiekty są w złym stanie 
technicznym, nie posiadają waŜnych pozwoleń wodno-prawnych, bądź teŜ nie są w części 
wybudowane. Do czasu likwidacji kombinatu PGR Głubczyce, obiekty te były administrowa-
ne przez ten Kombinat. Po likwidacji Kombinatu majątek przejęła Agencja Własności Rolnej 
Skarbu Państwa, która przekazała administrację obiektów kanalizacyjnych na terenie osiedli,  
Spółdzielni Eksploatacyjno-Mieszkaniowej „Kombinat” w Głubczycach 
 

3.4.2.4. Ładunek zanieczyszczeń. 
 

Oczyszczone ścieki po zakończeniu oczyszczania odprowadzane są do rzeki Psiny 
poprzez kanał wylotowe, zlokalizowany w km 42 + 500. Wielkość ładunku zanieczyszczeń 
wprowadzanego do rzeki określono w tabeli nr 42.  
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Tabela 42. Ładunek zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych z terenu mia-

sta i Gminy Głubczyce w roku 2002 i 2003 r. 

ładunek zanieczyszczeń w ściekach w kg/rok 
w 2002 roku  w 2003 roku  

lp. 

ilość  
ścieków 

rodzaj za-
nieczysz-

czeń 

Dopływające 
do  

oczyszczalni 

odprowadza-
ne do  

odbiornika 

ilość  
ścieków 

dopływające 
do  

oczyszczalni 

odprowa-
dzane do  

odbiornika 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 BZT5 1 680 592 9 426 1 575 551 11 765 
2 ChZT 2 607 562 41 842 2 540 294 47 061 
3 Zawiesina 850 527 17 703 575 512 13 726 
4 Azot ogólny 98 743 2 644 100 004 3 863 
5 

1 059 669 

Fosfor ogólny 25 979 747 

1 051 845 

18 334 755 
źródło: dane GWiK  Głubczyce 

 

3.4.2.5. Osady ściekowe. 
 

W związku ze zmianami prawnymi w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych, 
na terenie GWiK Głubczyce zrealizowana została inwestycja polegająca na przygotowaniu 
osadów do gospodarczego wykorzystania – składowisko technologiczne higienizacji i kom-
postowania osadów na oczyszczalni ścieków w Głubczycach. Wytwarzane w procesie 
oczyszczania ścieków osady ściekowe podlegają przygotowaniu do rolniczego wykorzysta-
nia poprzez higienizację osadów wapnem, a w okresie perspektywicznym dodatkowo po-
przez kompostowanie i przeróbkę z udziałem dŜdŜownic.  

Z zestawienia tabelarycznego (tabela nr 43) wynika, Ŝe realizacja inwestycji pozwoliła 
na znaczące zmniejszenie ilości osadów poddanych na składowisku odpadów, kosztem 
zwiększenia poziomu gospodarczego wykorzystania.  

 
Tabela 43.  Wytwarzanie i wykorzystanie osadów ściekowych oczyszczalni GWiK w Głubczy-
cach. 

wytwarzanie i wykorzystanie osadów ściekowych w tonach suchej masy 

2002 r. 2003 r. 

z tego wykorzystane w: z tego wykorzystane w: 

lp. 

ilość 
osadów 
wytwo-
rzonych 

przemysł rolnictwo kompost składow. 
ilość osa-

dów  
wytwo-
rzonych 

przemysł rolnictwo kompost składow. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 854 - 26 - 828 540 - 395 - 145 
źródło: dane GWiK  Głubczyce 
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3.3.3. Podsumowanie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Gmina Głubczyce charakteryzuje się stosunkowo bogatymi zasobami wód pod-
ziemnych, nagromadzonymi w warstwach wodonośnych karbonu, kredy, trzecio i 
czwartorzędu. Głównym, uŜytkowym poziomem wodonośnym jest czwartorzęd, 
wchodzący w skład Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 332 Sub-
niecka Kędzierzyńsko – Głubczycka. Zasoby ujęć wodnych znacząco przekraczają 
potrzeby wodne gminy.  

• Gmina pobiera wodę z dziewięciu ujęć wód podziemnych, zaopatrujących wodocią-
gi zbiorcze eksploatowane przez Głubczyckie Wodociągi i Kanalizację w Głubczy-
cach oraz dwóch ujęć wodnych, zaopatrujących wodociągi lokalne, eksploatowane 
przez Top Farm Głubczyce Kombinat Rolny Sp. z o.o. 

• Pod względem jakościowym wody podziemne objęte monitoringiem krajowym 
cechują się zróŜnicowanym stanem czystości – od wysokiej jakości w otworze 
Chróstno, do niskiej jakości w ujęciu Boguchwałów. Jakość wód ujmowanych przez 
wodociągi dla celów uŜytkowych (pitnych), spełnia kryteria wód o bardzo dobrej, 
dobrej i zadowalającej jakości (I, II i III klasa), jedynie w przypadku ujęcia w Mo-
krem – Kolonii (amoniak - V), Klisinie (Ŝelazo – IV, amoniak - IV) i Krasnym Polu 
(mangan - V) woda cechuje się niezadowalającą lub złą jakością. Woda ujmowana 
na ujęciu w Klisinie, z uwagi na zawartość związków Ŝelaza nie spełnia norm jako-
ści wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi.  

• Kluczowym problemem w zakresie gospodarki wodnej jest ochrona przed zanie-
czyszczeniami bytowo-gospodarczymi i wielkoobszarowymi z gospodarki rolnej (na-
woŜenie, środki ochrony roślin). Większa część terenu opracowania za sprawą wy-
stępujących gleb lessowych charakteryzuje się dobrą izolacją powierzchniową 
uŜytkowego poziomu wodonośnego, jednak w strefach dolinnych rzek Troji, Psiny, 
Potoku Złotnik i Osobłogi konieczne jest podjęcie działań zapobiegających przeni-
kaniu zanieczyszczeń do wód.  

• Gmina Głubczyce połoŜona jest w obrębie obszarów o stwierdzonych niedoborach 
wody powierzchniowej, wymagających docelowo działań zwiększających zasoby 
dyspozycyjne wód (mała retencja). Deficyt wód występuje w okresie największego 
zapotrzebowania na wodę, w okresie wegetacyjnym, a okresy nadmiaru wody, 
prowadzące do wezbrań i powodzi, występują w okresach wczesnowiosennych i 
letnich. 

• Jakość wód rzeki Osobłogi, Opawy, Psiny, Troji i Złotnika, wykazuje w dalszym cią-
gu wysoki stopień zanieczyszczenia, będący wynikiem procesów zachodzących w 
zlewniach rzek. W przekrojach pomiarowych następuje stała poprawa jakość wód, 
w szczególności w zakresie substancji biogennych i substancji organicznych. Brak 
zorganizowanego systemu oczyszczania ścieków na terenie gminy w dalszym cią-
gu nie pozwala na uzyskanie akceptowalnych (co najmniej II klasa) poziomów za-
nieczyszczenia.  

• Rozprowadzanie wody na terenie gminy prowadzone jest przy wykorzystaniu sieci 
wodociągowej zarządzanej przez Głubczyckie Wodociągi i Kanalizację w Głubczy-
cach oraz Top Farms Głubczyce - Kombinat Rolny sp. z o.o. Sieć wodociągowa o 
długości 159.7 km zapewnia obsługę ok. 84.7 % mieszkańców gminy. W okresie lat 
2002 – 2003 zaznacza się lekka tendencja wzrostu wydobycia wody przez wszyst-
kie ujęcia eksploatowane przez GWiK w Głubczycach oraz Top Farms Głubczyce, 
Kombinat Rolny Sp. z o.o. 

• Wytwarzane na terenie gminy Głubczyce ścieki odprowadzane są do środowiska 
poprzez miejską, mechaniczno – biologiczną oczyszczalnię ścieków z podwyŜszo-
nym usuwaniem biogenów lub w postaci wód opadowych i infiltracyjnych, bezpo-
średnio do odbiorników.  

• Oczyszczalnia ścieków pracująca w systemie BIO – SYMBIO oprócz terenów mia-
sta obsługuje wsie Gadzowice, Gołuszowice, Nowe Sady, Głubczyce Sady, Nowe 
Gołuszowice, Widok. Sieć kanalizacyjna o długości 41.25 km, zapewnia obsługę 
ok. 65.0 % mieszkańców gminy. 
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3.5. Zasoby przyrodnicze 
 

3.5.1. Ochrona bioróŜnorodności 
 

Na terenie gminy przeprowadzono w 2003 roku szczegółową inwentaryzację i walo-
ryzację przyrodniczą gminy [BIO-PLAN Opole], która pozwoliła na wyodrębnienie szeregu 
chronionych gatunków grzybów, roślin i zwierząt, a takŜe siedlisk, występujących w gminie 
Głubczyce. W przewaŜającej części chronione elementy świata oŜywionego skupiają się w 
zasięgu występowania obszarów chronionego krajobrazu, bądź teŜ na terenach górskich, w 
zasięgu większych dolin rzecznych i mniejszych ich dopływów. 
 
 W gminie stwierdza się obecnie występowanie 33 gatunków roślin prawnie chronionych 
na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków 
dziko występujących roślin objętych ochroną [Dz. U. z dnia 28 lipca 2004r. Nr 168, poz. 
1764], które wyszczególniono w tabeli nr 44. 
 
Tabela 44. Wykaz chronionych roślin naczyniowych oraz grzybów występujących na terenie 
gminy Głubczyce 

L.p. Rośliny objęte ochroną ścisłą: 
 

Ogólna lokalizacja 
 

1 Barwinek pospolity Vinca minor Okolice Pielgrzymowa, Krasnego Pola oraz w Lesie 
Głubczyckim 

2 Bluszcz pospolity Hedera helix Często spotykany, głównie w lasach, parkach 

3 Buławnik mieczolistny Cephalanthera longifolia W południowej części gminy, głównie w kwaśnych 
dąbrowach 

4 CiemięŜyca zielona Veratrum lobelianum  Las głubczycki, między Opawicą a Pielgrzymowem, 
okolice Pielgrzymowa i Chróstna 

5 Dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis Głównie Obszar Chronionego Krajobrazu Mokre-
Lewice 

6 Kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine W lesie na północ od ChomiąŜy 

7 Kukułka bzowa Dactylorhiza sambucina Na wyniesieniach Gór Opawskich 

8 Kukułka szerokolistna Dactylorhiza majalis Głównie Obszar Chronionego Krajobrazu Mokre-
Lewice 

9 Lilia złotogłów Lilium martagon Okolice Pielgrzymowa, Chróstna,  Biernatówka, w Le-
sie Głubczyckim i na północ od Krasnego Pola 

10 Listera jajowata Listera ovata W Lesie Głubczyckim, na północ od Klisina oraz mię-
dzy Kietlicami i Ściborzycami Małymi 

11 Obrazki alpejskie Arum alpinum 
Okolice Biernatówka, w Lesie Głubczyckim w okolicy 
Wilczego Stawu i leśniczówki Ściborzyce Małe oraz 
na północ od Klisina 

12 Parzydło leśne Aruncus sylvestris Między Dobieszowem a Opawicą 

13 Paprotka zwyczajna Polypodium vulgare W Pielgrzymowie, okolice Pielgrzymowa, Braciszowa, 
Biernatówka i w Dobieszowie 

14 Podkolan biały Platanthera bifolia 
Okolice Pielgrzymowa, Dobieszowa, w Braciszowie, w 
Lesie Głubczyckim koło Wilczego Stawu, okolice Kra-
snego Pola, Klisina, Królowych 

15 Pokrzyk wilcza jagoda Atropa belladonna Na zachód od Pietrowic i Mokrych oraz na północ od 
ChomiąŜy Braciszowa 

16 Storczyk męski Orchis mascula Dobieszów 

17 ŚnieŜyczka przebiśnieg Galanthus nivalis W Lesie Głubczyckim, na południe od Biernatówka, w 
Kietlicach i na wschód od Grobników 

18 Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum 
Okolice Radyni, Pielgrzymowa, Biernatówka, w Lesie 
Głubczyckim, między Dobieszowem a Opawicą oraz 
na północ od Krasnego Pola 

19 Zimowit jesienny Colchicum autumnale  Okolice Krasnego Pola, Pielgrzymowa, Dobieszowa 
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 Rośliny objęte ochroną częściową: Ogólna lokalizacja 

20 Centuria pospolita Centaurium erythraea  Okolice Głubczyc, Dobieszowa, Braciszowa 

21 Goździk kartuzek Dianthus cartusianorum W rozproszeniu na terenie całej gminy w murawach 
kserotermicznych 

22 Goździk kropkowany Dianthus deltoides 
W Braciszowie, Królowych, Bogdanowicach, Bernaci-
cach, Równem, ChomiąŜy, Pomorzowiczkach i Zawi-
szycach 

23 Kalina koralowa Viburnum opulus  W zadrzewieniach i okrajkach leśnych 

24 Kocanki piaskowe Helichrysum arenarium w piaskowni Zopowy 

25 Konwalia majowa Convallaria majalis na zachód od Pietrowic, koło Chróstna, Królowych, 
ChomiąŜy 

26 Kopytnik pospolity Asarum europaeum  na południe od Biernatówka, w Kietlicach, Lesie 
Głubczyckim i Pielgrzymowie 

27 Kruszyna pospolita Frangula alnus W lasach na zachód od Pielgrzymowa, w Lesie Głub-
czyckim, w okolicy Biernatówka,  Chróstna 

28 Miodownik melisowaty Mellittis mellisophyllum  Na południowy wschód od Chróstna 

29 Naparstnica zwyczajna Digitalis grandiflora Między Dobieszowem a Opawicą, okolice Pietrowic, 
Pielgrzymowa, Dobieszowa, Chróstna, Krasnego Pola 

30 Pierwiosnek wyniosły Primula elatior Częsty w lasach grądowych 

31 Porzeczka czarna Ribes nigrum 
Na zachód od Pielgrzymowa, na pólnocny wschód od 
Królowych, na północ od Klisina i w Lesie Głubczyc-
kim 

32 Przylaszczka pospolita Hepatica nobilis W Lesie Głubczyckim 

33 Przytulia wonna Galium odoratum W lasach liściastych 
 Grzyby objęte ochroną : Ogólna lokalizacja 

1 Szmaciak gałęzisty Sparassis crispa W borze sosnowym w Lesie Głubczyckim 
2 Flagowiec olbrzymi Meripilus giganteus W alei lipowej na południowy zachód od Klisina 

3 Purchawica olbrzymia Langermannia gigantea  Na pastwisku na północ od Ciermięcic 

4 Sromotnik bezwstydny Phallus impudicus  Pojedynczo w lasach i zaroślach 
Źródło: Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza miasta Opola, BIO-PLAN, Krasiejów, 2003 

 
 
 Oprócz chronionych gatunków roślin, w gminie stwierdza się występowanie 15 
siedlisk przyrodniczych podlegających w Polsce ochronie na podstawie Rozporządzenia Mi-
nistra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrod-
niczych podlegających ochronie [Dz.U. z dnia 03.09.2001, nr 92, poz. 1029]. Siedliska chro-
nione przedstawiono w tabeli nr 45. 
 
 
Tabela 45. Wykaz chronionych siedlisk występujących na terenie gminy Głubczyce 

L.p. Siedliska objęte ochroną: Ogólna lokalizacja 
1 Starorzecza (Potamion) W dolinie Osobłogi na północ od Klisina 
2 Zalewane muliste brzegi rzek (Bidentalia tripartiti) W dolinie Osobłogi w północnej części gminy 

3 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami wło-
sieniczników (Ranunculion fluitantis) W Straduni między Biernatowem a Królowymi 

4 
Pionierskie murawy napiaskowe i naskalne (Sedo-
Scleranthetea) 

W piaskowniach w Zopowach i na południe od Zu-
brzyc 

5 
Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) W okolicach Braciszowa, Mokrych, Ciermięcic i na 

wschód od Pietrowic 

6 
Wysokogórskie ziołorośla i zarośla liściaste (Ade-
nostylion alliariae) Na zachód od Pielgrzymowa 

7 
Mokre łąki uŜytkowane ekstensywnie (Cirsio-
Polygonetum) 

W Pomorzowiczkach oraz na południe od Bogdano-
wic i północny wschód od Królowych 

8 Torfowiska przejściowe (Caricion lasiocarpae) Między Radynią a Kolonią Mokre 

9 
Źródliska (Montio-Cardaminetea) Okolice Piotrowic, Opawicy, leśniczówki Ściborzyce 

Małe koło Wilczego Stawu 

10 
Szuwary wielkoturzycowe (Cicuto-Caricetum 
pseudocyperi) Wilczy Staw 
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11 
Grąd subkontynentalny (Tilio cordatae-Carpinetum 
betuli) 

Las Głubczycki, dolina Straduni między Królowymi a 
Biernatowem, na zachód od Kietlic, w okolicach Mo-
krych, Klisina i Pomorzowiczek 

12 
Acidofilne dąbrowy (Luzulo luzuloidis-Quercetum 
petraeae) 

W okolicach Pielgrzymowa (Fot. 29), Dobieszowa, 
Chróstna, Radyni, Pietrowic, Krasnego Pola, Chomią-
Ŝy oraz między Dobieszowem a Opawicą 

13 
Łęg jesionowo-olszowy (Fraxino-Alnetum = Circa-
eo-Alnetum) 

W Lesie Głubczyckim, w okolicach Klisina, Bogdano-
wic, Pomorzowiczek, Pietrowic, Grobnik oraz w doli-
nie Straduni 

14 Łęg topolowo-wierzbowy (Salici-Populetum) W dolinie Osobłogi na północ od Klisina 
15 Olsy i łozowiska (Alnetea glutinosae) WzdłuŜ brzegów Osobłogi, Troji, Straduni i Psiny 
Źródło: Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza miasta Opola, BIO-PLAN, Krasiejów, 2003 

 
 W granicach administracyjnych gminy, pomimo znaczącego przekształcenia śro-
dowiska naturalnego na rzecz wielkopowierzchniowych upraw polowych, stwierdzono wystę-
powanie 125 gatunków zwierząt objętych ochroną prawną na podstawie Rozporządzenia Mi-
nistra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin obję-
tych ochroną [Dz. U. z dnia 28 lipca 2004r. Nr 168, poz. 1764]. Szczególnie istotnymi, wy-
róŜniającymi się nagromadzeniem duŜej ilości fauny chronionej obszarami są: Las Głubczyc-
ki, obszar muraw, łąk i lasów na zachód od Pielgrzymowa, kompleks stawów koło Głubczy-
ce-Sady oraz rzeka Osobłoga. Wykaz chronionych gatunków zwierząt jest następujący: 
 
� Wśród chronionych bezkręgowców stwierdzono: 1 gatunek pająka - Tygrzyk paskowany 

Argyope bruennichii, 1 gatunek mięczaka - Ślimak winniczek Helix pomatia, 2 gatunki 
motyli dziennych - modraszek nausitous Maculinea mausithous oraz mieniak struŜnik 
Apatura ilia. 

 
� 10 gatunków płazów [wszystkie płazy i gady w Polsce podlegają ochronie]: Kumak górski 

Bombina variegata, grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus, ropucha szara Bufo bufo, ro-
pucha zielona Bufo viridis, rzekotka drzewna Hyla arborea, Ŝaba wodna Rana esculenta, 
Ŝaba jeziorkowa Rana lessonae, Ŝaba trawna Rana temporaria, traszka zwyczajna Tritu-
rus vulgaris, traszka grzebieniasta Triturus cristatus. 

 
� 5 gatunków gadów –: jaszczurka zwinka Lacerta agilis, jaszczurka Ŝyworodna Lacerta 

viviparia, padalec Anguis fragilis, zaskroniec Natrix natrix, Ŝmija zygzakowata Vipera be-
rus. 

 
� Spośród chronionych ptaków potwierdzono występowanie 96 gatunków ptaków, w tym 2 

podlegających ochronie częściowej. Ograniczono się do wymienienia chronionych gatun-
ków ptaków drapieŜnych i sów, jako jednych z najrzadszych i traktowanych zwykle jako 
wskaźniki występowania innych gatunków zwierząt: trzmielojad Pernis apivorus, błotniak 
stawowy Circus aeruginosus, krogulec Accipiter nisus, myszołów Buteo buteo, pustułka 
Falco tinnunculus, płomykówka Tyto alba, pójdźka Athene noctua, puchacz Bubo bubo, 
puszczyk Strix aluco, sowa uszata Asio otus, sóweczka Glaucidium passerinum. 

 
� 10 gatunków chronionych ssaków: jeŜ zachodni Erinaceus europaeus, kret Talpa euro-

paea, ryjówka aksamitna Sorex araneus, ryjówka malutka Sorex minutus, rzęsorek rze-
czek Neomys fodiens, zębiełek Crocidura suaveolens, mroczek późny Eptesicus seroti-
nus, gacek brunatny Plecotus auritus, badylarka Micromys minutus, wiewiórka Sciurus 
vulgaris, łasica Mustela nivalis, borsuk Meles meles. 

 
Ogólnie naleŜy stwierdzić się dość duŜe zróŜnicowanie chronionej bioróŜnorodności 

występującej w obrębie gminy, co jest wynikiem głównie dostępności szeregu odmiennych 
siedlisk uwarunkowanych zmiennymi warunkami geomorfologicznymi i krajobrazowymi ob-
szaru. 
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3.5.2. Zieleń urządzona 
 

Tereny zieleni definiuje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 
2004r, Nr 92, poz. 880) która stwierdza, iŜ przez tereny zieleni rozumie się - tereny wraz z in-
frastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, 
znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, 
rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwa-
ry, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a takŜe zieleń 
towarzyszącą ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotni-
skom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym (art. 5, ust. 21). 

 
Zieleń miejska ma duŜy wpływ na ogólny stan środowiska miejskiego, pełniąc nie-

zwykle waŜne funkcje polegające w szczególności na zapewnieniu zrównowaŜonego funk-
cjonowania układów ekologicznych, poprawie warunków Ŝycia ludności poprzez produkcję 
tlenu, pochłanianie zanieczyszczeń powietrza, tłumienie hałasu, pełniąc rolę rekreacyjną 
oraz regulatora warunków klimatu lokalnego, a takŜe stanowiąc istotny walor dekoracyjny i 
krajobrazowy. 
 

Szczegółowa inwentaryzacja terenów zieleni urządzonej nie została przeprowadzona 
dla obszaru całej gminy, dla miasta Głubczyce natomiast został wykonany w 1998 roku Ope-
rat terenów zieleni, przedstawiający szczegółowe uwarunkowania i warunki funkcjonowania 
zieleni miejskiej. Roślinność urządzona i towarzysząca zabudowie w obszarze zurbanizowa-
nym miasta jest wypadkową działania czynników przyrodniczych i działalności człowieka. 
Zgodnie z materiałami Urzędu Miasta i Gminy Głubczyce zieleń miejska zajmuje tereny o 
powierzchni łącznej 29,5088 ha. Wśród tej zieleni na terenie miasta występują: 

- parki i zadrzewienia o powierzchni 12,1240 ha, 
- skwery i zieleńce, zajmujące powierzchnię 9,7667 ha, 
- zieleń ulic własnych – 5,4514 ha, 
- zieleń ulic obcych – 2,1667 ha. 
W Głubczycach funkcjonuje duŜy kompleks parkowy, zlokalizowany wzdłuŜ doliny rzeki 

Psiny, jednakŜe ze względu na liczne przecięcia ulicami i szlakami komunikacyjnymi, w Ope-
racie terenów zieleni został on przedzielony na mniejsze funkcjonalne obszary [patrz tabela 
poniŜej]. Na terenie parku funkcjonuje liczny i dość zróŜnicowany gatunkowo drzewostan, 
tworzący w wielu przypadkach dorodny starodrzew, który pretenduje do miana pomnikowego 
ze względu na znaczne rozmiary. Łącznie jest to kilkanaście okazów drzew [Operat terenów 
zieleni miasta Głubczyce]: dąb szypułkowy [1-okaz], grab pospolity [4], klon pospolity[2], klon 
srebrzysty[1], kilka gatunków lip [4] w tym srebrzysta i gwiaździsta, jesion wyniosły [2], wiąz 
[2], grusza [2], buk pospolity w odmianie czerwonej i okaz miłorzębu dwuklapowego.  

Pod względem siedliskowym park odznacza się występowaniem, w najniŜszej części do-
liny, siedlisk wilgotnych, a w większym oddaleniu od koryta rzeki, siedlisk świeŜych. Są to 
więc siedliska lasu świeŜego i lasu wilgotnego, antropogenicznie przekształcone.  

Stan zdrowotny poszczególnych części parku jest zróŜnicowany, jednakŜe obserwuje się 
ogólną tendencję polegającą na objawach starzenia drzewostanu [wydzielanie posuszu, 
ubytki] oraz lokalnie silną degradację zieleni niskiej i gleb w wyniku wydeptywania. Na wielu 
pniach drzew stwierdza się ubytki wgłębne i powierzchniowe, na kilku egzemplarzach ślady 
po uderzeniach pioruna. Niektóre drzewa wytwarzają tzw. suchoczuby. Liczne są równieŜ 
miejscowe zamieranie, zniszczenie i przerzedzenia Ŝywopłotów. 

Utrzymanie załoŜenia parkowego słuŜy ochronie podstawowego ciągu ekologicznego 
miasta, związanego z doliną rzeki Psiny oraz ochronie zasobów wodnych na terenie strefy 
ochrony pośredniej związanej z ujęciem wody dla Głubczyc. Dlatego teŜ na terenie parku 
występuje zakaz lokalizacji funkcji o wodochronnym procesie produkcji oraz powodujących 
zanieczyszczenie powierzchni [Operat terenów zieleni...], a takŜe zakaz realizacji inwestycji 
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powodujących naruszenie warunków ekologicznych bez uprzednich ekspertyz ekologicz-
nych.  

 
W mieście funkcjonuje równieŜ mały park o powierzchni 1,38ha, zlokalizowany przy ul. 

Sobieskiego. Park został załoŜony na terenie byłego cmentarza. W jego obrębie rośnie 
drzewostan liściasty, który budują głównie lipy, robinie akacjowe, buki, lokalnie dęby. Pod 
względem biotopowym są to siedliska grądowe - lasu świeŜego i lasu wilgotnego, antropo-
genicznie przekształcone. 

 
Na terenach parkowych zalecenia pielęgnacyjne polegają głównie na urozmaicaniu struk-

tury drzewostanu poprzez tworzenie budowy wielopiętrowej i zainicjowanie warstwy podszytu 
[dotyczy głównie duŜego parku miasta], regenerację i stałą pielęgnację zieleni trawnikowej i 
Ŝywopłotów [w tym usuwanie Ŝywopłotów uszkodzonych], wykonywanie cięć sanitarnych i 
pielęgnacyjnych drzewostanów [w tym usuwanie wyznaczonych okazów], z ich stałą kontrolą 
stanu sanitarnego. 
 

Szczegółowy wykaz terenów zieleni ogólnodostępnej występującej na terenie miasta 
Głubczyce [według Ewidencji Terenów Zieleni, 2002r.] przedstawiono w tabelach nr 46 i 47.  

 
Tabela 46. Wykaz Parków i zadrzewień występujących na terenie miasta Głubczyce 

L.p. Lokalizacja Powierzchnia [ha] 
1 Promenada - śeromsk.-Św.Dum.-Powst. 1,3300 
2 Las - „św. Dumania” 2,2656 
3 Przy promenadzie - Od str. Mickiewicza 1,0000 
4 Park - Powstańców-Parkowa 0,2200 
5 Park alejka - Powstańców-Parkowa 0,0100 
6 Park - Korty-Niepodległości 1,6800 
7 Park - Staw Łabędzi 1,3503 
8 Teren Zieleni - Przy Stawie Łabędzi  0,4435 
9 Park - Niepodległości – alejka 0,0630 
10 Park – Niepodległości-Kościuszki 0,4300 
11 Park - Kościuszki–Pocztowa 0,7500 
12 Park - Alejka od poczty 0,1400 
13 Park - Parkowa-Pocztowa 0,1100 
14 Park - St. Promenada 0,2700 
15 Park - Pl. Wiosenny 0,8400 
16 Park - DróŜka przy Pl. Wiosennym 0,1100 
17 Amfiteatr - Kochanowskiego 0,4545 
18 Park (b. Cmentarz) - Sobieskiego  1,3768 
19 Zadrzewienie - śeromskiego 0,0088 
20 Zadrzewienie - RoŜnowska Oświęcimska 0,4363 

Źródło: Ewidencja terenów zieleni – Zakład Produkcyjno-Usługowy ELTOR Głubczyce, 2002. Operat terenów zieleni miasta 
Głubczyce – Pomiary i Badania w Ochronie Środowiska Ireneusz Hebda – Firma Projektowa BKB REGION Kazimierz Bogda-
nowicz, Lanckorona, 1998 

 
Tabela 47. Wykaz skwerów, placów i zieleńców występujących na terenie miasta Głubczyce 

SKWERY, PLACE i ZIELEŃCE 
L.p. Lokalizacja Powierzchnia [ha] 

1 Skwer pod basztą – skwer przy murach Pocztowa 0,3424 
2 Mury z basztą – przy Pocztowej 0,0300 
3 Plac zabaw – N.Świat-Moniuszki 0,6596 
4 Skwer – Browarna 0,3100 
5 Skwer – Plebiscytowa 0,6600 
6 St. Rynek ratusz – Plater-Moniuszki 0,3255 
7 Skwer – Bałuckiego 0,3523 
8 Skwer – Zakonna 0,2231 
9 Skwer – Kozielska-Sosnowiecka 0,1400 

10 Skwer – Kozielska nr 19-21 0,3299 
11 Rzeka – Cyna przy Garbarskiej parking 0,0800 
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12 Skwer – Moniuszki-Cyna 0,0696 
13 Skwer – Cyna-Sosnowiecka 0,5624 
14 Skwer – Plac Zgody 0,9700 
15 Rzeka Cyna – Plac Zgody 0,2400 
16 Plac Stary Targ – Pl. Stawowy-Kozielska 0,4300 
17 Plac Stary Targ – Pl. Stawowy-Kozielska 0,6500 
18 Skwer – Staszica-Warszawska 0,0933 
19 Mury z basztami – Staszica 0,0400 
20 Skwer – Sienkiewicza 0,3570 
21 Plac 1 Maja 0,1300 
22 Plac Zwycięstwa – Koszarowa-Kochanowskiego 0,5225 
23 Plac A.K. – Kościelna-Kochanowskiego 0,3955 
24 Skwer – Kościelna 0,1170 
25 Zieleniec – Kościelna  0.0200 

26 Zieleniec – Kościelna 2-4 0,4080 
27 Plac J.P. II 0,2758 
28 Zieleniec – Wałowa 0,0858 
29 Urząd Miejski 0,3000 
30 Skwer – Sobieskiego-Wrocławska 0,0580 
31 Kwietnik – Parkowa 0,0362 
32 Zieleniec – Parkowa-Wałowa 0,0362 
33 Zieleniec – Moniuszki-Sosnowiecka 0,1275 
34 Skwer – I Armii WP 0,0700 
35 Kaplica – Sudecka Kaplica 0,0928 
36 Trawnik – I Armii-Kolejowa 0,6000 
37 Trawnik – I Armii PKP 0,0800 
38 Kaplica – Oświęcimska kaplica 0,0251 
39 WieŜa ciśnień – Słowackiego 0,0734 
40 Trawnik – przy Alei Lipowej 0,2262 
41 Łąka-Zieleniec – śeromskiego-Skłodowskiej 0,8586 
42 Łąka-Zieleniec – Skłodowskiej 0,0362 
43 Boisko i Pl. Cyrku - śeromskiego 0.8000 

Źródło: Ewidencja terenów zieleni – Zakład Produkcyjno-Usługowy ELTOR Głubczyce, 2002. Operat terenów zieleni miasta 
Głubczyce – Pomiary i Badania w Ochronie Środowiska Ireneusz Hebda – Firma Projektowa BKB REGION Kazimierz Bogda-
nowicz, Lanckorona, 1998 

 
Oprócz powyŜszych terenów zielonych w mieście funkcjonuje liczna zieleń przyulicz-

na, która łącznie [zieleń ulic własnych i obcych] zajmuje obszar 7,6181m2. Składa się ona 
oprócz powierzchni trawnikowych z licznych Ŝywopłotów oraz drzewostanów, z których 
przewaŜają gatunki liściaste, zwłaszcza: lipy drobnolistne, lipy szerokolistne, klony pospolite, 
jesion wyniosły, robinia akacjowa, w mniejszej ilości występują topole, świerki, wierzba biała, 
jarząb pospolity i wiele innych.  
 

Pielęgnacja zieleni urządzonej na terenie miasta prowadzona jest na podstawie zało-
Ŝeń i planów wynikających z wymienionego wcześniej Operatu terenów zieleni miasta Głub-
czyce, opracowanego w 1998 roku. Wynikające z Operatu zalecenia pielęgnacyjne dla skwe-
rów, placów, zieleńców i zieleni przyulicznej są głównie następujące:  

 
- stała pielęgnacja [nawoŜenie, koszenie, odchwaszczanie] trawników, rabat i Ŝywopło-

tów, 
- stała pielęgnacja, w tym strzyŜenie, cięcia sanitarne i formujące Ŝywopłotów i krze-

wów, 
- w przypadku drzewostanów - stała kontrola stanu sanitarnego, cięcia sanitarne, usu-

wanie posuszu oraz stała pielęgnacja do czasu naturalnego obumarcia, 
- selekcja drzewostanów z likwidacją drzew wskazanych do usunięcia oraz wadliwie 

rozwiniętych, 
- zakładanie i regeneracja trawników, zakładanie kwietników, sadzenie krzewów i 

drzew, przesadzanie krzewów. 
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Na terenie gminy funkcjonuje szereg załoŜeń pałacowo-parkowych i folwarków, z któ-
rych część wykazuje ciągle pogarszający się stan biologicznych i kompozycyjnych wartości. 
Trend ten dotyczy, zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy 
Głubczyce, miejscowości Grobniki, Gadzowice, Zopowy, Lenarcice. Szczególnie wartościo-
we są parki wiejskie uznane za zabytki kultury, do których naleŜy park w Klisinie o po-
wierzchni 3,97ha oraz park w Pielgrzymowie zajmujący powierzchnię 1,24ha. Jak stwierdzo-
no w Studium uwarunkowań, naleŜy dąŜyć do sanacji załoŜeń parkowych w gminie w celu 
poprawy ich funkcjonowania i uwarunkowań przyrodniczych. 
 

WzdłuŜ praktycznie wszystkich drogowych szlaków komunikacyjnych gminy funkcjo-
nują zadrzewienia, w których przewaŜają topole w odmianach euroamerykaźskich Populus x 
canadensis, oraz jesiony wyniosłe Fraxinus excelsior, w mniejszym stopniu występują brzo-
zy, wiązy, lipy i inne gatunki liściaste. Wśród tej zieleni znaczący walor przyrodniczy posiadaj 
aleja z 365 lipami drobnolistnymi Tilia cordata, długości 1km, znajdująca się przy drodze 
Pomorzowice – Klisino, a takŜe aleja z ok. 1500 lipami drobnolistnymi, długości 5800m, 
znajdująca się przy drodze Głubczyce – Tarnkowa. Obydwie aleje posiadają status pomni-
ków przyrody.  
 
 
3.5.3. Obszary i obiekty chronione  
 

W stanie istniejącym, ochroną konserwatorską wynikającą z ustawy z dnia 16 kwiet-
nia 2004r. o ochronie przyrody [Dz.U. z 2004r, Nr 92, poz. 880] objęte są na terenie gminy 
dwie obszarowe formy ochrony przyrody utworzone na mocy Uchwały Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Opolu [nr XXIV/193/88] w sprawie ochrony walorów krajobrazowych, 26 maja 
1988 roku: 
 
Obszar Chronionego Krajobrazu MOKRE-LEWICE – Jest to teren o powierzchni 6527ha. 
Obszar ustanowiono w celu ochrony malowniczego krajobrazowo fragmentu Gór Opawskich 
połoŜonego w granicach Polski. Szczególnymi walorami obszaru chronionego są: zróŜnico-
wana rzeźba terenu, z kulminacjami dochodzącymi do 500m, strome stoki, liczne doliny, w 
których znajdują się niewielkie sadzawki i szczątkowe formy starorzeczy. Obszar znajduje 
się w zlewni rzeki Opawicy w swej części południowej, zlewni rzeki Osobłogi [od północy] i 
rzeki Troi [od strony wschodniej] i przez wykazane rzeki jest odwadniany. W obrębie gminy 
obszar obejmuje zasięgiem większą część kompleksów leśnych, zlokalizowanych w najwięk-
szych powierzchniach na stokach i wierzchowinach górskich, co powoduje, iŜ jest to jeden z 
najbardziej malowniczych terenów gminy. Na terenie OCK Mokre-Lewice występują róŜnego 
typu naturalne zbiorowiska leśne: łęgi jesionowo-olszowe, podgórskie łęgi jesionowe oraz 
grąd subkontynentalny. W okolicach Pielgrzymowa i Dobieszowa występują płaty dobrze wy-
kształconej podgórskiej dąbrowy acydofilnej. Największe powierzchnie zajmują jednak bory 
sosnowe, świerkowe, modrzewiowe i bory mieszane. Są to najczęściej zbiorowiska wtórne, 
ze sztucznymi nasadzeniami drzew iglastych na siedliskach grądowych.  

Zgodnie z Inwentaryzacją i waloryzacją przyrodniczą gminy Głubczyce, stwierdzono 
występowanie szeregu chronionych i rzadkich gatunków roślin, m.in.: buławnik mieczolistny, 
ciemięŜyca zielona, dziewięćsił bezłodygowy, kruszczyk szerokolistny, kukułka bzowa, ku-
kułka szerokolistna, lilia złotogłów, podkolan biały, pokrzyk wilcza jagoda, storczyk męski, 
wawrzynek wilczełyko, pierwiosnek wyniosły, naparstnica zwyczajna, czerniec gronkowy, le-
pięŜnik biały, oman szlachtawa, pięciornik wyprostowany, przytulia okrągłolistna, turzyca ob-
ła, ukwap dwupienny, wyka leśna, zanokcica skalna. Jest to równieŜ ostoja dla zwierząt za-
wierająca mozaikę lasów, łąk, muraw kserotermicznych, młak i pól uprawnych. Na terenie 
obszaru chronionego znajdują się jedyne znane w gminie stanowiska rzadkich motyli: pazika 
dębowca, modraszka nausitous, dostojki ino, osadnika kostrzewca. Z innych gatunków zwie-
rząt na uwagę zasługują: chroniony pająk - tygrzyk paskowany, trzmielojad, przepiórka, tur-
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kawka, strumieniówka, muchołówka białoszyja i badylarka. Proponowane jest zaliczenie ob-
szaru w skład Parku Krajobrazowego Góry Opawskie.  
 
Obszar Chronionego Krajobrazu Las Głubczycki – Jest to jeden zwarty kompleks leśny 
połoŜony na PłaskowyŜu Głubczyckim, na północny-zachód od Głubczyc i jest to największy 
obszar leśny gminy. Obejmuje swymi granicami źródliskową część zlewni Straduni z licznymi 
okresowymi i stałymi ciekami oraz licznymi wąwozami i parowami. Południowo-zachodni 
fragment obszaru przynaleŜy do zlewni rzeki Osobłogi. NaleŜy zaznaczyć, Ŝe znaczna, połu-
dniowa część obszaru chronionego jest Lasem Komunalnym miasta Głubczyce, administro-
wanym przez UmiG, w związku z czym ten fragment lasu ma duŜe znaczenie dla turystyki i 
wypoczynku mieszkańców Głubczyc. Na terenie chronionym stwierdzono występowanie róŜ-
nego typu naturalnych zbiorowisk leśnych: łęgi jesionowo-olszowe, podgórskie łęgi jesiono-
we oraz grąd subkontynentalny, który występuje na największych powierzchniach. DuŜe ob-
szary zajmują równieŜ bory sosnowe i bory mieszane. Są to zbiorowiska wtórne, powstałe 
przez sztuczne nasadzenia sosny, świerka i modrzewia na siedliskach grądowych. Spośród 
chronionych i rzadkich gatunków roślin stwierdza się występowanie m.in.: barwinek pospoli-
ty, bluszcz pospolity, ciemięŜyca zielona, lilia złotogłów, listera jajowata, obrazki alpejskie, 
podkolan biały, śnieŜyczka przebiśnieg, wawrzynek wilczełyk, pierwiosnek wyniosły, po-
rzeczka czarna, czerniec gronkowy, czosnek niedźwiedzi, turzyca nibyciborowata. Z rzadkich 
i zagroŜonych gatunków zwierząt, mających swe stanowiska w Lesie Głubczyckim, na uwa-
gę zasługują: padalec, pustułka, turkawka, krętogłów, dzięcioł czarny, muchołówka białoszy-
ja, krzyŜodziób świerkowy, wiewiórka. 
 

Szczegółowe granice, zakazy i ograniczenia dla obszarów chronionego krajobrazu są 
ustanowione Rozporządzeniem Nr P/14/2000 Wojewody Opolskiego z dnia 17 maja 2000r. w 
sprawie obszarów chronionego krajobrazu w Województwie Opolskim [Dz.Urz. Województwa 
Opolskiego nr 33, z dnia 26 maja 2000r.]. 
 

Oprócz powyŜszych obszarów chronionego krajobrazu, na terenie gminy Głubczyce 
znajduje się pięć pomników przyrody, których charakterystyka jest następująca [Inwentary-
zacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Głubczyce, BIO-PLAN, Krasiejów, 2003]: 
 
� Wielorzędowa aleja lip drobnolistnych Tilia cordata [334 drzewa - dawniej 365 drzew] dłu-

gości około 800 m przy drodze z Klisino - Pomorzowice [nr rej. woj. 6]. Najgrubsze 
drzewo – 540 cm w pierśnicy, najcieńsze – 60 cm, przecietnie: 240-360 cm. 

� Miłorząb dwuklapowy Ginkgo biloba rosnący w Pomorzowicach na terenie zabudowań 
gospodarstwa (nr rej. woj. 269). Obwód pnia na wysokości 1, 3 m: 280 cm; wysokość: 14 
m; wiek: około 150 lat. 

� Miłorząb dwuklapowy Ginkgo biloba rosnący w sąsiedztwie dworku w Pomorzowicach [nr 
rej. woj. 330]. Obwód pnia na wysokości 1,3 m wynosi 270 cm, wysokość - 17,5 m, wiek 
około 150 lat. 

� Dąb błotny Quercus palustris rosnący na polu uprawnym w pobliŜu nasypu kolejowego 
pomiędzy Pomorzowicami a Racławicami Śl. [nr rej. woj. 379]. Obwód pnia na wysokości 
1,3 m - 300 cm, wysokość -21 m, wiek ok. 200 lat. 

� Wielorzędowa aleja lip drobnolistnych Tilia cordata [1403 drzewa, w innej publikacji - 
1500] długości około 5800 m przy drodze z Tarnkowej do Głubczyc [nr rej. woj. 408]. 
Najgrubsze drzewo – 440 cm w pierśnicy, najcieńsze  – 65 cm, przeciętnie jest to 180-
200 cm. 

 
Na terenie gminy występuje szereg zinwentaryzowanych obszarów i obiektów nie-

zwykle cennych przyrodniczo, które jak dotąd nie zostały objęte Ŝadną z form ochrony praw-
nej, a dla których wskazane byłoby objęcie ochroną. Zgodnie z wynikami wcześniejszych 
publikacji z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego, w obrębie gminy Głubczyce propo-
nowane jest utworzenie wielu form ochrony przyrody [patrz tabela poniŜej] ustanawianych na 



Diagnoza stanu środowiska na terenie gminy Głubczyce 

Prawa autorskie: 
Zakład Ocen i Planowania Środowiska ECOPLAN,  
Przedsiębiorstwo Ekologiczne INTEREKO Sp. z o.o.    

84 

podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody [Dz.U. z 2004r, 
Nr 92, poz. 880]: 

− rezerwaty przyrody    – 2 
− parki krajobrazowe    - 1 
− uŜytki ekologiczne   - 1 
− zespoły przyrodniczo-krajobrazowe  - 2 
− stanowiska dokumentacyjne  - 8 

 
Wobec stwierdzonego występowania szeregu obszarów i obiektów o cennych walo-

rach przyrodniczych, które pretendują do ochrony konserwatorskiej, naleŜy stwierdzić, iŜ 
obecnie prawna ochrona zasobów środowiska przyrodniczego w gminie jest niewystarczają-
ca i wymaga podjęcia radykalnych działań ochronnych.   
 
Tabela 48. Projektowane i proponowane formy ochrony przyrody zlokalizowane na terenie 
gminy Głubczyce 

L.p. Nazwa obiektu Forma ochrony Lokalizacja Główny przedmiot ochrony 
1 Wilczy Staw Rezerwat Przyrody - 

Projektowany 
Na terenie Lasu Głub-
czyckiego 

� kompleks leśny w dolinie Stradu-
ni, 

� śródleśne stawy i źródlisko, 
� stanowisko bobra europejskiego 

2 Góry Opawskie Park Krajobrazowy Obszar Chronionego 
Krajobrazu MOKRE-
LEWICE 

� Malownicze tereny górskie ze 
zmienną rzeźbą, 

� ZróŜnicowane siedliskowo kom-
pleksy leśne,  

� Wiele rzadkich i chronionych oka-
zów fauny i flory 

 
3 Pielgrzymów Rezerwat Przyrody Kompleks leśny na po-

łudniowy-zachód od 
wsi Pielgrzymów 

� Naturalne zbiorowiska leśne 
� Rzadkie i chronione gatunki roślin 

i zwierząt 
� Jedyne w gminie stanowiska 

rzadkich motyli 
 

4 Dolina Straduni Zespół Przyrodni-
czo-Krajobrazowy 

Dolina między Zawi-
szycami a Biernatów-
kiem 

� Dolina z kompleksami stawów z 
rzadkimi oraz chronionymi zbio-
rowiskami roślin 

� Odsłonięcia tektoniczne kulmu 
� Chronione gatunki roślin 
 

5 Dolina Osobłogi Zespół Przyrodni-
czo-Krajobrazowy 

Dolina na północ od 
Klisina 

� Unikalne walory krajobrazowe – 
meandrująca rzeka i 10m krawędź 
erozyjna 

� Bogaty zespół roślinny i miejsce 
występowania wielu rzadkich ga-
tunków zwierząt 

 
6 Łąka w Pomorzo-

wiczkach 
UŜytek Ekologiczny Łąki na północny-

wschód od Pomorzo-
wiczek 

� Unikalne biotopy łąkowe i turzy-
cowych 

� Zasoby genowe chronionych i 
rzadkich gatunków roślin i zwie-
rząt 

 
7 Oczko Stanowisko Doku-

mentacyjne przyro-
dy nieoŜywionej 

Kamieniołom na tere-
nie Lasu Głubczyckie-
go 

� Odsłonięcia geologiczne w ścia-
nach kamieniołomu 

8 Kietlice Stanowisko Doku-
mentacyjne przyro-
dy nieoŜywionej 

Piaskownia przy dro-
dze do Bernatowa 

� Odsłonięcia geologiczne na ścia-
nach wyrobiska 

9 Zopowy Stanowisko Doku-
mentacyjne przyro-
dy nieoŜywionej 

Piaskownia przy dro-
dze z Zopowy do Zu-
brzyc 

� Odsłonięcia geologiczne na ścia-
nach wyrobiska 
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10 Ciermięcice Stanowisko Doku-
mentacyjne przyro-
dy nieoŜywionej 

Kamieniołom na 
wschód od Ciermięcic 

� Odsłonięcia geologiczne w ścia-
nach kamieniołomu 

11 ChomiąŜa Stanowisko Doku-
mentacyjne przyro-
dy nieoŜywionej 

Kamieniołom na pół-
noc od ChomiąŜy 

� Odsłonięcia geologiczne w ka-
mieniołomie 

12 Granica Stanowisko Doku-
mentacyjne Przyro-
dy NieoŜywionej 

Wschodni kraniec 
ChomiąŜy 

� Wychodnie osadów kulmu na 
krawędzi erozyjnej rzeki Opawicy 

13 Pietrowice Stanowisko Doku-
mentacyjne Przyro-
dy NieoŜywionej 

Na wschód od linii ko-
lejowej 

� ZróŜnicowane litologicznie odsło-
nięcia geologiczne 

14 Źródła Stanowisko Doku-
mentacyjne Przyro-
dy NieoŜywionej 

Źródlisko Troi na za-
chód od Pietrowic 

� Tereny źródliskowe rzeki Troi z 
głębokimi rozcięciami erozyjnymi 
z odsłonięciami osadów kulmu 

Źródło: Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Głubczyce * BIO-PLAN, Krasiejów, 2003 

 
Wyszczególnione powyŜej projektowane i proponowane indywidualne i obszarowe 

formy ochrony przyrody wyodrębnione zostały na podstawie szczegółowych badań, wykazu-
jących ich szczególne i wysokie walory przyrodnicze niezwykle istotne dla zachowania lokal-
nej róŜnorodności roślin, zwierząt oraz elementów przyrody nieoŜywionej. Wskazują tereny i 
obiekty, które w pierwszej kolejności powinny być brane pod uwagę przy wyznaczaniu na-
stępnych prawnie chronionych elementów przyrody na terenie gminy oraz które powinny być 
uwzględniane w dokumentach miejscowych [planach zagospodarowania, opracowaniach 
ekofizjograficznych itp.].  

Na terenie gminy występuje ponadto szereg wymagających szczegółowej inwentary-
zacji drzew, których rozmiary i wiek kwalifikują je do objęcia ochroną poprzez zaliczenie w 
poczet pomników przyrody. W samych Głubczycach, w parku miejskim, stwierdzono wystę-
powanie kilkunastu drzew liściastych, róŜnych gatunków, pretendujących do tego miana 
[Operat terenów zieleni miasta Głubczyce]. 

 
Z obszaru gminy nie wytypowano obszarów, których walory, zgodnie z zaleceniami 

Dyrektyw Unii Europejskiej [Dyrektywy Ptasiej - Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 
kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków i Dyrektywy Siedliskowej - Dyrektywa Ra-
dy 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej 
fauny i flory] kwalifikowałyby je do włączenia do europejskiej sieci NATURA 2000. JednakŜe 
stwierdzono w gminie występowanie szeregu gatunków zwierząt będących przedmiotem 
szczególnego zainteresowania Wspólnoty Europejskiej [łącznie 40 gatunków], które to ga-
tunki przedstawiono w tabeli nr 49. 

 
Tabela 49. Gatunki ptaków wymienione w załączniku I i II Dyrektywy Ptasiej oraz gatunki zwie-
rząt wymienione w załączniku II i IV Dyrektywy Habitatowej występujące na terenie gminy 
Głubczyce 

L.p. Gatunki ptaków wymienione w załączniku  
I i II Dyrektywy Ptasiej 

Gatunki zwierząt wymienione w załączniku  
II i IV Dyrektywy Habitatowej 

1 bocian biały modraszek nausitous 

2 łabędź niemy kumak górski 

3 krzyŜówka grzebiuszka ziemna 

4 czernica ropucha zielona 

5 trzmielojad rzekotka drzewna 

6 błotniak stawowy Ŝaba jeziorkowa 

7 kuropatwa traszka grzebieniasta 

8 przepiórka jaszczurka zwinka 

9 baŜant mroczek późny 
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10 derkacz gacek brunatny 

11 łyska  

12 czajka  

13 gołąb miejski  

14 grzywacz  

15 sierpówka  

16 turkawka  

17 puchacz  

18 sóweczka  

19 dzięcioł czarny  

20 lerka  

21 skowronek  

22 świergotek polny  

23 kos  

24 kwiczoł  

25 śpiewak  

26 paszkot  

27 muchołówka białoszyja  

28 gąsiorek  

29 ortolan  

Źródło: Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy Głubczyce * BIO-PLAN, Krasiejów, 2003 

 
 
3.5.4. Lasy i gospodarka leśna. 
 
3.5.4.1. Ekosystemy leśne 

 
Według ogólnie przyjętej, na podstawach ekologiczno-fizjograficznych, Regionalizacji 

Przyrodniczo-Leśnej [wg L. Trampler i inni], lasy leŜą w zasięgu V Śląskiej krainy przyrodni-
czo-leśnej, w 3 Dzielnicy Przedgórza Sudeckiego oraz w 3b mezoregionie PłaskowyŜu Głub-
czyckiego. RównieŜ fragment górski gminy zaliczony jest pod względem regionalizacji leśnej 
do mezoregionu PłaskowyŜ Głubczycki. 

W gminie Głubczyce gatunkowo przewaŜają gleby w postaci lessów i utworów lesso-
watych ilastych, co predysponuje gminę do funkcji rolniczej. Konsekwencją takiej funkcji jest 
stosunkowo duŜe wylesienie obszaru i niski udział powierzchni leśnych. Łącznie lasy i grunty 
leśne zajmują 3079 ha, co stanowi ok. 10,5% wszystkich gruntów gminy [stan na 20.V.2002 
wg Rocznika statystycznego województwa opolskiego, 2003r.].Według danych uzyskanych z 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Prudnik powierzchnia 
terenów leśnych wg stanu na 31 grudnia 2003 r. wynosi 2733,15 ha. 

Lasy w obrębie gminy znajdują się w terytorialnym zasięgu administrowania przez 
Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Prudnik, z siedzibą w Prudniku przy ul. Dąbrowskiego 34, 
zajmującym ogólną powierzchnię 6996,89ha. Nadleśnictwo składa się z dwóch obrębów le-
śnych – Prudnik i Szklary. Administracyjnie lasy gminy Głubczyce naleŜą do obrębu Prudnik i 
wchodzą w skład następujących leśnictwo: Biernatów, Ściborzyce, Opawice.  Podstawą go-
spodarki, warunkującą prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej są uproszczone plany 
urządzenia lasów, które sporządza się na okres dziesięciu lat. 
 

Część duŜej powierzchni leśnej, zlokalizowanej na północ od Głubczyc, nosi miano 
Lasu Komunalnego miasta Głubczyce, własność Gminy Głubczyce. Zgodnie z obowiązują-



Diagnoza stanu środowiska na terenie gminy Głubczyce 

Prawa autorskie: 
Zakład Ocen i Planowania Środowiska ECOPLAN,  
Przedsiębiorstwo Ekologiczne INTEREKO Sp. z o.o.    

87 

cym Planem Urządzania Lasu Komunalnego miasta Głubczyce [obecnie trwają prace nad 
nowym planem] powierzchnia lasu wynosi 403,61ha, z czego w granicach powierzchni leśnej 
znajduje się 9,61ha uŜytków rolnych [nie przewiduje się zalesiania gruntów rolnych], a po-
wierzchnia zalesiona to 379,51ha. Opisywany kompleks leśny klasyfikowany jest jako obiekt 
dla celów małej turystyki, słuŜący mieszkańcom do wypoczynku i rekreacji. Istotne jest, iŜ 
Las Komunalny, zgodnie z Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu Nr XXV/193/88 
z dnia 26.05.1988r. został w całości zaliczony do Obszaru Chronionego Krajobrazu. 

Na terenie Lasu Komunalnego wyróŜniono dwa główne typy siedlisk, mianowicie: Lśw 
[las świeŜy] i LMśw [las mieszany świeŜy].  Z wyróŜnionych siedlisk tylko część ma charakter 
zbliŜony do naturalnego, większość siedlisk jest natomiast zniekształcona, głównie w wyniku 
znaczącego udziału domieszek i monokultur sosnowych i świerkowych. Zestawienie po-
wierzchni zajmowanych przez główne gatunki drzew są następujące: sosna – 222,70ha, dąb 
– 59,62, modrzew – 37,27ha, brzoza – 26,92ha, świerk – 7,99ha, buk – 6,39ha, lipa – 
6,63ha. Znaczny udział sosny wskazuje na konieczność ciągłej przebudowy drzewostanów w 
kierunku bardziej urozmaiconego składu gatunkowego, głównie liściastego. Drzewostany 
osiągają wysokie zadrzewienie – 0,8-0,9 oraz zasobność – 216m3/ha. Układ klas wieku 
drzewostanów jest dość zróŜnicowany, zdecydowanie za niski jest udział II, IV, V i VI klasy 
wieku, za duŜy jest natomiast udział III klasy wieku. Zgodnie z rozpoznaniem szkód przemy-
słowych w 1995 roku, zarówno przylegające lasy Nadleśnictwa Prudnik jak i Las Komunalny 
miasta Głubczyce zaliczono do II strefy uszkodzenia przemysłowego. Lasy te naleŜą równieŜ 
do III kategorii zagroŜenia poŜarowego, tj. małego zagroŜenia. Ogólnie stwierdza się, iŜ stan 
zdrowotny i sanitarny powierzchni leśnej jest zadowalający. Planowane do wykonania w 10-
leciu [1997-2006] zadania i czynności gospodarczo-hodowlane przewidują: ponowne wpro-
wadzenie upraw leśnych – 52,05ha, pielęgnowanie drzewostanów – 206,40ha, pielęgnowa-
nie upraw do 10 lat – 286,51ha oraz załoŜenie pasów przeciwpoŜarowych – 2830mb. Nie 
przewiduje się natomiast zalesiania gruntów. 
 

Jak stwierdzono powyŜej, lesistość gminy wynosi jedynie 10,5%. W porównaniu z lesi-
stością województwa wynoszącą 26,2% jest to wartość stosunkowo niska, około 2,5 razy 
mniejsza niŜ średnia w regionie. Jednocześnie gmina zawiera niewielki, tj. 1,2% odsetek 
ogólnej powierzchni lasów występujących w obrębie województwa opolskiego. Stan taki nie 
powinien zaskakiwać z uwagi na szczególną preferencję i charakter obszaru o funkcji rolnej 
– a zwłaszcza ornej. Niedostatek powierzchni leśnych i zadrzewionych utrzymuje i potęguje 
występowanie zjawisk morfodynamicznych polegających na erozji powierzchni pokrytej utwo-
rami lessowymi.  

Obecna gospodarka leśna w nadleśnictwie Prudnik prowadzona jest na podstawach 
ekologicznych, zgodnie z Zarządzeniem Nr 11 Dyrektora Lasów Państwowych z 14 lutego 
1995r.Celem wytycznych zawartych w zarządzeniu jest doskonalenie podstawowych zasad 
gospodarki leśnej, mianowicie: 

 
- trwałości lasów i ciągłości wykorzystywania ich wielostronnych funkcji, 
- powiększania zasobów leśnych i wzmagania ich korzystnego wpływu na warunki Ŝy-

cia człowieka i funkcjonowanie całości przyrody, 
- powszechnej ochrony lasów. 

 
Całość corocznych odnowień w nadleśnictwie jest realizowana w formie przebudowy 

z jednoznaczną preferencją gatunków liściastych i bardziej odpornych, co jest szczególnie 
wskazane z uwagi na przewagę gatunków iglastych w drzewostanie: sosna, świerk, mo-
drzew. Pochodzenie drzewostanów macierzystych odpowiada wymogom regionalizacji przy-
rodniczo-leśnej i nasiennej. Generalnie stan gleby umoŜliwia rozwój odnowienia naturalnego. 
Przy zalesianiu gruntów porolnych w miarę moŜliwości pozostawia się kępy z odnowieniami 
naturalnymi brzozy, olchy, tarniny czy róŜ. W latach następnych naleŜy dąŜyć do ciągłego 
powiększania kompleksów leśnych i wprowadzania zalesień, szczególnie w ramach istnieją-
cej granicy polno-leśnej.  
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Przewidywane kierunki działań określone przez Nadleśnictwo Prudnik dla gminy 
Głubczyce, w zakresie racjonalizacji gospodarki, poprawy struktury siedliskowej i drzewosta-
nowej, prac zalesieniowych są następujące: 

 
- intensywna przebudowa drzewostanów o składzie gatunkowym nie dostosowanym do 

siedliska w celu poprawy ich stabilności, odporności i wartości produkcyjnej [zwiększenie 
udziału gatunków liściastych przy ogólnej tendencji do uzyskania drzewostanów miesza-
nych], 

- maksymalne wykorzystanie wartościowych odnowień naturalnych, 
- zalesianie gruntów porolnych w miarę moŜliwości finansowych i w zaleŜności od podaŜy 

gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia. 
 
Lokalne rozmieszczenie poszczególnych powierzchni leśnych w obrębie gminy jest 

dość zróŜnicowane. Jedyne dwa większe, zwarte kompleksy leśne obejmują tzw. Las Głub-
czycki [Obszar Chronionego Krajobrazu LAS GŁUBCZYCKI] znajdujący się na północny-
zachód od miasta Głubczyce oraz większe powierzchniowo kompleksy leśne zlokalizowane 
w południowej części gminy, w rejonie wierzchowin i stoków Gór Opawskich. Obszar lokali-
zacji tych kompleksów podlega szczególnej ochronie w ramach przynaleŜności do Obszaru 
Chronionego Krajobrazu MOKRE-LEWICE. Reszta powierzchni leśnych tworzy mniejsze i  
rozproszone kompleksy, skupiające się przede wszystkim na terenach górskich, na obsza-
rach trudno dostępnych dla rolnictwa [np.: okolice Braciszowa, Zubrzyc, między Pomorzowi-
cami a Klisinem], a więc na terenach o duŜym nachyleniu powierzchni lub w obrębie skarp i 
dolin rzecznych. 

Rozproszenie i niewielkie obszarowo rozmiary szeregu powierzchni leśnych w znacz-
nym stopniu obniŜa ich funkcję biotopotwórczą i klimatotwórczą, powoduje obniŜenie stopnia 
zrównowaŜenia i zachowania trwałości ekosystemów leśnych, obniŜa ich zdolność samo-
obrony przed niekorzystnymi czynnikami abiotycznymi i biotycznymi, przy jednoczesnym 
jednakŜe naturalnym ograniczeniu moŜliwości wystąpienia zagroŜenia poŜarowego. 

 
Ponad 90% kompleksów leśnych będących pod nadzorem Nadleśnictwa znajduje się 

pod ujemnym wpływem zanieczyszczeń powietrza i zaliczono je do II strefy uszkodzeń 
przemysłowych, tj. strefy uszkodzeń średnich [igliwie wyraźnie skrócone lub zniekształcone 
do 50% całości, dwa roczniki igieł na pędach, przyrost wysokości całkowicie zahamowany, 
obniŜona Ŝywotność drzew].  

Oprócz przynaleŜności do wykazanej powyŜej II strefy uszkodzeń, lasy gminy zali-
czane są do chronionych, głównie ze względu na przynaleŜność do terenów chronionych – 
Obszar Chronionego Krajobrazu LAS GŁUBCZYCKI oraz Obszar Chronionego Krajobrazu 
MOKRE-LEWICE. 

 
Przeciętny wiek drzewostanów w Nadleśnictwie Prudnik wynosi 60 lat, przeciętna za-

sobność drzewostanów to 261m3/ha, natomiast przeciętny roczny przyrost bieŜący to ok. 
4m3/ha. Siedliskowe typy lasu w obrębie gminy reprezentują: Las świeŜy ok. 1300 ha [47 %], 
Las wyŜynny ok. 600 ha [22 %], Las górski ok. 600 ha [22 %], Las mieszany górski ok. 150 
ha [5 %], Bór mieszany górski ok. 100 ha [4 %]. Orientacyjny skład gatunkowy kompleksów 
leśnych jest następujący: dąb - 50 %, modrzew - 20%, brzoza - 10%, sosna - 5%, świerk - 
10%, olsza - 3%, jesion - 2% [wszystkie dane według stanu na 2004r. z Nadleśnictwa Prud-
nik]. Charakterystyka dominujących siedliskowych typów lasu w obrębie gminy Głubczyce 
jest następująca:  
 

- Las świeŜy [Lś] – w tym typie siedliskowym naturalnymi, dominującymi gatunkami w 
drzewostanie są najczęściej dąb oraz lipa. Domieszkę stanowią następujące gatunki: 
jodła, jawor, klon, świerk, buk, modrzew, grab. W podszyciu najczęściej spotyka się 
podrost powyŜszych drzew oraz krzewy: leszczyny, kruszyny, trzmieliny, głogu, dere-
nia, jarząb. Runo jest zwykle bogate, z gatunkami o duŜych wymaganiach ekologicz-
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nych. Siedliska te w gminie mają najczęściej charakter przekształcony w wyniku po-
zostawania pod wpływem zmienionej roślinności leśnej, zwłaszcza drzewostanów so-
snowych i świerkowych. Siedliska lasu świeŜego w największych powierzchniach wy-
stępują w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu LAS GŁUBCZYCKI. 

 
- Las wyŜynny i Las górski – Lasy te są typami siedliskowymi, który w Krainie Śląskiej 

występuje najczęściej na terenach powyŜej 300m npm, na glebach w typie brunat-
nym, w tym wyługowanych i kwaśnych. W przypadku lasów górskich równieŜ na gle-
bach inicjalnych i słabo wykształconych lub pyłowych.  Na terenie gminy występują 
na terenie Gór Opawskich. Naturalnymi składnikami niniejszych typów siedliskowych 
są w drzewostanie: jodła, buk, świerk, w domieszce jawor, olsza na terenach wilgot-
nych, modrzew, klon, lipa, wiąz czy osika. Podszyt najczęściej stanowi jarząb, kru-
szyna, bez koralowy, leszczyna, trzmielina. Jak w przypadku lasu świeŜego, lokalnie 
dominuje drzewostan iglasty: sosna, świerk, modrzew. Fragmenty lasów górskich i 
wyŜynnych odpowiadają pod względem fitosocjologicznym środkowoeuropejskiej 
kwaśnej dąbrowie. 

 
Jednym z waŜnych elementów gospodarki leśnej są zasoby zwierzyny łownej. Go-

spodarka łowiecka na terenie gminy prowadzona jest na terenie obwodów, z których część 
dzierŜawią koła łowieckie, a jeden zagospodarowany jest przez Ośrodek Hodowli Zwierzyny 
w Lisięcicach. Nadleśnictwo sprawuje nadzór nad gospodarką łowiecką, szczególnie w za-
kresie gospodarowania populacjami zwierzyny.  

 
Koła łowieckie - dzierŜawcy obwodów łowieckich na terenie gminy Głubczyce to: 

 
� Koło Łowieckie Nr l „OSTOJA" w Głubczycach: 

-obwód łowiecki [polny] "BERNACICE" Nr 140 o powierzchni 4.983 ha, 
-obwód łowiecki [polny] "KRZYśOWICE" Nr 141 o powierzchni 5.114 ha, 
- obwód łowiecki [polny] „RÓWNE" Nr 142 o powierzchni 3.291 ha, 
- obwód łowiecki [polny] "MOKRE" Nr 143 o powierzchni 3.955 ha 

� Koło Łowieckie „TUR" w Bielsku Białej - obwód łowiecki [polny] "KLISINO" Nr 135 o 
powierzchni 3.500 ha. 

� Ośrodek Hodowli Zwierzyny w Lisięcicach - obwód łowiecki [polny] "LISIĘCICE" Nr 
136 o powierzchni 11.195 ha. 
 
W obrębie gminy trudno jest jednoznacznie określić stan zwierzyny łownej, gdyŜ ob-

wody łowieckie zwykle nie pokrywają się z granicami gmin. Ogólnie stwierdza się występo-
wanie następujących gatunków zwierząt łownych: jeleń europejski – gatunek przechodni, 
daniel – gatunek przechodni, dzik, sarna, zając szarak, lis, borsuk, kuna, jenot, tchórz, piŜ-
mak, baŜant, kuropatwa. Podstawowym gatunkiem łownym jest sarna, której liczebność wg 
danych z corocznych inwentaryzacji waha się w granicach 1300 do blisko 1500 sztuk. Inne 
gatunki występują mniej licznie, np. dzik od 200 do 300 sztuk a jeszcze inne tylko przechod-
nio [jeleń, daniel]. Pozyskanie w ramach odstrzału nie przekracza 30 % wiosennego stanu 
populacji w przypadku jeleniowatych i 100 % w przypadku dzików. Ze względu na postępują-
cą degradację środowisk polnych [brak zadrzewień, chemizacja] bardzo niskie stany osią-
gnęła zwierzyna drobna, która przestała odgrywać większą rolę w gospodarce łowieckiej na 
terenie gminy. Obecnie Polski Związek Łowiecki realizuje program restytucji kuropatwy w 
województwie opolskim. 
 

Największe stwierdzane w gminie zagroŜenia terenów leśnych, w tym Lasu Komunalne-
go Głubczyc, są następujące: 
 

- gradacje owadów, głównie kornika drukarza [częste w latach ubiegłych], 
- okresowe, trwające kilka lat susze, 



Diagnoza stanu środowiska na terenie gminy Głubczyce 

Prawa autorskie: 
Zakład Ocen i Planowania Środowiska ECOPLAN,  
Przedsiębiorstwo Ekologiczne INTEREKO Sp. z o.o.    

90 

- występowanie szkodliwych grzybów [opieńka, wroślak korzeniowy], 
- zgryzanie upraw i spałowanie młodników przez zwierzynę płową. 

 
W załoŜeniach planu urządzania lasu kompleksy leśne gminy zaliczono w ogromnej 

większości do kategorii małej przydatności dla rekreacji. Wynika to głównie z duŜego udziału 
drzewostanów w I klasie wieku, duŜego zagroŜenia poŜarowego oraz nagromadzenia cen-
nych gatunków flory i fauny. Jedynym kompleksem leśnym, w którym przewiduje się działa-
nia z zakresu edukacji leśnej i zagospodarowania turystycznego jest Las Głubczycki. Działa-
nia te polegałyby na utrzymaniu istniejących miejsc postoju pojazdów, organizowaniu spo-
tkań i zajęć dla dzieci szkolnych, a takŜe tworzeniu ścieŜek edukacyjnych. 
 

Lasy pełnią wielorakie funkcje natury gospodarczej, ekologicznej i społecznej, polega-
jące w szczególności na: produkcji dostarczającej surowca drzewnego, owoców leśnych i 
ziół, korzystnym oddziaływaniu na klimat, powietrze, wodę, glebę, warunki Ŝycia człowieka 
oraz na równowagę przyrodniczą, słuŜeniu jako tereny rekreacji i turystyki, działaniu ochron-
nym, krajobrazowym, fizjotaktycznym oraz zdrowotnym, działaniu wpływającym na zacho-
wanie róŜnorodności biologicznej i zasoby genowe. W obrębie gminy Głubczyce, za nad-
rzędne naleŜy wskazać następujące funkcje lasów: 

- działanie ochronne, w szczególności glebochronne,  
- zachowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych - przynaleŜność do obszarów 

chronionego krajobrazu, 
- utrzymanie róŜnorodności biologicznej obszaru, 
- przydatność dla potrzeb turystyki i rekreacji – głównie Las Głubczycki. 

 
3.5.3.2. Charakterystyka ekologiczna zbiorowisk leśnych i zaroślowych 
 

Potencjalną roślinnością naturalną na terenie gminy są zbiorowiska leśne, w szcze-
gólności grądy subkontynentalne Tilio–Carpinetum odmiana małopolska forma wyŜynna. W 
zasięgu dolin rzecznych roślinnością potencjalną są łęgi olszowe i jesionowo-olszowe Fraxi-
no-Alnetum [Ciraeo-Alnetum], w dolinie Osobłogi równieŜ łęgi jesionowo-wiązowe Ficario-
Ulmetum minoris typicum. W obrębie wzniesień górskich potenacjalną roślinność naturalną 
stanowią  podgórskie środkowoeuropejskie dąbrowy acidofilne Luzulo luzuloidis-Quercetum.  
 

Względy przyrodnicze i fitosocjologiczne pozwalają na wyodrębnienie występowania 
na terenie gminy szeregu zbiorowisk leśnych i zaroślowych, których inwentaryzacja i klasyfi-
kacja została  przeprowadzona w 2003 roku na potrzeby Inwentaryzacji i waloryzacji przy-
rodniczej.  

 
Do zbiorowisk zaroślowych na omawianym terenie naleŜą zarośla ligustru i tarniny Li-

gustro-Prunetum oraz nieco rzadsze zarośla derenia i szakłaka Rhamno-Cornetum sangu-
inei występujące na skrajach zadrzewień, nieuŜytków, miedzach i obrzeŜach dróg polnych. 
Natomiast miejscami wzdłuŜ brzegów Osobłogi, Troi, Straduni, Opawicy i Psiny występują fi-
tocenozy łozowisk z przewagą wierzby szarej Salicetum pentandro-cinereae oraz wikliny 
nadrzeczne Salicetum triandro-viminalis.  

 
Dominującą rolę w krajobrazie pełnią zbiorowiska leśne. Największy z nich to Las 

Głubczycki, nieco mniejsze kompleksy znajdują się w południowo zachodniej części gminy, 
w rejonie Gór Opawskich [Obszar Chronionego Krajobrazu Mokre-Lewice]. Wartości uŜytko-
we drzewostanów stały się przyczyną ich gospodarczej eksploatacji i dlatego niektóre zbio-
rowiska leśne naleŜą dziś do zanikających. Dotyczy to głównie lasów łęgowych rosnących 
niegdyś w dolinie Osobłogi, Opawicy, Straduni i Psiny. TakŜe inne typy naturalnych i dobrze 
zachowanych lasów naleŜą do rzadkości. Większość to przekształcone strukturalnie i funk-
cyjnie drzewostany gospodarcze.  
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Do najwaŜniejszych typów lasów, funkcjonujących na siedliskach wilgotnych, naleŜą 
połoŜone w podmokłych zagłębieniach terenu olsy porzeczkowe Ribeso nigri-Alnetum 
stwierdzone na północ od Klisina, łęgi wierzbowe Salicetum albo-fragilis i łęgi jesionowo-
olszowe Fraxino-Alnetum stwierdzone w dolinie Osobłogi, w dolinie Straduni czy teŜ w doli-
nie Troi oraz podgórskie łęgi jesionowe Carici remotae-Fraxinetum rosnące w Lesie Głub-
czyckim w okolicach Wilczego Stawu. Kompleksy łegowe zwykle nie tworzą większych po-
wierzchniowo płatów lecz funkcjonują głównie jako ciągi lepiej lub gorzej wykształconych za-
drzewień w strefach przykorytowych dolin rzecznych.  

 
Na terenach wyŜej połoŜonych, tj. w rejonach zboczy dolinnych i stoków górskich 

[najczęściej na terenach bardzo stromych nie przydatnych do zagospodarowania rolnego] 
występują grądy subkontynentalne Tilio cordatae-Carpinetum betuli, charakteryzujące się 
znacznym udziałem gatunków kontynentalnych oraz obfitszym udziałem lipy drobnolistnej. 
Grądy są bardzo często spotykanym typem lasu w gminie Głubczyce. Największe ich po-
wierzchnie występują w Lesie Głubczyckim oraz na zboczach doliny Straduni. Grądy odzna-
czają się bogatą strukturą, duŜym zwarciem drzewostanów oraz bogactwem florystycznym. 
NajwaŜniejszymi gatunkami tworzącymi drzewostan są w nich dąb szypułkowy, lipa drobno-
listna, w mniejszym stopniu inne gatunki, w warstwie podokapowej występuje grab, lipa, je-
sion, klon i inne. Lokalnie grądy tworzą fitocenozy o znacznie zmienionym składzie gatunko-
wym drzewostanów, zwłaszcza poprzez miejscowo nadmierny udział sosny, świerka i mo-
drzewu, co związane jest głównie z prowadzoną gospodarką leśną. 

 
W okolicach Pielgrzymowa i Dobieszowa występują płaty dobrze wykształconej pod-

górskiej dąbrowy acydofilnej Luzulo luzuloidis-Quercetum petraeae. Jest to fitocenoza często 
spotykana w piętrze pogórza i na przedgórzach Sudetów. Są to dość luźne lasy, w których 
drzewostan tworzy dąb bezszypułkowy z udziałem brzozy brodawkowatej, niekiedy z do-
mieszką świerka, buka, sosny, dębu szypułkowego. Najczęściej warunkiem występowania 
tego typu zbiorowisk leśnych jest klimat podgórski typowy dla wysokości 300-500m npm. 

 
Lasy o charakterze borów sosnowych i borów mieszanych zajmują na terenie gminy 

największą powierzchnię. Występują m.in. w Lesie Głubczyckim, a w największej ilości w la-
sach zlokalizowanych na terenie górskim czyli w południowej części gminy Głubczyce. Są to 
jednak zbiorowiska wtórne, ze sztucznie nasadzoną sosną, świerkiem i modrzewiem na sie-
dliskach grądowych, które mają niewielką wartość przyrodniczą. W bardzo ubogim pod 
względem florystycznym runie tych lasów dominują róŜne gatunki jeŜyn Rubus sp. div. oraz 
trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigejos, szczególnie bujnie rozwijające się w partiach 
nadmiernie prześwietlonych. Ze względu na antropogeniczny w zasadzie charakter trudno 
jest jednoznacznie zakwalifikować fitosocjologicznie tego typu zbiorowiska. Ogólnie naleŜy 
przypisać je do związku Dicrano-Pinion. 
 

Najcenniejszymi i najbardziej naturalnymi ekosystemami leśnymi są: kompleks lasu 
koło Pielgrzymowa, na obszarze którego proponuje się utworzenie rezerwatu oraz kompleks 
w dolinie Straduni między Królowymi a Bernatowem, na obszarze którego proponuje się 
utworzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Część lasów, połoŜonych na terenie Ob-
szarów Chronionego Krajobrazu Las Głubczycki oraz Mokre-Lewice, charakteryzuje się rów-
nieŜ naturalnym charakterem.  
 

Na terenie gminy moŜna wyodrębnić ponadto szereg małych terenów zadrzewionych 
i zakrzewionych, o mniej lub bardziej zróŜnicowanym składzie gatunkowym, które trudno jest 
jednoznacznie zakwalifikować taksonomicznie, a które często stanowią pozostałości daw-
nych, naturalnych zespołów leśnych, zwłaszcza grądowych, lub teŜ powstały jako nasadze-
nia zieleni śródpolnej.  
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3.5.4. Przyrodnicze powiązania zewnętrzne gminy 
 

Niewątpliwie jednym z bardziej istotnych czynników kształtujących zaleŜności 
przyrodnicze gminy Głubczyce jest usytuowanie na skraju pasma Sudetów Wschodnich, 
które graniczą z PłaskowyŜem Głubczyckim od strony południowo-zachodniej. Część Gór 
Opawskich obejmuje obszar gminy na południowy-zachód od linii Dobieszów – Zubrzyce. 
Takie usytuowanie w stosunku do terenów górskich powoduje między innymi wpływ na 
kształtowanie się warunków klimatycznych, które są często odmienne od centralnej i 
północnej części gminy, a takŜe typowo nizinnej części województwa opolskiego – zwykle 
nieco chłodniejsze. Generalnie obszar gminy naleŜy do obszarów uprzywilejowanych 
termicznie, co ma związek z transformacją mas powietrza w Sudetach, naraŜony jest 
równieŜ na częste zachmurzenia. Na przepływy mas powietrza ma ponadto wpływ 
oddziaływanie Bramy Morawskiej, o czym świadczy występowanie duŜego udziału wiatrów z 
południowego wycinka  horyzontu. 
 

Szczególnie waŜną rolę w kształtowaniu zewnętrznych zaleŜności przyrodniczych 
pełni w gminie sieć dolin rzecznych przy współudziale zmiennych warunków 
geomorfologicznych. Na badanym obszarze wymienić naleŜy następujące główne struktury 
przyrodnicze zapewniające powiązania zewnętrzne wilgotnych ekosystemów dolinnych, 
głównie łąkowych, łęgowych i wodnych, posiadających znaczny potencjał bioróŜnorodności i 
zbliŜony do naturalnego charakter, z siedliskami tego samego typu ciągnącymi się poza 
obszarem gminy: 
 
Dolina Opawicy - pełni funkcję korytarza ekologicznego o charakterze regionalnym, gdyŜ 
zapewnia bezpośrednie powiązania przestrzenne z Doliną rzeki Opawy oraz z terenami 
górskimi Gór Opawskich po stronie Czeskiej. Rzeka Opawa jest w obrębie gminy najbardziej 
uregulowanym ciekiem. Funkcjonuje w południowej części gminy w obrębie Obszaru 
Chronionego Krajobrazu Mokre-Lewice.  
 
Dolina Psiny – jest korytarzem ekologicznym o znaczeniu regionalnym. Zajmuje centralny 
obszar gminy, kierując się na wschód, gdzie ostatecznie jako lewobrzeŜny dopływ Odry 
zapewnia bezpośrednie powiązania z tą niewątpliwie najwaŜniejszą strukturą przyrodniczą 
opolszczyzny o charakterze korytarza ekologicznego o znaczeniu międzynarodowym. 
 
Dolina Troi – równieŜ dolina troi pełni rolę regionalnego korytarza ekologicznego, za czym w 
szczególności przemawia fakt, iŜ bierze swoje źródła juŜ w strefie Gór Opawskich od 
zachodu, przebiegając dalej przez PłaskowyŜ Głubczycki, gdzie ostatecznie kontaktuje się z 
doliną Psiny. Troja kontaktuje się z Obszarem Chronionego Krajobrazu Mokre-Lewice. 
 
Dolina Straduni – stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu regionalnym północnej części 
gminy Głubczyce. Jak w przypadku doliny Psiny, ostatecznie Stradunia stanowi lewobrzeŜny 
dopływ Odry, wobec czego zapewnia powiązania z najwaŜniejszą strukturą przyrodniczą 
opolszczyzny. Strefa źródliskowa Straduni kontaktuje się duŜym z kompleksem leśnym – Las 
Głubczycki. 
 
Dolina Złotnika – ma juŜ mniejsze znaczenie w powiązania zewnętrznych, gdyŜ funkcjonuje 
jedynie w obrębie PłaskowyŜu Głubczyckiego. Przebiegając w ogólnym zarysie w kierunku 
wschodnim, dolina w okolicy Baborowa kontaktuje się z doliną Psiny.  
 
Dolina Osobłogi – w obrębie gminy występuje jedynie fragmentarycznie w jej północnych 
granicach. W tej części województwa dolina Osobłogi jest jednym z głównych regionalnych 
korytarzy ekologicznych zapewniając powiązania elementów górskich z obszarami nizinnymi, 
łącząc się jednocześnie z doliną Odry na wysokości Krapkowic.  
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W obrębie gminy, oprócz powyŜszych dolin rzecznych, występują dwa 
wielkoprzestrzenne ekosystemy kompleksów leśnych, które stanowią biocentra, zktórych 
odbywa się zasilanie terenów przyległych, w tym równieŜ połoŜonych poza granicami gminy. 
Są to: kompleks leśny Lasu Głubczyckiego oraz kompleksy leśne zlokalizowane między 
Opawicą, Pielgrzymowem, Dobieszowem a Radynią. W tym drugim przypadku tereny leśne 
utrzymują się w strefie górskiej, zwłaszcza w obrębie stoków i kulminacji wzniesień. 
UmoŜliwiają kontaktowanie się ekosystemów leśnych po stronie Czeskiej. 
 
 
3.5.5. Przyrodnicze powiązania wewnętrzne – ekologiczny system przestrzenny 
 

Wobec stosunkowo niskiego stopnia lesistości i znacznych powierzchni uŜytkowa-
nych rolniczo, kluczowe znaczenie dla funkcjonowania lokalnego układu ekologicznego w 
zasięgu gminy pełni system nadrzędnych dolin rzecznych, tj. dolina Osobłogi, Straduni, Psi-
ny, Złotnika, Troi, wymienionych w powyŜszym rozdziale, wraz z mniejszymi dolinami i funk-
cjonującymi w ich obrębie ciekami, będącymi dopływami rzek nadrzędnych.  
 

Ekosystemy dolinne stanowią główne szlaki migracji materii i energii, w tym organi-
zmów, zapewniając stabilizację przyrodniczą terenów doń przyległych, a takŜe zapewniając 
powiązania przestrzenne izolowanych ekosystemów, posiadających względnie dobrze za-
chowaną strukturę przyrodniczą. Są to równocześnie obszary zapewniające ochronę i miej-
sca Ŝerowania zwierząt oraz sprzyjające zachowaniu wysokiej róŜnorodności roślin i warun-
ków siedliskowych. Lokalnie funkcjonalność dolin jest istotnie zaburzona czy teŜ ograniczona 
w wyniku lokalizacji w ich zasięgu siedlisk ludzkich. Dotyczy to zwłaszcza doliny Psiny na 
odcinku, w którym funkcjonuje ona w obrębie miasta Głubczyce.  

Doliny na znacznych odcinkach tworzą dobrze funkcjonujące kontinuum siedlisk łą-
kowych i zadrzewieniowo-zaroślowych [głównie są to łęgi jesionowo-olszowe, łozowiska i wi-
kliny nadrzeczne], jak np. dolina Straduni na północ od Zawiszyc, praktycznie cała dolina 
Troi, dolina Osobłogi. Na większości przestrzeni dolinnych powyŜsze siedliska tworzą płaty 
czy teŜ ciągi przerywane lub fragmentaryczne. Większość zbiorowisk leśnych, zadrzewie-
niowych i zaroślowych utrzymuje się w strefach przykorytowych cieków występując w postaci 
wąskich ciągów.  
 

Oprócz dolin szczególne znaczenie w systemie przyrodniczym gminy mają obszary 
stanowiące centra zasilania biologicznego obszarów przyległych i całego układu przyrodni-
czego. Są to węzły ekologiczne, wśród których na terenie gminy Głubczyce wyodrębniono 
[Inwentaryzacja..., BIO-PLAN, Opole, 2003]: 

 
- Las Głubczycki – węzeł ekologiczny o znaczeniu regionalnym, w obrębie którego 

stwierdzono duŜą róŜnorodność chronionych gatunków roślin i zwierząt, a takŜe 
zróŜnicowane warunki geomorfologiczne i siedliskowe. Jest to jednocześnie obszar 
chronionego krajobrazu, którego część stanowi las komunalny miasta Głubczyce. 

- Lasy między Opawicą, Pielgrzymowem, Dobieszowem a Radynią – węzeł 
ekologiczny o znaczeniu regionalnym. Kompleksy leśne, zróŜnicowane siedliskowo 
[grądy, dąbrowy acidofilne, łęgi, bory] utrzymują między sobą ciągłość przestrzenną. 
Utrzymuje się w ich obrębie wysoka bioróŜnorodność gatunków chronionych i 
rzadkich. Funkcjonują w rejonie górskim zaliczonym do Obszaru Chronionego 
Krajobrazu MOKRE-LEWICE. 

- Kompleks leśny na zachód od Klisina oraz wszelkie kompleksy leśne usytuowane w 
południowej części gminy, w zasięgu terenów górskich [zlokalizowane głównie w ob-
rębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Mokre-Lewice]  – są to węzły ekologiczne o 
znaczeniu lokalnym, stanowiące w porównaniu do poprzednich, mniejsze powierzch-
niowo obszary . 
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Wymienione powyŜej obszary, tj. ekosystemy dolinne o funkcjach korytarzy ekologicz-
nych stanowiące główne szlaki przemieszczania się materii, energii i organizmów, z którymi 
związana jest duŜa róŜnorodność nisz ekologicznych i tym samym potencjalna bioróŜnorod-
ność, a takŜe węzły ekologiczne - główne centra zasilania całego układu przestrzennego,  
powinny zostać zachowane i chronione w procesach zagospodarowania przestrzennego.  
 

Na terenie gminy wyodrębniono ponadto szereg stref ekologicznych [w obrębie któ-
rych często funkcjonują wymienione wcześniej korytarze i węzły ekologiczne] odznaczają-
cych się w miarę naturalnym funkcjonowaniem środowiska przyrodniczego oraz duŜym po-
tencjałem bioróŜnorodności: 

 
� kompleks leśny Las Głubczycki – strefa leśna [największy kompleks leśny w gminie i na 

PłaskowyŜu Głubczyckim], 
� kompleks leśny na północ i zachód od Radyni – strefa leśna, 
� dolina Osobłogi - strefa łąkowo-zadrzewieniowa,  
� dolina Straduni - strefa łąkowo-zadrzewieniowa ze znacznym udziałem ekosystemów 

wodnych powyŜej Zawiszyc,  
� dolina Psiny z wyłączeniem terenów zurbanizowanych Głubczyc i Grobników - strefa łą-

kowo-zadrzewieniowa,  
� dolina Złotnika z wyłączeniem terenów zurbanizowanych KrzyŜanowic, Bogdanowic, No-

wej Wsi Głubczyckiej – strefa łąkowo-zadrzewieniowa,  
� dolina Troi z wyłączeniem terenów zurbanizowanych Zubrzyc i Zopowów – strefa leśno-

łąkowo-wodna,  
� kompleksy leśne Pomorzowice – Klisino – strefa leśna, 
� kompleksy leśne koło Braciszowa – strefa leśna, 
� kompleksy leśne koło Krasnego Pola i Pietrowic – strefa leśna, 
� kompleks zadrzewieniowo-łąkowy koło Gołuszowic – strefa leśna, 
� strefy zurbanizowania – obejmują jednostki osadnicze, w największym obszarze miasta 

Głubczyce, 
� strefy rolnicze z przewagą gruntów ornych – tworząca podstawowy element w systemie 

struktury przestrzennej krajobrazu. Wszystkie strefy przyrodnicze są otoczone strefami 
rolniczymi.  

 
3.5.6. Podsumowanie 

 
• Obecny stan środowiska oraz stan ochrony zasobów i walorów przyrodniczych w 

gminie naleŜy uznać za niewystarczający, czego przejawem są przede wszyst-
kim: 

- utrzymywanie się w obrębie PłaskowyŜu Głubczyckiego seminaturalnych 
elementów zieleni, w niewielkiej ilości głównie w strefach dolinnych, czy na 
terenach o duŜych spadkach, 

- utrzymywanie się seminaturalnych elementów zieleni w strefie Gór Opaw-
skich, najczęściej jedynie na terenach kulminacji wzniesień i ich stromych 
stoków, bądź teŜ w strefach dolinnych, 

- niski stopień lesistości oraz nieznaczny udział zadrzewień i zarośli śródpo-
lnych, co jest szczególnie widoczne na terenach rolnych centralnej i pół-
nocnej części gminy, 

- Niedostosowany skład gatunkowy drzewostanów do warunków siedlisko-
wych – zbyt duŜy udział gatunków iglastych: sosna, świerk, modrzew, 

- zinwentaryzowanie szeregu obszarów i obiektów nie objętych ochroną 
prawną, a ze względu na swoje walory proponowane czy wręcz wskazane 
do ochrony. 
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• Obecny stan środowiska oŜywionego związany jest z przewaŜającym uŜytkowa-
niem rolnym terenów, powodowanym wysoką jakością produkcyjną gleb gminy. 
Obecnym priorytetem jest więc uwzględnianie, głównie utrzymanie, w obowiązu-
jących dokumentach polityki lokalnej istniejących, cennych przyrodniczo terenów, 
a takŜe stopniowe zwiększanie ich udziału, zwłaszcza poprzez kontynuowanie 
zalesień w ramach granicy polno-leśnej oraz wykonywanie zadrzewień przydroŜ-
nych i śródpolnych, szczególnie wiatrochronnych. 

• Celem uzyskania skuteczniejszej ochrony zasobów przyrodniczych gminy ko-
niecznym jest aktualizacja i wzmocnienie lokalnej polityki przestrzennej o jedno-
znacznie sprecyzowane zasady i wymagania dotyczące korzystania ze środowi-
ska, dopuszczalności przekształceń środowiska i dopuszczalnego prawem za-
kresu tych przekształceń, dla terenów i walorów przyrodniczych podlegających 
szczególnej ochronie z mocy prawa lokalnego, a takŜe: lasów o funkcjach 
ochronnych, zadrzewień i zakrzaczeń przydroŜnych i śródpolnych, ekosystemów 
pełniących rolę stref i węzłów ekologicznych, dolinnych ekosystemów o funkcjach 
korytarzy ekologicznych, itp.  

• Skuteczna ochrona zasobów przyrodniczych wymaga szczegółowych informacji 
na temat stanu i wartości tych zasobów. Gmina Głubczyce posiada szereg do-
kumentacji charakteryzujących stan, funkcjonowanie i kierunku działań ochron-
nych zasobów przyrodniczych. Najistotniejszymi z nich są: Inwentaryzacja i walo-
ryzacja przyrodnicza, Operat terenów zieleni miasta Głubczyce, Plan urządzania 
Lasu Komunalnego, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy. 

• Dokumenty publiczne takie jak: studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, pro-
gramy działań w zakresie ochrony zieleni i krajobrazu, powinny być opracowywa-
ne na podstawie uprzednio sporządzonych dokumentacji ekofizjograficznych, o 
których mowa w art. 72 ust.4 i 5 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środo-
wiska – z późniejszymi zmianami]. Dla efektywnego wykorzystania informacji za-
wartej w dokumentacjach ekofizjograficznych koniecznym jest ustalenie zasad 
współdziałania jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Głubczyce właściwych 
w sprawach ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego. 

 
 
 
 
3.6. Gospodarka odpadami 
 
 
Dla potrzeb sporządzenia diagnozy stanu środowiska wykonano: 
- oszacowano ilości i rodzaje odpadów komunalnych powstających w gminie (na podstawie 

danych statystycznych), bez oceny aktualnego systemu organizacji i zarządzania.  
- na podstawie udostępnionych danych urzędu gminy, danych Wojewody Opolskiego – 

przedstawiono wyniki inwentaryzacji występowania na terenie gminy materiałów budowla-
nych zawierających azbest oraz urządzeń zawierających PCB.  

 
Plan gospodarki odpadami dla gminy Głubczyce zostanie wykonany w pierwszej połowie ro-
ku 2005r.  
 
Na etapie sporządzania Planu gospodarki odpadami dla gminy Głubczyce zostanie wykona-
na szczegółowa analiza i ocena stanu gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi 
w gminie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. nr 62, 
poz. 628, z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r w 
sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 66, poz. 620). 
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3.6.1.Odpady komunalne 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, definicja odpadów komunalnych 
brzmi następująco: odpady powstające w gospodarstwach domowych, a takŜe odpady nie-
zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze 
względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodar-
stwach domowych. 
 
Źródłami wytwarzania odpadów komunalnych są: 

− gospodarstwa domowe 
− obiekty infrastruktury takie jak: handel, usługi i rzemiosło, szkolnictwo, obiekty tury-

styczne i targowiska. 
 
Do dalszych rozwaŜań przyjęto następujące grupy odpadów wytwarzane przez niŜej wymie-
nione źródła: 

− odpady z gospodarstw domowych 
− odpady z obiektów infrastruktury 
− odpady wielkogabarytowe 
− odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych 
− odpady z ogrodów i parków 
− odpady z czyszczenia ulic i placów 
− odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych 

 
Odpady komunalne z gospodarstw domowych i z obiektów infrastruktury, zakładów -  
odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a takŜe odpady 
nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, które ze 
względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających  w gospodar-
stwach domowych. Ilość odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Głubczyce 
została wyliczona na podstawie danych statystycznych..  
Odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowlanych – głownie odpady 
obojętne z rozbiórki obiektów, jak np. gruz ceglany, materiały ceramiczne, beton, panele i in-
ne elementy gipsowe oraz odpady z budowy nowych budynków (np. ziemia z wykopów). Do 
grupy tej naleŜą równieŜ inne odpady, jak drewno, stal, odpady opakowaniowe, odpady nie-
bezpieczne (w tym odpady azbestu, urządzenia elektryczne i elektroniczne). Oszacowanie 
ilości powstających odpadów budowlanych jest trudne i opiera się w głównej mierze na me-
todach wskaźnikowych. Ilość odpadów rozbiórkowych i budowlanych powstających w gminie 
Głubczyce została wyliczona na podstawie na podstawie danych statystycznych. W strumie-
niu odpadów budowlanych znajdują się głównie odpady powstałe w wyniku budowy i remon-
tów  gospodarstw domowych, obiektów uŜyteczności publicznej, usługowych przemysło-
wych. Dodatkowo powstaje około 20% odpadów pochodzących z remontów i budowy  w po-
szczególnych sektorach gospodarki. DuŜa część odpadów budowlanych zarówno z terenów 
prywatnych (głównie na wsiach) oraz z zakładów produkcyjnych wykorzystywana jest do ni-
welacji i rekultywacji terenu, odzyskiwana w procesie budowy dróg, fundamentów.  
Odpady wielkogabarytowe – są to odpady pochodzące z gospodarstw domowych oraz 
obiektów infrastruktury, w skład wchodzą głównie meble, zuŜyty sprzęt gospodarstwa domo-
wego (AGD oraz RTV). Oszacowanie ilości powstających odpadów wielkogabarytowych jest 
trudne i opiera się w głównej mierze na metodach wskaźnikowych. Ilość odpadów wielkoga-
barytowych powstających na terenie gminy Głubczyce została wyliczona na podstawie da-
nych statystycznych. 
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Odpady z czyszczenia ulic i placów – odpady mineralne (piasek, pył, błoto) powstające w 
wyniku ręcznego i mechanicznego oczyszczania dróg i placów. Ilość oszacowana na pod-
stawie na podstawie danych statystycznych. 
Odpady z ogrodów i parków – odpady organiczne z pielęgnacji terenów komunalnych 
(ogrody, parki, zieleńce, cmentarze) oraz ogródków przydomowych, kwiatów domowych, 
balkonowych.  Ilość oszacowana na podstawie na podstawie danych statystycznych. 
Odpady niebezpieczne – odpady niebezpieczne wchodzące w skład odpadów komunal-
nych to głównie: świetlówki, baterie, przeterminowane leki, opakowania po środkach ochrony 
roślin.  Ilość oszacowana na podstawie na podstawie danych statystycznych. 
 
 Potencjalna ilość wytwarzanych odpadów w przeliczeniu na 1 mieszkańca określona 
została w oparciu o dane wskaźnikowe przyjęte dla 7 w/w źródeł powstawania odpadów z 
uwzględnieniem róŜnic dla jednostek miejskich i wiejskich. 
 
Tabela 50. Źródła powstawania odpadów komunalnych 

Przyjęty wskaźnik nagromadzenia odpadów 
komunalnych 

[kg/Mieszkańca/rok] 
Lp Źródła powstawania odpadów  

komunalnych 
Miasto Wieś 

1 odpady z gospodarstw domowych 224 116 
2 odpady z obiektów infrastruktury 110 45 
3 odpady wielkogabarytowe 20 15 

4 odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów bu-
dowlanych 40 40 

5 odpady z ogrodów i parków 12 5 
6 odpady z czyszczenia ulic i placów 15 0 

7 odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów 
komunalnych 

3 2 

RAZEM 424 223 
Źródło – Krajowy plan gospodarki odpadami 

 

Tabela 51. Skład morfologiczny odpadów domowych i z obiektów infrastruktury, skład wg PN-
93/Z-15006. 

Odpady domowe 
Frakcje odpadów Miasto Wieś 

Odpady z obiektów 
infrastruktury 

odpady organiczne pochodzenia roślinne-
go 32 % 13 % 10 % 

odpady organiczne pochodzenia zwierzę-
cego 2 % 1 % - 

inne odpady organiczne 2 % 2 % - 
papier i tektura 19 % 13 % 30 % 
tworzywa sztuczne 14 % 13 % 30 % 
materiały tekstylne 4 % 3 % 3 % 
szkło 8 % 8 % 10 % 
metale 4 % 4 % 5 % 
odpady mineralne 5 % 10 % 5 % 
frakcja drobna (poniŜej 10 mm) 10 % 33 % 7 % 
razem 100 % 100 % 100 % 

 Źródło – Krajowy plan gospodarki odpadami 

 

Tabela 52. Średni skład odpadów wielkogabarytowych [%] 

Odpady wielkogabarytowe 
drewno 60 % 
metale 30 % 
inne (balastowe, materace, plastik, itp.) 10 % 
Źródło – Krajowy plan gospodarki odpadami 
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Tabela 53. Średni skład odpadów budowlanych i poremontowych [%] 

Odpady budowlane i poremontowe 
Skład: 100% mineralne 

cegła 40 % 
beton 20 % 
tworzywo sztuczne 1 % 
bitumiczna powierzchnia dróg 8 % 
drewno 7 % 
metale 5 % 
piasek 15 % 
inne 4 % 
Źródło – Krajowy plan gospodarki odpadami 

 
 
Tabela 54. Średni skład odpadów z ogrodów i parków [%] 

Odpady z ogrodów i parków 
Odpady organiczne 80 % 
Odpady nieorganiczne 20 % 
Źródło – Krajowy plan gospodarki odpadami 

 

Tabela 55. Skład morfologiczny zmiotek ulicznych [%] 

Zmiotki uliczne 
Odpady nieorganiczne 100 % 
Źródło – Krajowy plan gospodarki odpadami 

 
 Biorąc pod uwagę wyŜej wymieniony podział odpadów komunalnych, konieczność 
wyróŜnienia odpadów opakowań oraz odpadów ulegających biodegradacji wydzielono 20 
strumieni odpadów: 

� Odpady organiczne roślinne – domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego, 
� Odpady organiczne zwierzęce – domowe odpady pochodzenia zwierzęcego ulegają-

ce biodegradacji, 
� Odpady organiczne inne – odpady z pielęgnacji ogródków przydomowych, kwiatów 

domowych, balkonowych – ulegające biodegradacji, 
� Papier i karton podzielony na trzy grupy: opakowania z papieru i tektury, opakowania 

wielomateriałowe na bazie papieru oraz papier i tektura nieopakowaniowe, 
� Tekstylia 
� Szkło podzielone na dwie grupy: opakowania ze szkła i szkło nieopakowaniowe, 
� Metale podzielone na trzy grupy: opakowania z blachy stalowej, opakowania z alumi-

nium i pozostałe odpady metalowe, 
� Odpady mineralne – odpady z czyszczenia ulic i placów: gleba, ziemia, kamienie itp., 
� Drobna frakcja popiołowa – odpady ze spalania paliw stałych w piecach domowych 

(głównie węgla) 
� Odpady wielkogabarytowe 
� Odpady budowlane – odpady z budowy, remontów i demontaŜu obiektów budowla-

nych, które wchodzą w skład strumienia odpadów komunalnych 
� Odpady niebezpieczne, które wchodzą w skład odpadów komunalnych. 

 
Odnośnie powyŜszych strumieni odpadów ustalono wskaźniki ilościowe w przeliczeniu na 
statystycznego mieszkańca w skali roku, przy zróŜnicowaniu na tereny wiejskie i miejskie 
źródło – Krajowy plan gospodarki odpadami 
 
L.p. Strumień odpadów Miasto [kg/Mr] Wieś [kg/Mr] 
1 Odpady organiczne roślinne 81,4 18,8 
2 Odpady organiczne zwierzęce 4,4 1,1 
3 Odpady organiczne inne 4,4 2,21 
4 Odpady zielone 10,0 4,16 
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5 Papier i tektura (nieopakowaniowe) 28,62 10,64 
6 Opakowania z papieru i tektury 41,52 15,43 
7 Opakowania wielomateriałowe 0,66 1,73 
8 Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) 48,27 21,03 
9 Opakowania z tworzyw sztucznych 15,53 6,77 
10 Tekstylia 12,1 4,65 
11 Szkło (nieopakowaniowe) 2 1,0 
12 Opakowanie ze szkła 28,12 18,89 
13 Metale 12,79 4,55 
14 Opakowania z blachy stalowej 4,57 1,63 
15 Opakowania z aluminium 1,33 0,47 
16 Odpady mineralne 14,3 13,25 
17 Drobna frakcja popiołowa 46,7 40,28 
18 Odpady wielkogabarytowe 20,0 15,0 
19 Odpady budowlane 40,0 40,0 
20 Odpady niebezpieczne 3,0 2,0 
Suma odpadów 419,71 223,59 
(źródło: Krajowy plan gospodarki odpadami, plan gospodarki odpadami dla województwa opolskiego) 

 
Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Głubczyce obliczono na pod-
stawie danych statystycznych.  
 
 

Tabela 56. Ilość odpadów wytwarzanych i skład morfologiczny odpadów domowych  

Skład morfologiczny wg PN-93/Z-15006,  

Ilość odpadów wytwa-
rzanych na terenach 

miejskich 

Ilość odpadów wytwa-
rzanych na terenach 

wiejskich Lp Frakcje odpadów 

% wagowy ton/rok % wagowy ton/rok 

Razem 
ton/rok 

1 odpady organiczne pochodzenia roślinnego 32 1025,2016 13 142,48 1167,6816 

2 odpady organiczne pochodzenia zwierzę-
cego 

2 64,0751 1 10,96 75,0351 

3 inne odpady organiczne 2 64,0751 2 21,92 85,9951 

4 papier i tektura 19 608,7134 13 142,48 751,1934 

5 tworzywa sztuczne 14 448,5257 13 142,48 591,0057 

6 materiały tekstylne 4 128,1502 3 32,88 161,0302 

7 szkło 8 256,3004 8 87,68 343,9804 

8 metale 4 128,1502 4 43,84 171,9902 

9 odpady mineralne 5 160,1878 10 109,6 269,7878 

10 frakcja drobna (poniŜej 10 mm) 10 320,3756 33 361,68 682,0556 

razem 100% 3203,755 100% 1096,0 4299,755 
 

 
Tabela 57. Ilość odpadów wytwarzanych i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwa-
rzanych w obiektach infrastruktury . 

Lp Frakcje odpadów % wagowy 
Ilość odpadów wytwarzanych w 
obiektach infrastruktury –Gmina 

Głubczyce, Mg/rok  

1 odpady organiczne pochodzenia roślinnego 10% 168,785 

2 odpady organiczne pochodzenia zwierzęcego - 0 

3 inne odpady organiczne - 0 
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4 papier i tektura 30% 506,355 

5 tworzywa sztuczne 30% 506,355 

6 materiały tekstylne 3% 50,6355 

7 Szkło 10% 168,785 

8 Metale 5% 84,3925 

9 odpady mineralne 5% 84,3925 

10 frakcja drobna (poniŜej 10 mm) 7% 118,1495 

Razem 100% 1687,85 
 
* Źródło  - Krajowy plan gospodarki odpadami 
 
 
Tabela 58. Ilość odpadów wytwarzanych i średni skład odpadów wielkogabarytowych,  

Lp Frakcje % wagowy Ilość odpadów 
wytwarzanych 

1 Drewno 60% 262,236 

2 Metale 30% 131,118 

3 inne (balastowe, materace, plastik, itp.) 10% 43,706 

Razem 100% 437,06 
 
 

Tabela 59. Ilość odpadów wytwarzanych i średni skład odpadów budowlanych i poremontwych. 

Ilość odpadów wytwarzanych 
[Mg/rok] Lp Frakcje % wagowy 

Tereny miejskie Tereny wiejskie 

Ilość odpadów wy-
twarzanych-

ogółem na terenie 
gminy 

[Mg/rok] 

1 cegła 40% 218,128 175,36 393,488 

2 beton 20% 109,064 87,68 196,744 

3 tworzywo sztuczne 1% 5,4532 4,384 9,8372 

4 bitumiczna powierzchnia 
dróg 8% 43,6256 35,072 78,6976 

5 drewno 7% 38,1724 30,688 68,8604 

6 metale 5% 27,266 21,92 49,186 

7 piasek 15% 81,798 65,76 147,558 

8 inne 4% 21,8128 17,536 39,3488 

RAZEM 100% 545,32 438,4 983,72 
 
 
Tabela 60. Ilość odpadów wytwarzanych i średni skład odpadów z ogrodów i parków. 

Ilość odpadów wytwarzanych 
[Mg/rok] 

Lp Frakcje % wa-
gowy 

Tereny miejskie Tereny wiejskie 

Ilość odpadów wy-
twarzanych ogółem 

na terenie gminy 
[Mg/rok] 

1 Odpady organiczne 80% 130,8768 43,84 174,7168 
2 Odpady nieorganiczne 20% 32,7192 10,96 43,6792 

RAZEM 100% 163,596 54,8 218,396 
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Tabela 61. Ilość odpadów wytwarzanych i średni skład zmiotek ulicznych 

Ilość odpadów wytwarzanych [Mg/rok] 
Lp Frakcje % wagowy 

Tereny miejskie Tereny wiejskie 

1 Odpady nieorganiczne 100% 204,495 0 

 
 
 
Tabela 62. Całkowita ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Głubczyce 

Tereny miejskie  Tereny wiejskie Łącznie dla gminy Głubczyce 
Lp. Frakcja 

ton/rok % wago-
wy 

kg/ 
M*rok 

ton/rok % wago-
wy 

kg/ 
M*rok 

ton/rok % wago-
wy 

kg/ 
M*rok 

1 Odpady organiczne 
roślinne 

1109,726 19,39 81,4 206,048 8,40 18,8 1315,774 16,10 53,502 

2 Odpady organiczne zwie-
rzęce 

59,985 1,05 4,4 12,056 0,49 1,1 72,041 0,88 2,929 

3 Odpady organiczne inne 59,985 1,05 4,4 24,222 0,99 2,21 84,207 1,03 3,424 
4 Odpady zielone 136,330 2,38 10 45,594 1,86 4,16 181,924 2,23 7,397 

5 Papier i tektura (nieopa-
kowaniowe) 

390,176 6,82 28,62 116,614 4,76 10,64 506,791 6,20 20,607 

6 Opakowania z papieru i 
tektury 

566,042 9,89 41,52 169,113 6,90 15,43 735,155 9,00 29,893 

7 Opakowania wielomate-
riałowe 

8,998 0,16 0,66 18,961 0,77 1,73 27,959 0,34 1,137 

8 Tworzywa sztuczne (nie-
opakowaniowe) 

658,065 11,50 48,27 230,489 9,40 21,03 888,554 10,87 36,130 

9 Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

211,720 3,70 15,53 74,199 3,03 6,77 285,920 3,50 11,626 

10 Tekstylia 164,959 2,88 12,1 50,964 2,08 4,65 215,923 2,64 8,780 

11 Szkło (nieopakowanio-
we) 

27,266 0,48 2 10,960 0,45 1 38,226 0,47 1,554 

12 Opakowanie ze szkła 383,360 6,70 28,12 207,034 8,45 18,89 590,394 7,22 24,007 
13 Metale 174,366 3,05 12,79 49,868 2,03 4,55 224,234 2,74 9,118 

14 Opakowania z blachy 
stalowej 

62,303 1,09 4,57 17,865 0,73 1,63 80,168 0,98 3,260 

15 Opakowania z aluminium 18,132 0,32 1,33 5,151 0,21 0,47 23,283 0,28 0,947 
16 Odpady mineralne 194,952 3,41 14,3 145,220 5,92 13,25 340,172 4,16 13,832 
17 Drobna frakcja popiołowa 636,661 11,13 46,7 441,469 18,01 40,28 1078,130 13,19 43,839 

18 Odpady wielkogabaryto-
we 

272,660 4,77 20 164,400 6,71 15 437,060 5,35 17,772 

19 Odpady budowlane 545,320 9,53 40 438,400 17,88 40 983,720 12,04 40,000 
20 Odpady niebezpieczne 40,899 0,71 3 21,920 0,89 2 62,819 0,77 2,554 
 RAZEM 5721,906 100,00 419,71 2450,546 99,96 223,59 8172,453 100,00 332,308 

 

Na podstawie danych zawartych w KPGO oszacowano ilości i rodzaje odpadów niebez-
piecznych wchodzących w skład strumienia odpadów komunalnych. Z powodu braku badań 
szczegółowych dotyczących morfologii tej grupy odpadów podany poniŜej skład jest szacun-
kowy. Klasyfikacja odpadów zgodnie z Rozporządzeniem MŚ w sprawie katalogu odpadów 
(Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1206) 
 

Tabela 63. Ilości i rodzaje odpadów niebezpiecznych wchodzących w skład odpadów komunal-
nych wytworzonych na terenie gminy Głubczyce 

Kod od-
padu Rodzaj odpadu 

Udział w masie 
odpadów nie-
bezpiecznych 

[%] 

Ilość odpadów nie-
bezpiecznych [Mg] 

20 01 33 Baterie i akumulatory 12% 7,538 

20 01 29 Detergenty zawierające odpady niebezpieczne 5% 3,141 

20 01 19 Odczynniki fotograficzne 2% 1,256 

20 01 27 Farby, tłuszcze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i Ŝywi-
ce zawierające substancje niebezpieczne 

35% 21,987 
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20 01 14 
20 01 15 Kwasy i alkalia 1% 0,628 

20 01 21 Lampy fluorescencyjne i inne odpady 
zawierające rtęć 

5% 3,141 

20 01 31 Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 4% 2,513 
20 01 26 Oleje i tłuszcze 10% 6,282 
20 01 19 Środki ochrony roślin 5% 3,141 

20 01 35 ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 10% 6,282 

20 01 37 Drewno zawierające substancje niebezpieczne 5% 3,141 

20 01 23 Urządzenia zawierające freony 3% 1,885 

20 01 13 Rozpuszczalniki 3% 1,885 
Razem 100% 62,819 

 
 
 

 

3.6.2. Wybrane rodzaje odpadów sektora gospodarczego 
 
Na terenie gminy Głubczyce w grudniu 2002 r. zarejestrowanych było 2161 podmiotów go-
spodarczych. Około 87,69 % z nich funkcjonuje w sektorze prywatnym.  
 

Dominujacą branŜą przemysłu jest przetwórstwo rolno-spoŜywcze. Działalność w tym zakre-
sie na terenie miasta i gminy prowadzą*:  

• Zakłady Piwowarskie S.A. w Głubczycach – produkcja piwa i napojów 
chłodzących oraz słodu,  

• Toska” Sp. z o.o. Grupa Bongrain– przetwórstwo mleka,  
• Spółdzielnia Mleczarska w Głubczycach,  
• PSS „Społem” Głubczyce – piekarnia, produkcja cukiernicza,  
• Top Farms „Głubczyce” Kombinat Rolny Sp. z o.o. – rzeźnia, masarnia,  

przetwórstwo rolno-spoŜywcze,  

W mieście, poza przetwórstwem rolno-spoŜywczym, rozwija się: przemysł włókienniczy 
(Spółdzielnia „Piast” Zakład Pracy Chronionej), budownictwo (Głubczyckie Przedsiębiorstwo 
Budowlane „Budomex” Sp. z o.o. w Głubczycach, Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego i 
Instalacyjnego „Chmielewski” s.j. w Głubczycach), przemysł metalowy – produkcja grzejni-
ków centralnego ogrzewania i bojlerów ogrzewania wody (Zakład Urządzeń Grzewczych 
„Elektromet” oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Galmet” s.j.).  
We wsi Lwowiany znajduje się Zakład Remontowo Budowlany Kombinatu Rolnego Głubczy-
ce  Sp. z o. o. W sołectwie Braciszów działa ponadto kopalnia odkrywkowa piaskowca sza-
rogłazowego.  

* Źródło: strona internetowa http://glubczyce.pl 

 
Materiały zawierające azbest 
 
Właściwości azbestu spowodowały, Ŝe znalazł on duŜe zastosowanie w budownictwie. W 
Polsce ponad 90% azbestu zuŜyto do produkcji wyrobów cementowo-azbestowych.  
 
 W 1997r. wprowadzono zakaz stosowania wyrobów zawierających azbest. W maju 
2002r Rada ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 
stosowanych na terytorium Polski”.  
 W oparciu o oszacowania przyjęte w powyŜszym dokumencie ocenia się, Ŝe w woje-
wództwie opolskim ilość wyrobów cementowo-azbestowych wynosi: 
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Tabela 64. Ilość wyrobów cementowo-azbestowych w województwie opolskim. 

Płyty cementowo-azbestowe Rury cementowo-azbestowe Razem 
tys. m2 Mg Mg Mg 
27 810 305 910 19 800 325 710 

Źródło: Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 

 

Zgodnie z art. 2, ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecz-
nej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i prze-
mieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których 
był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876): wykorzystanie azbestu lub 
wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w uŜytkowanych instalacjach lub urzą-
dzeniach nie dłuŜej niŜ do dnia 31 grudnia 2032r. 
 
 Zgodnie z w/w rozporządzeniem właściciel, zarządca lub uŜytkownik miejsca w któ-
rym znajduje się azbest do maja 2004r. musi przeprowadzać przegląd oraz przedstawić Wo-
jewodzie informację o ilości materiałów zawierających azbest. Informacja podlega corocznej 
aktualizacji. Osoby fizyczne w/w informacje przedkładają prezydentowi/burmistrzowi/wójtowi 
gminy.  
 

W oparciu o powyŜsze rozporządzenie Urząd Miejski Głubczyce dokonał inwentary-
zacji ilości i rodzajów materiałów zawierających azbest. 

 
W tabelach nr 65 i 66 przedstawiono wyniki inwentaryzacji materiałów zawierających 

azbest. Stan na dzień 09.06.2004r.  
 
Tabela 65. Wykaz miejsc występowania i ilości materiałów zawierających azbest zewidencjo-
nowane na terenie gminy Głubczyce, stan na dzień 31.05.2004r. 

Lp. 
Nazwa i adres przedsiębiorstwa / firmy 

Miejsce występowania wyrobu zawierające-
go azbest 

Nazwa wyrobu zawierającego 
azbest 

 

Jed-
nost-

ka 
miary 

Ilość 
Przewidywany 
termin usunię-

cia 

1 Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne „NIWA”  
Równe 90 
48-100 Głubczyce 

Płyty azbestowo-cementowe fali-
ste stosowane w budownictwie 

m2 6300 2031 

2 Głubczyckie Przedsiębiorstwo Budowlane 
„BUDOMEX” Sp. z o.o. 
ul. Raciborska 20 
48-100 Głubczyce 

Płyty azbestowo-cementowe fali-
ste stosowane w budownictwie m2

 1561 2028 

3 Usługi Komunalne Sp. z o.o. 
ul. Pocztowa 8 
48-100 Głubczyce 

Płyty azbestowo-cementowe fali-
ste stosowane w budownictwie 

m2
 1110 2015 

4 Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji 
Samochodowej  
ul. Kołłątaja 5 
48-100 Głubczyce 

Płyty azbestowo-cementowe fali-
ste stosowane w budownictwie 

m2
 436 2020 

 
Tabela 66. Zestawienie ilości azbestu zinwentaryzowanego na terenie gminy Głubczyce 

stan na 31.03.2004r. – (osoby prywatne) 

Eternit płaski w m2 Eternit falisty w m2  
Lp. 

 
Miasta/sołectwa Bud. 

mieszk. 
Bud. 

gospod. 
Bud. 

mieszk. 
Bud. 

gospod. 

Razem 
eternit 
w m2 

Razem 
eternit 
w Mg 

1. Bernacice 1.690 670 5.995 8.105 16.460 181,1 
2. Biernatów 62 0 0 128 190 2,1 
3. Bogdanowice 2.412 570 850 4.008 7.840 86,2 
4. ChomiąŜa 1.888 120 1.430 2.310 5.748 63,2 
5. Ciermięcice 734 50 132 93 1.009 11,1 
6. Debrzyca 315 0 0 370 685 7,5 
7. Dobieszów 1.420 1.060 452 964 3.896 42,9 
8. Gadzowice 1408 1902 0 377 3687 40,6 
9. Głubczyce 158 0 180 30 368 4,0 
10. Głubczyce Sady 0 0 1.042 220 1.262 13,9 
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11. Gołuszowice 312 0 0 350 662 7,3 
12. Grobniki 2.756 405 487 1.753 5.401 59,4 
13. Kietlice 618 730 320 2.481 4.149 45,6 
14. Klisino 0 132 0 599 731 8,0 
15. Krasne Pole 2.322 1.746 822 1.945 6.835 75,2 
16. Królowe 0 164 168 45 377 4,1 
17. KrzyŜowice 980 0 0 1.161 2.141 23,5 
18. Kwiatoniów 606 205 843 110 1.764 19,4 
19. Lenarcice 850 600 160 913 2.523 27,7 
20. Lisięcice 2.730 2.446 200 1.853 7.229 79,5 
21. Lwowiany 816 671 0 70 1.557 17,1 
22. Mokre Kolonia 270 0 0 429 699 7,7 
23. Nowa Wieś 386 110 0 290 786 8,6 
24. Nowe Gołuszowice 100 50 488 322 960 10,6 
25. Nowy RoŜnów 0 0 1.042 1.838 2.880 31,7 
26. Opawica 1.376 0 150 489 2.015 22,2 
27. Pielgrzymów 2.384 310 850 948 4.492 49,4 
28. Pietrowice 889 34 904 680 2.507 27,6 
29. Pomorzowiczki 235 10 0 0 235 2,6 
30. Radynia 746 710 1.125 2.223 4.804 52,8 

31. Równe 964 640 240 2.179 4.023 44,2 

32. Stara Wieś 360 0 0 0 360 4,0 
33. Ściborzyce Małe 574 300 406 1.529 2.809 30,9 
34. Widok 0 0 1700 1.600 3.300 36,3 
35. Zawiszyce 575 0 0 1.178 1.753 19,3 
36. Zubrzyce 160 180 0 520 860 9,5 

 RAZEM 31.086 13.815 19.986 42.110 106.997 1.177 
źródło: Urząd Miasta Głubczyce 

 

 

Urządzenia zawierające PCB 
 

 PCB – (definicja -  art. 3, ust. 3 pkt. 12 ustawy o odpadach) rozumie się przez to poli-
chlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetrachlorodifenylometan, 
monometylodichlorodifenylometan, monometylodibromodifenylometan oraz mieszaniny za-
wierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyŜej 0,005% wagowo łącznie 

 
PCB, obok azbestu, została zakwalifikowana do substancji stwarzających szczególne 

zagroŜenie dla środowiska (art. 160, ust. 2 POŚ).  
 
Od stycznia 2003r. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska Opolskiego Urzędu Wo-

jewódzkiego prowadzi, na mocy art. 162, ust. 7 rejestr urządzeń zawierających PCB. Na 
podstawie informacji uzyskanej na podstawie w/w przepisu, na dzień 27.10.2004r. 

 
Stwierdzono brak występowania na terenie gminy Głubczyce urządzeń zawierających 

PCB.  
 
Wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r w sprawie katalo-

gu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) urządzenia zawierające PCB zostały zakwalifikowane 
pod następującymi kodami: 

⇒ 160209* - transformatory i kondensatory zawierające PCB 
⇒ 160210* - zuŜyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne 

niŜ wymienione w 160209 
 
  Art. 40 ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085, z 
póź. zm.) stanowi: „posiadacze odpadów zawierających PCB obowiązani są do usunięcia z 
nich oraz unieszkodliwienia PCB albo, jeśli usunięcie PCB jest niemoŜliwe, do unieszkodli-
wienia tych odpadów, w terminie nie później niŜ do dnia 31 grudnia 2010 r”. 
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 W Polsce brak jest instalacji mogącej unieszkodliwiać urządzenia (w całości) zawiera-
jące PCB. Zezwolenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie na eksport 
tych urządzeń celem ich unieszkodliwienia w instalacjach zlokalizowanych w krajach Unii Eu-
ropejskiej posiadają dwie firmy w Polsce: 
− INTEREKO Sp. z o.o. w Opolu 
− POFRABAT Sp. z o.o. w Warszawie 
 
 Dekontaminację (oczyszczanie) olejów zanieczyszczonych PCB wykonuje firma 
„CHEMEKO” Sp. z o.o. we Włocławku. 
 

3.6.3. Podsumowanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7. Energia odnawialna. 
 

Odnawialne źródła energii są źródłami wykorzystującymi w procesie przetwarzania nie 
zakumulowaną energię w rozmaitych postaciach, w szczególności energię rzek, wiatru, bio-
masy, energię promieniowania słonecznego. Tradycyjne surowce energetyczne jak gaz 
ziemny, ropa naftowa, węgiel są nieodnawialne, a ich zasoby bardzo szybko kurczą się, a ich 
cena szybko rośnie. Ponadto spalanie tradycyjnych surowców energetycznych w elektrow-
niach, zakładach przemysłowych, kotłach grzewczych i pojazdach powoduje m.in. efekt cie-
plarniany i niszczenie ozonowej warstwy atmosfery, zaliczają się więc do głównych przyczyn 
degradacji środowiska naturalnego.  

 
Odnawialne źródła energii nie zuŜywają się w procesie ich uŜytkowania, a ich wykorzy-

stanie nie zubaŜa przyszłych pokoleń w zasoby energetyczne i walory środowiska naturalne-
go. Racjonalne wykorzystanie energii ze źródeł jest jednym z istotnych komponentów zrów-
nowaŜonego rozwoju. 
 
 
3.7.1. Wykorzystanie istniejących zasobów energii odnawialnej. 
 
3.7.1.1. Wykorzystanie istniejących zasobów energii z biopaliw.  
 

Biopaliwem nazywamy paliwo o określonych parametrach z surowca roślinnego lub 
zwierzęcego uzyskanego jako odpad lub celowy produkt, bądź w procesie biologicznej de-
gradacji biomasy lub w procesie rozkładu termicznego biomasy z niedomiarem tlenu. 

Bliskoznacznym pojęciem jest biomasa, często niesłusznie uŜywana zamiennie z bio-
paliwem. Biomasa jest bowiem surowcem do uzyskania biopaliwa, w pewnych przypadkach 

• Szczegółowa inwentaryzacja gospodarki odpadami sektora komunalnego i gospo-
darczego (w tym zarządzanie, ocena, planowane inwestycje) zostanie wykonana na 
etapie sporządzania „Planu gospodarki odpadami dla gminy Głubczyce”. Zgodnie z 
załoŜeniami Urzędu Miasta Głubczyce dokument ten zostanie sporządzony w pierw-
szej połowie roku 2005r.  

• Na etapie sporządzania Planu gospodarki odpadami dla gminy Głubczyce zostanie 
wykonana szczegółowa analiza i ocena stanu gospodarki odpadami komunalnymi i 
przemysłowymi w gminie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 kwietnia 2001r. o 
odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628, z póź. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowi-
ska z dnia 9 kwietnia 2003r w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami 
(Dz.U. Nr 66, poz. 620). 
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jest rzeczywiście biopaliwem (np. słoma). RozwaŜając moŜliwość energetycznego wykorzy-
stania biopaliw naleŜy je podzielić na: stałe, płynne i gazowe ( biogaz).  

Biopaliwa mogą być uŜywane na cele energetyczne w procesach bezpośredniego spa-
lania biopaliw stałych (drewna i odpadów drzewnych, słomy, upraw specjalnych roślin ener-
getycznych, osadów ściekowych), gazowych w postaci biogazu lub przetwarzana na paliwa 
ciekłe (olej, alkohol).  

W chwili obecnej, na terenie województwa opolskiego pracuje około 40 kotłowni o mocy 
zainstalowanej 26,2 MW, z czego na terenie gminy Głubczyce funkcjonuje jedna kotłownia 
Głubczyckie Przedsiębiorstwo Budowlane Budomex, wytwarzająca ciepło na bazie spalania 
drewna. 
  
Tabela 67. Źródła ciepła wykorzystujące biopaliwa na terenie gminy Głubczyce. 

L.p. Powiat Gmina Nazwa zakładu 
moc  

kotłowni 
[kWe] 

paliwo 
roczne zu-
Ŝycie paliwa 

[t] 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 
 

Głubczyce  
 

Głubczyce Głubczyckie Przedsiębior-
stwo Budowlane Budomex 

350  drewno - 

 

Źródło: ,,Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie opolskim do roku 2015 - Energoprojekt Katowice.  

 

3.7.1.1.1. Słoma. 

Na obszarze województwa opolskiego produkuje się rocznie znaczne ilości słomy (głównie 
zboŜowej i rzepakowej) oraz siana. Słoma jest częściowo wykorzystywana jako ściółka i pa-
sza w hodowli zwierząt oraz do nawoŜenia pól. Rosnące nadwyŜki słomy mogą być wyko-
rzystane dla celów energetycznych, przynosząc dodatkowe dochody lub oszczędności go-
spodarstwom rolnym. Obecnie słoma na cele energetyczne wykorzystywana jest w niewiel-
kim stopniu. Na terenie gminy Głubczyce nadwyŜki te, z uwagi na obszar i wysoki udział 
uŜytków rolnych są najwyŜsze na Opolszczyznie.  
 
Tabela 68. MoŜliwości energetycznego wykorzystania słomy. 

Lp. Gmina  Grunty orne 
[ ha ] 

Grunty orne moŜliwe  
do wykorzystania 

[ ha ] 

Ilość energii moŜliwa do 
wykorzystania w ciągu 

jednego roku [ GJ ] 
1. Gmina Głubczyce 21 835 3 275 56 492 
2. województwo 479 025 71 854 1 239 333 

Źródło: „Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie opolskim do roku 2015 - Energoprojekt Katowice. 

 

3.7.1.1.2. Drewno 

 

 Na obszarze województwa opolskiego lasy stanowią 26,2 % ogólnej jego powierzchni 
i zajmują około 253 tys. ha. Szacuje się, Ŝe w lasach na obszarze województwa pozostaje 
bardzo duŜa ilość odpadów drzewnych mających istotny wpływ na wytworzenie energii od-
nawialnej. 
 Odpady drewna moŜna pozyskiwać w wyniku prowadzonej gospodarki leśnej, z za-
kładów przeróbki drewna oraz uprawy roślin energetycznych. 
 Na terenie gminy Głubczyce potencjał energetyczny odpadów drzewnych, powstają-
cych na terenie Nadleśnictwa Prudnik (obejmuje w całości kompleksy leśne gminy) jest nie-
wielki.  
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Tabela 69. MoŜliwości energetycznego wykorzystania odpadów drzewnych. 

Lp. Nadleśnictwo Powiat 
Powierzchnia 
Nadleśnictwa 

[ ha ] 

Ilość odpadów 
drewna 
[ m3 ] 

Ilość odpa-
dów drewna 

Wartość 
energetycz-

na 
odpadów 

[ GJ ] 
1. Prudnik głubczycki 13 412 24 692 13 717 205 755 
2. województwo 236 092 479 924 266 620 3 999 300 

Źródło: ,,Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie opolskim do roku 2015 - Energoprojekt Katowice. 

 

 

3.7.1.1.3. Specjalne rośliny energetyczne. 

Uprawa specjalnych roślin energetycznych – szybko rosnących roślin drzewiastych, głównie 
z gatunku wierzby (Salix vinimalis) – daje moŜliwość wykorzystania mało urodzajnych lub 
skaŜonych gleb pod uprawę, co stwarza moŜliwości wdraŜania alternatywnej produkcji rolnej. 
Zaletą upraw energetycznych jest jednorodność dostarczanego materiału, a ostatecznie uzy-
skanego w ten sposób biopaliwa. W chwili obecnej, na obszarze miasta, podobnie jak i na te-
renie całego województwa nie prowadzi się plantacji upraw specjalnych roślin energetycz-
nych. 
 
Istniejący potencjał wykorzystania gruntów (pozostałe grunty i nieuŜytki) na terenie gminy 
Głubczyce jest jednym z najwyŜszych (4 miejsce) w województwie, a prowadzenie tego typu 
produkcji moŜliwe jest na ponad 600 ha. 
 

Tabela 70. Wykorzystanie gruntów pod uprawy roślin energetycznych. 

Lp. gmina 
Pozostałe grunty  

i nieuŜytki 
[ ha ] 

NieuŜytki moŜliwe  
do wykorzystania 

[ ha ] 

Średnia ilość energii moŜli-
wa do wykorzystania  w 

ciągu jednego roku [ GJ ] 
1. Gmina Głubczyce 3 191 638 35 739 
2. województwo 106 359 20 828 1 166 370 

Źródło: ,,Studium rozwoju systemów energetycznych w województwie opolskim do roku 2015 - Energoprojekt Katowice.   

 

3.7.1.1.4. Biogaz. 

  

Potencjał energetyczny w biogazie odnosi się głównie do składowisk odpadów komu-
nalnych i oczyszczalni ścieków komunalnych. Biogaz pozyskiwany w procesie fermentacji 
metanowej dzielimy na trzy podstawowe kategorie, w zaleŜności od miejsca pochodzenia 
materiału wsadowego do fermentacji: 

– biogaz z oczyszczalni ścieków pozyskiwany z fermentacji osadu ściekowego sta-
nowiącego produkt końcowy po biologicznym oczyszczaniu ścieków, 

– biogaz składowiskowy pozyskiwany z fermentacji odpadów organicznych zdepo-
nowanych na kwaterze składowiska,  

– biogaz rolniczy pozyskiwany z fermentacji odpadów rolniczych takich jak: gnojo-
wica, obornik, odpadki gospodarcze, odpadki poprodukcyjne z przemysłu spo-
Ŝywczego. 

 
Na obszarze gminy Głubczyce nie funkcjonuje Ŝadna instalacja do spalania biogazu. 

 
 

3.7.1.1.5. Biopaliwa  płynne. 

 

Do produkcji biopaliw płynnych stosuje się nasiona roślin oleistych (w tym rzepaku) i 
roślin o duŜej zawartości skrobi. Paliwa płynne moŜna otrzymać poprzez konwersje w 
następujących procesach: hydrolizy, fermentacji, estryfikacji, pirolizy.  
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Z uwagi na wysoki udział upraw oleistych w strukturze zasiewów, województwo opol-

skie stanowi naturalne „zagłębie rzepakowe”, będąc atrakcyjnym miejscem dla lokalizacji bio-
rafinerii oleju rzepakowego. 

 
Na obszarze województwa opolskiego występują bardzo duŜe ilości upraw rzepaku ( 

tabela nr 5) i jest rzeczą oczywistą, Ŝe Opolszczyzna jako ,, zagłębie rzepakowe’’ będzie 
atrakcyjnym miejscem lokalizacji biorafinerii oleju rzepakowego i Ŝe na tym terenie powstaną 
pierwsze kompleksy agro – energetyczne. Potencjał energetyczny upraw oleistych przed-
stawiony został w tabeli nr 71.  
 

Tabela 71. Potencjał energetyczny  upraw rzepaku.  

Lp. Gmina  
Powierzchnia zasie-

wów 
[ ha ] 

Plony z 1 ha 
[ dt X ] 

Zbiory 
[ dt  ] 

1. Głubczyce  1 658 25,4 42 113 

2. województwo 20 444,6 wartość średnia  25,09 497 726 
 

Źródło: dane Urzędu Miasta I Gminy Głubczyce.  
X   –Dt – decytona = 1 kwintal 
 

 
3.7.2. Wykorzystanie innych zasobów energii odnawialnej. 

 
W chwili obecnej na terenie gminy Głubczyce – oprócz biopaliwa – energię odnawialną 

pozyskuje się z wykorzystania małej elektrowni wodnej, zlokalizowanej w miejscowości Klisi-
no na rzece Osobłoga. Energia czerpana jest przez „Medwod” s.c. z istniejącego stałego pię-
trzenia istniejącym ujęciem brzegowym zlokalizowanym w km 29 + 320, doprowadzającym 
wodę poprzez kanał Młynówka do elektrowni w km 0 + 112. Zainstalowana moc elektrowni 
wynosi 60 kW.  

  
Oprócz energii wodnej na terenie gminy nie prowadzi się wykorzystania innych rodza-

jów energii odnawialnej. Decyduje o tym brak wystarczających dyspozycyjnych zasobów 
wodnych oraz odpowiednich budowli wodnych, niekorzystne warunki anemometryczne 
(wietrzne) i solarne (nierównomierny rozkład promieniowania słonecznego w porze letniej). 

 
Obszar gminy Głubczyce, podobnie jak i całe województwo opolskie, z uwagi na nieko-

rzystne warunki anemometryczne (zbyt małe prędkości wiatrów) i solarne (zbyt niski poziom 
usłonecznienia i nierównomierny rozkład promieniowania słonecznego powoduje, Ŝe gęstość 
promieniowania słonecznego na obszarze powiatu głubczyckiego dochodzi do 1100 – 1150 
kWh/ m2, przy średniej wojewódzkiej i krajowej ok. 1000 kWh/m2) ma ograniczone moŜliwo-
ści w zakresie wykorzystania promieniowania słonecznego i wiatru w zakresie, który miałby 
znaczący wpływ na bilans energetyczny gminy i województwa. 
 

MoŜliwość wykorzystania wód geotermalnych związana jest z budową geologiczną, w 
szczególności z występowaniem skał proterozoicznym i mezozoicznych, a parametry wód 
uzaleŜnione są od cech budowy geologicznej terenu. Gmina Głubczyce połoŜona jest w ob-
rębie strefy śląsko – morawskiej. W strefie tej na głębokości od ok. 3000 m mogą występo-
wać wody geotermalne o temp. powyŜej 900C, zwłaszcza w rejonie Prudnika i Głubczyc.   
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3.7.3. Podsumowanie 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.8. Ochrona przeciwpowodziowa. 
 

Stopień zagroŜenia powodziowego w zlewni Odry determinowany jest zarówno czynni-
kami naturalnymi (wysokość i natęŜenie opadów, powierzchnia i ukształtowanie zlewni i jej 
poszczególnych dopływów) jak równieŜ czynnikami antropogenicznymi (regulacja koryt 
rzecznych, ich zabudowa hydrotechniczna, stopień zagospodarowania dolin rzecznych). 

Największe zagroŜenie powodziowe dla gminy Głubczyce stanowią wezbrania powo-
dziowe uformowane w górnym biegu zlewni rzeki Odry, połoŜonej na obszarze Republiki 
Czech oraz PłaskowyŜu Głubczyckiego. Górna część zlewni Odry to tereny górskie i podgór-
skie charakteryzujące się wysokimi opadami, przekraczającymi 700 mm rocznie powstają-
cymi w wyniku zmieszania mas chłodnego powietrza polarno- morskiego z bardzo ciepłym i 
wilgotnym powietrzem zwrotnikowym.  

Górski charakter dorzecza górnej Odry i jej lewobrzeŜnych dopływów na terenie gminy 
Głubczyce (rzeki Opawica i Osobłoga, a takŜe Psina, Troja i Złotnik) oraz wysokie natęŜenie 
opadów powodują bardzo duŜy spływ powierzchniowy i gwałtowny przybór wody. Skutkiem 
tego jest objęcie części obszaru zlewni zasięgiem oddziaływania wód powodziowych, zale-
wających okresowo obszar gminy. Głęboko rozczłonkowana wąskimi dolinami rzecznymi 
wysoczyzna lessowa sprzyja utrzymywaniu wód powodziowych w ich obrębie, przez co zna-
cząco ogranicza zasięg przestrzenny powodzi. W czasie powodzi 1997 r. na terenie gminy 
Głubczyce zalanych zostało tylko ok. 1.39 % powierzchni gminy (najmniej w województwie), 
w tym 128 gospodarstw, 90 budynków mieszkalnych w pięciu miejscowościach (Opawica, 
ChomiąŜa, Krasne Pole, Lenarcice, Małe Klisino). 
 

Tabela 72. Powódź 1997 r. na terenie gminy Głubczyce. 

Lp. Jednostka ad-
ministracyjna 

Pow. 
 zalana 

 
 [%] 

Grunty 
zalane 

[ha] 

Zalane  
gospodar-

stwa 

Zalane  
miejscowości 

 

Zalane 
budynki 

Straty w majątku 
komunalnym  

[mln zł] 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Głubczyce 1.39 90 128 5 90 2.09 
2 Województwo 6.9 59112 23148 502 13463 225.51 

Źródło:   
1. Szacunek strat w gminach województwa opolskiego. Raport Wydziału Finansowego UW Opole, 1997 r. 
2. Szacunkowa ocena strat w budownictwie mieszkaniowym w wyniku powodzi. UW w Opolu, 1997 r. 
3. Materiały informacyjne Sekretarza Wojewódzkiego Komitetu Przeciwpowodziowego w Opolu. 

 
Cyklicznie pojawiające się zalewy powodziowe wykazały brak przygotowania gminy do 

bezpiecznego przeprowadzenia wód powodziowych. Na jej terenie nie występują Ŝadne ele-
menty infrastruktury przeciwpowodziowej (wały ochronne, zbiorniki małej retencji lub inne 
urządzenia hydrotechniczne) mogące minimalizować skutki powodzi. Istniejące na rzece 

• Wykorzystanie energii odnawialnej na terenie gminy Głubczyce jest niewielkie i 
sprowadza się do jednej instalacji pracującej na spalaniu biomasy (drewna) oraz 
małej elektrowni wodnej na rzece Osobłodze w Klisinie.  

• Istniejący potencjał biomasy organicznej i biopaliw płynnych stwarza moŜliwość 
zwiększenia pozyskania energii ze źródeł odnawialnych w strukturze wytwarzania 
energii na terenie gminy. 
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Opawa, na odcinku pomiędzy Boboluszkami a Bliszczycami wały przeciwpowodziowe zloka-
lizowane są poniŜej gminy, i nie odgrywają Ŝadnej roli w jej ochronie. 

Prowadzone po powodzi 1997 r. prace odtworzeniowe skupione były na usuwaniu 
szkód powodziowych, likwidacji wyrw i brzegów wzdłuŜ rzeki Opawicy (miejscowości Opawi-
ca, Lenarcice, ChomiąŜa, Krasne Pole). 
 
 
3.8.1. Podsumowanie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9. Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące 
 

System elektroenergetyczny stanowi główne źródło pola elektromagnetycznego o ni-
skiej częstotliwości. Jest ono generowane zarówno przez linie przesyłowe jak i stacje trans-
formatorowe. Zgodnie z punktem 33 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagne-
tycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów [Dz.U. 
2003.192.1883] pomiary poziomów pól elektromagnetycznych w otoczeniu stacji i linii elek-
troenergetycznych wykonuje się, jeŜeli ich napięcie znamionowe jest równe bądź wyŜsze niŜ 
110 kilowoltów (kV), gdyŜ tylko takie urządzenia mogą generować pola o natęŜeniach wyŜ-
szych niŜ dopuszczalne. 

Przez teren gminy Głubczyce nie przebiegają linie NN (najwyŜszych napięć) oraz WN 
(wysokich napięć). Na terenie gminy nie zlokalizowano równieŜ stacji transformatorowych 
NN czy teŜ WN, a więc o napięciach znamionowych równych lub wyŜszych niŜ 110 kilowol-
tów.  

Dostarczona z zewnętrznych sieci energia w formie SN (średnich napięć) jest przetwa-
rzana przez stacje transformatorowe SN na napięcie nn (niskie napięcie) 0,4kV i w takiej po-
staci dostarczana odbiorcom. Rejestrowane natęŜenia pól elektrycznych w sąsiedztwie na-
powietrznych linii SN wynoszą poniŜej 0,3kV/m, a wartości natęŜenia składowej magnetycz-
nej dla sąsiedztwa danych linii rejestrowane są w zakresie 0,8-16 A/m. 

W przypadku pól generowanych przez stacje transformatorowe SN, rejestrowane były 
natęŜenia pól elektrycznych poniŜej 0,2kV/m, zaś natęŜenia pól magnetycznych nie przekra-
czały wartości 0,15A/m.  
 

• Największe zagroŜenie powodziowe dla gminy Głubczyce stanowią wezbrania powo-
dziowe uformowane w górnym biegu zlewni rzeki Odry, na obszarze Republiki Czech i 
na PłaskowyŜu Głubczyckim.  

• Górski charakter dorzecza górnej Odry i jej lewobrzeŜnych dopływów na terenie gminy 
Głubczyce (rzeki Opawica, Osobłoga, Psina, Troja i Złotnik) oraz wysokie natęŜenie 
opadów powodują bardzo duŜy spływ powierzchniowy i gwałtowny przybór wody. Skut-
kiem tego jest objęcie części obszaru zlewni zasięgiem oddziaływania wód powodzio-
wych, zalewających okresowo obszar gminy. powoduje, Ŝe obszar ten znajduje się w 
zasięgu oddziaływania wód powodziowych, zalewających okresowo obszar gminy.  

• Na terenie gminy nie występują Ŝadne elementy infrastruktury przeciwpowodziowej 
(wały ochronne, zbiorniki małej retencji lub inne urządzenia hydrotechniczne) mogące 
minimalizować skutki powodzi. 

• W najbliŜszych latach na terenie gminy (oraz na obszarze powiatu) przewiduje się re-
alizację zbiorników małej retencji, pełniących między innymi ograniczoną funkcję prze-
ciwpowodziową (Włodzienin, Boguchwałów, Wierzbno, Lewice, Nasidle, DzierŜysław, 
Babice, Nowa Cerekiew). 
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Do urządzeń będących źródłem promieniowania elektromagnetycznego w zakresie 
średnich i wysokich częstotliwości naleŜą: 
 

- nadajniki telewizyjne i radiowe 
- anteny nadawczo odbiorcze radiolinii 
- anteny nadawczo odbiorcze stacji bazowych telefonii komórkowych 
- urządzenia radarowe 
- anteny nadawczo odbiorcze systemów CB-radio 
- urządzenia powszechnego uŜytku (kuchenki mikrofalowe, mikrofalowe czujniki 

ruchu) 
 

Na terenie gminy Głubczyce nie zlokalizowano urządzeń będących nadajnikami telewi-
zyjnymi lub radiowymi. Mimo to w odległości ok. 15 km od granicy gminy, stanowiącej rów-
nocześnie granice państwa, znajduje się, zlokalizowany na terenie Republiki Czeskiej, na 
szczycie góry Pradziad, duŜy nadajnik radiowo telewizyjny. Moc nadajnika jak i jego stopień 
oddziaływania na środowisko, z racji na jego lokalizacje, nie jest znany. 

 
Urządzenia nadawczo odbiorcze radiolinii związane są z funkcjonowaniem stacji bazo-

wych telefonii komórkowej oraz urządzeń teletransmisyjnych naleŜących do Telekomunikacji 
Polskiej S.A. Anteny nadawczo odbiorcze radiolinii jak i anteny nadawczo odbiorcze stacji 
bazowych telefonii komórkowej montowane są, najczęściej na wspólnych masztach. Na te-
renie gminy Głubczyce stacje bazowe telefonii komórkowej, a więc równieŜ anteny nadaw-
czo odbiorcze radiolinii, zlokalizowane są w następujących punktach: 

 
- ul. Fabryczna w Głubczycach. Wszystkie anteny znajdują się na wspólnym masz-

cie naleŜącym do Telekomunikacji Polskiej S.A. 
- wzgórze w pobliŜu miejscowości Pietrowice Głubczyckie.  
- wzgórze w pobliŜu miejscowości Klisino 
 

Lokalizacja urządzeń uniemoŜliwia dostęp do nich nieupowaŜnionym osobom, stąd tez 
nie stanowią one zagroŜenia dla klimatu elektromagnetycznego środowiska. 

Do niezorganizowanych źródeł promieniowania elektromagnetycznego naleŜą anteny 
nadawczo odbiorcze CB-radia. Pracują one w zakresie częstotliwości od 26,96MHz do 
27,28MHz a najwyŜsze zmierzone wartości natęŜenia pola elektrycznego dla anten umiesz-
czonych na pojazdach zawierają się w przedziale 30 – 140 V/m, czyli wielokrotnie przekra-
czają wartość dopuszczalną 7V/m. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe problemem jest zupełny 
brak kontroli nad ilością anten CB-radio. 
 
 

3.10. Awarie przemysłowe 
 

Jednostki gospodarcze, których działalność moŜe stanowić przyczynę powstania po-
waŜnych awarii przemysłowych podlegają nadzorowi prowadzonemu przez Państwową StraŜ 
PoŜarną i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska pod kątem: 

 
– zabezpieczenia przed wystąpieniem powaŜnych awarii, 
– stanu technicznego stosowanych zabezpieczeń, 
– planów ratowniczych i przygotowania słuŜb zakładowych do akcji na wypadek zaist-

nienia powaŜnej awarii 
 

Zapobieganie powaŜnym awariom przemysłowym regulowane są przez ustawę z 27 
kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) 
oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości 
substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu do 
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zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o duŜym ryzyku wystąpienia powaŜnej awarii 
przemysłowej (Dz.U. nr 58 z dnia 17.05.2002 r., poz. 535) 
 

W myśl powyŜszych przepisów, na terenie gminy Głubczyce nie stwierdza się wystę-
powania zakładów, stanowiących potencjalne źródło awarii przemysłowych. 
 
 

4. AKTUALNY SYSTEM ZARZĄDZANIA OCHRONĄ ŚRODOWISKA 
 

4.1. Właściwość w sprawach ochrony środowiska wynikająca z Regulaminu or-
ganizacyjnego Urzędu Miejskiego w Głubczycach 
 

Zgodnie z regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Głubczycach zadania 
związane z ochrona środowiska leŜą w gestii Wydziału Komunalno – Inwestycyjnego. 
 
Do zadań w/w Wydziału naleŜy: 
 
 1). Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem, aktualizacją, częściowymi zmianami  
  w planie ogólnym i szczegółowym zagospodarowania miasta i gminy. 
 2). Wydawanie decyzji określonych  przepisami prawa budowlanego. 
 3). Prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków, pomników przyrody i stanowisk 
  archeologicznych. 
 4). Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska.  
 5). Zatwierdzenie, w uzgodnieniu z Wydziałem Rolnictwa i Gospodarki Gruntami,  
   projektów planu zagospodarowania gruntów rolnych w strefach ochronnych. 
 6). Nakazywanie wykonania urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczeniem     
          lub zabronienie wprowadzania ścieków do wody. 
 7). Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, dokumentacją i realizacją inwestycji 
  i remontów - dotyczące mienia komunalnego gminy. 

8). Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych na realizację      
inwestycji i kapitalnych remontów realizowanych przez Urząd Miejski i w jednostkach 
organizacyjnych Urzędu. 

9). Realizacja przepisów wynikających z Ustawy o zamówieniach publicznych. 
 10). Prowadzenie spraw związanych z merytorycznym  nadzorem nad działalnością     
             jednostek uŜyteczności publicznej w zakresie gospodarki komunalnej. 
   11). Nadzór nad realizacją zadań z zakresu utrzymania i eksploatacji dróg, ulic gminnych      
          oraz terenów zieleni e gminie.  
   12). Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych.  
   13). Nadzór nad realizacją zadań związanych z utrzymaniem i eksploatacją Lasu             

 Komunalnego.  
   14). Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad jednostkami Gminy powołanymi do  
   realizacji zadań w zakresie gospodarki komunalnej. 
   15). Sporządzanie projektu programu rolnego i leśnego wykorzystania gruntów.  
   16). Wykładanie projektów programu rolnego i leśnego wykorzystania gruntów do wglądu 
   mieszkańcom Gminy wraz z zatwierdzeniem projektu programu. 
   17). Prowadzenie nadzoru inwestorskiego zadań inwestycyjnych i remontowych  
          wykonywanych w budynkach administracyjnych Urzędu. 
    18).Sprawowanie funkcji właścicielskich Gminy nad zadaniami związanymi z gospodarką  

      mieszkaniową. 
19).Reprezentowanie Gminy jako właściciela we Wspólnotach Mieszkaniowych. 

     20).Prowadzenie nadzoru nad sprawami  związanymi  z naliczeniami czynszowymi przez      
       jednostki gminy tj: 
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a) rozliczaniem  opłat za wodę, energię elektryczną, wywóz śmieci,  c.o i czynszów 
mieszkaniowych i lokali uŜytkowych, 

b)   windykacją naleŜności i zobowiązań, 
c) prowadzenie spraw związanych z rozłoŜeniem zaległych naleŜności na raty  
     i egzekucja tych naleŜności. 

 21).Nadzór nad sporządzeniem planów remontów , prowadzeniem w systemie zleconym   
  zarządu  nieruchomościami gminy, zapewnieniem  sprawności działania obsługi   
  lokatorskiej,  dokonywaniem przeglądów  budynków i budowli zgodnie z Prawem      
  Budowlanym. 

 22). Przygotowywanie dla Wydziału RiGG rocznych planów sprzedaŜy lokali                
         mieszkalnych i uŜytkowych oraz terenów przydomowych będących w zasobach         

  Gminy. 
 23). Prowadzenie spraw związanych z akcją zimową, nadzór nad utrzymaniem gminnych   
       terenów przydomowych oraz nadzór nad prowadzeniem dzierŜaw ogródków, komórek     
        i lokali uŜytkowych. 
 24). Prowadzenie polityki mieszkaniowej, w tym  nadzór nad zawieraniem umów,  

   prowadzeniem spraw mieszkaniowych i innych problemów wynikających  z       
   interwencji stron i  lokatorów. 
25).wydawanie pozwoleń legalności pochodzenia drewna z zadrzewień i terenów  

   przydomowych w obrębie Gminy, 
26). odtwarzanie zadrzewień osiedlowych – zakup i rozprowadzanie materiału  

   szkółkarskiego na terenie Miasta i Gminy, 
      27).opiniowanie wniosków o wykonanie na koszt Państwa czynności z zakresu                   
            zagospodarowania lasów i gruntów w przypadku braku moŜliwości finansowych          
            właścicieli. 
 

4.2.  Wzmocnienie instrumentów formalnych i działań w sferze zapobiegania 
zagroŜeniom środowiska. 
 

Sporządzanie i uchwalanie strategii, planów i programów oraz procedura przygotowy-
wania i wydawania decyzji administracyjnych są instrumentami o zasadniczym znaczeniu dla 
ochrony środowiska, a w szczególności dla działań o charakterze zapobiegającym konfliktom 
środowiskowym i obniŜającym społeczne i finansowe koszty ochrony środowiska. 

 

Zgodnie z Programem wykonawczym do II polityki ekologicznej państwa na lata 2002-
2010, szczególną uwagę przywiązuje się do integracji i doskonalenia działań jednostek or-
ganizacyjnych administracji samorządowej właściwych w sprawach planowania i zagospoda-
rowania przestrzennego oraz ochrony środowiska.  

Wskazuje się na konieczność uwzględniania celów i zadań polityki ekologicznej pań-
stwa w planach zagospodarowania przestrzennego oraz zwiększenie skuteczności oddzia-
ływania prawa miejscowego na jakość środowiska. Zakłada się doskonalenie przepisów z 
zakresu zagospodarowania przestrzennego, tak aby w aktach wykonawczych do ustawy o 
zagospodarowaniu przestrzennym wzmocnić funkcję organów administracji samorządowej 
sferze zarządzania monitoringu i kontroli środowiska. Dokumenty publiczne z zakresu zago-
spodarowania przestrzennego, w świeltle ustaleń II Polityki Ekologicznej Państwa pozostają 
kluczowym instrumentem realizacja zasad zrównowaŜonego rozwoju.  

W tej sytuacji, zarówno studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Głubczyce, a w szczególności miejscowe plany zagospodarowania prze-
strzennego, stanowią bardzo istotne dokumenty, których ustalenia będą rozstrzygały o sku-
teczności lokalnej polityki ekologicznej. Zarówno jakość tych dokumentów, jak teŜ sposób ich 
realizacji i monitorowania stanu ich realizacji będzie decydował czy podejmowane decyzje 
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administracyjne w zakresie zagospodarowania przestrzennego będą źródłem konfliktów, czy 
teŜ gwarancją wdraŜania zasad zrównowaŜonego rozwoju. 

Na etapie przygotowywania diagnozy stanu środowiska zwrócono uwagę na koniecz-
ność podejmowania działań koordynacyjnych i kontrolnych celem skuteczniejszego osiaga-
nia celów środowiskowych i zapobiegania konfliktom. 

W programie ochrony środowiska dla gminy Głubczyce koniecznym jest uwzględnienie 
podstawowych kierunków działań i związanych z nimi zadań wzmacniających skuteczność 
minimalizacji konfliktów i osiągania celów środowiskowych. Do podstawowych kierunków 
działań naleŜy zaliczyć:  

- podniesienie jakości dokumentów publicznych z zakresu zagospodarowania prze-
strzennego w części dotyczącej ich regulacyjnego charakteru w odniesieniu do stan-
dardów jakości środowiska (w wymiarze lokalnym) 

- budowa systemu informacji o jakości środowiska, zarówno dla potrzeb planowania 
zagospodarowania przestrzennego, jak teŜ dla potrzeb podejmowania decyzji rozwo-
jowych w odniesieniu do terenów, które nie będą objęte ustaleniami miejscowych pla-
nów zagospodarowania przestrzennego 

- przygotowanie i uchwalenie programu (ów) okreslającego w sposób przedmiotowy 
moŜliwości działań kompensacyjnych, w szczególności w odniesieniu do zieleni, o 
których mowa w art.75 ust.1 ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska 

- określenie sposobów postępowania jednostek organizacyjnych administracji samo-
rządowej, na etapie wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu, w odniesieniu do spełniania wymagań ochrony środowiska przez urządzenia 
instalowane na zewnętrz obiektów (centrale klimatyzacyjne, czerpnie i wyrzutnie po-
wietrza, wentylatory itp.)  

 
5. Finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska. 

 
Finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska na terenie gminy Głubczyce, re-

alizowane jest, obok środków inwestycyjnych przewidzianych w budŜecie gminy, ze środków 
pozostających w dyspozycji gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Fundusz ten, jako fundusz celowy, zgodnie z Prawem ochrony środowiska winien być prze-
znaczony na finansowanie zadań ściśle określonych w ustawie i w regulaminie funduszu. 
PoniewaŜ moŜliwości finansowe gminy, z uwagi na konieczność obsługi róŜnych sfer Ŝycia 
społeczności lokalnych są ograniczone, moŜliwość realizacji określonych zadań z funduszu 
celowego jest waŜnym instrumentem zarządzania środowiskowego gminy. 

 
Analiza środków będących w dyspozycji funduszu w latach 2001 – 2004 wahała się 

od 224 157 PLN w roku 2001 do 376 832 PLN w roku 2003, co stanowiło ok. .... % środków 
budŜetowych gminy. Suma środków będących w dyspozycji gminy i wydatkowana na reali-
zację zadań przedstawiona została w tabeli 73.   
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Tabela 73. Dane dotyczące wykonania budŜetu gminy Głubczyce 2001 – 2004 z uwzględnieniem 
środków GFOŚiGW (w złotych).  
Wyszczególnienie Wykonanie 2001 r. Wykonanie 2002 r. Wykonanie 2003 r. Wykonanie 2004 r. 

1 2 3 4 5 
BudŜet gminy - docho-
dy 35 275 871 31 427 376 31 625 722 plan 33 755 971 

BudŜet gminy - wydatki 31 750 692 29 935 871 29 760 516 plan 38 341 770 

Stan GFOŚiGW na po-
czątku okresu 108 758.0 165 219.0 111 580.0 129 277.0 

Wpływy GFOŚiGW ogó-
łem  115 399.0 202 490.0 265 252.0 140 866.0 

Wydatki GFOŚiGW ogó-
łem   58 938.0 256 408.0 247 555.0 148 445.0 

Stan funduszu na koniec 
okresu GFOŚiGW 

165 219.0 111 580.0 129 277.0  121 698.0 

śródło: dane Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

Analiza wskazuje, iŜ od 2002 r. wyraźnie wzrosła suma wydatków na realizację zadań 
prośrodowiskowych. W strukturze wydatków zdecydowanie dominują wydatki z zakresu go-
spodarki ściekowej i ochrony wód, związane z rozpoczętym procesem kanalizowania gminy 
oczyszczaniem i odbudową przydroŜnych rowów. Znaczniejszą pozycją są zadania związane 
z gospodarką odpadami (rozbudowa składowiska, likwidacja dzikich składowisk) oraz syste-
matyczne dofinansowanie zadań z zakresu edukacji ekologicznej. Jednorazowo znaczna 
kwota przeznaczona została na zadania z zakresu ochrony przyrody (inwentaryzacja przy-
rodnicza gminy). W okresie ostatniego czterolecia nie wydatkowano Ŝadnych środków na 
zadania z zakresu gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej, ochrona powietrza at-
mosferycznego i monitoring, od trzech lat nie realizuje się równieŜ zadań z zakresu ochrony 
powierzchni ziemi.  

 
Dotychczasowy sposób wydatkowania środków finansowych z wyraźną preferencją dla 

wybranych kierunków uniemoŜliwiał przeznaczanie środków na inne, waŜne społecznie dzia-
łania (np. termomodernizacja budynków mieszkalnych). Długotrwałe przeznaczanie środków 
w ramach jednej grupy zadaniowej na działania w niewielkim stopniu związane z ochroną 
środowiska (odbudowa rowów odwadniających drogi) wskazuje na niezgodność z kierunkami 
wydatkowania, do którego fundusz został powołany. Rozkład wydatków na poszczególne 
GRUPY zadań przedstawiony został w tabeli 74.  

 
 
Tabela nr 74. Dane dotyczące struktury wydatków środków GFOŚiGW gminy Głubczyce w la-
tach 2001 – 2004 (w złotych). 
Wyszczególnienie Wykonanie 2001 r. Wykonanie 2002 r. Wykonanie 2003 r. Wykonanie 2004 r. 

1 2 3 4 5 
Wydatki GFOŚiGW,  
w tym na:          58 938.0           256 408.0 247 555.0 148 445.0 

Gospodarka ściekowa  
i ochrona wód            3 000.0           217 922.0 114 898.0 133 547.0 

Gospodarka wodna  
i ochrona przed powo-
dzią 

                  0.0                      0.0           0.0            0.0 

Ochrona powietrza at-
mosferycznego i klimatu 

                  0.0                      0.0          0.0           0.0 

Ochrona przyrody                   0.0                      0.0 39 000.0           0.0 

Ochrona powierzchni 
ziemi (w tym likwidacja 
dzikich wysypisk) 

           7 974.0                      0.0          0.0           0.0 
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Edukacja ekologiczna 
            4 948.0                      0.0   3 783.0    1 742.0 

Monitoring  
 

                  0.0                      0.0          0.0           0.0 

Gospodarka odpadami 
          19 886.0             21 036.0 83 790.0    9 998.0 

inne          23 130.0             13 332.0   4 879.0    3 158.0 

śródło: dane Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

 

6. LUKI I BRAKI W WIEDZY O STANIE ŚRODOWISKA 
 

W trakcie opracowywania diagnozy stanu stwierdzono występowanie szeregu luk               
i braków wiedzy o stanie środowiska, które posiadały istotny wpływ na rzetelną i komplekso-
wą diagnozę oraz na rozpoznanie występujących w danym komponencie problemów. Napo-
tkane luki wiedzy wynikają po części z braku wypracowanego systemu gromadzenia infor-
macji środowiskowych na szczeblu lokalnym (poza informacjami, które dostępne są w ra-
mach państwowego monitoringu środowiska), jak równieŜ z braku odpowiednich procedur 
administracyjnych, które umoŜliwiałyby gromadzenie materiału badawczego na etapie opra-
cowywania dokumentów prawa miejscowego (plany zagospodarowania przestrzennego i 
opracowania ekofizjograficzne). Braki wiedzy związane są z nierozpoznaniem istotnych za-
gadnień w obrębie poszczególnych komponentów środowiska. 

 
Stwierdzone luki i braki obejmują:  
 

1. Brak bazy ewidencyjnej głównych źródeł emisji zanieczyszczeń funkcjonujących na 
terenie gminy, z określeniem nazwy zakładu, emitorów zanieczyszczeń, źródeł emisji, 
wielkości emisji, aktualnego stanu formalno – prawnego (rejestr instalacji, z których 
emisja nie wymaga pozwolenia emisyjnego oraz rejestr wydanych pozwoleń na 
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – baza moŜe być prowadzona w opar-
ciu o kopie pozwoleń emisyjnych i zgłoszeń do Starosty, na bazie kopii decyzji emi-
syjnych przekazanej przez Wojewodę, informacji opłat za gospodarcze korzystanie 
ze środowiska pozyskanej od Marszałka Województwa i z państwowego monitoringu 
środowiska prowadzonego przez WIOŚ Opole).  

2. Brak bazy danych pomiarowych emisji i imisji zanieczyszczeń, reprezentatywnych dla 
terenu gminy (z uwagi na uruchomienie dopiero w 2003 dwóch punktów pomiarowych 
sieci nadzoru ogólnego WSSE w Głubczycach; pomiary te obrazować będą stan za-
nieczyszczenia powietrza tylko na terenach miejskich, pomijając całkowicie pozostałe 
obszary gminy) nie pozwala na rzetelną ocenę stanu zanieczyszczenia powietrza, a 
co za tym idzie na wyciągnięcie właściwych wniosków do formułowania działań pre-
wencyjnych (np. dla potrzeb opracowywania planów zagospodarowania przestrzen-
nego). 

3. Brak bazy danych zawierającej informacje o występujących na terenie gminy ujęciach 
wodnych (eksploatowanych i nieeksploatowanych, uŜytkowanych, nieuŜytkowanych i 
awaryjnych) wraz z określeniem ich lokalizacji, stratygrafii, zatwierdzonych zasobach 
wodnych i stanu jakościowego ujmowanych wód, stref ochrony sanitarnej. Posiadana 
informacja, moŜliwa do uzyskania w ramach opracowywania dokumentów planistycz-
nych, stanowić będzie podstawę dla opracowania programu likwidacji nieczynnych 
ujęć wody oraz wyznaczenia lokalizacji studni awaryjnych dla utworzenia systemu 
wody przeciwpoŜarowej. 

4. Wypełnienie istniejących luk i braków moŜe nastąpić na podstawie procedury ocen 
oddziaływania na środowisko inwestycji i ciągów komunikacyjnych – wskazane jest, 
aby na etapie opracowania projektów budowlanych i raportów środowiskowych oraz 
na etapie sporządzania planów przestrzennych, a w szczególności opracowań ekofi-
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zjograficznych, wykonywane były wstępne prognozy oddziaływania na środowisko, a 
osoby odpowiedzialne miały moŜliwość uczestniczyć przy opracowywaniu zakresu 
opracowania i jego odbioru.  

 
 

Zaznaczyć naleŜy, Ŝe uzupełnienie powyŜszych luk będzie pomocne nie tylko dla opra-
cowywania dokumentów rozwojowych gminy, ale stanowić będzie równieŜ bardzo pomocne 
narzędzie w codziennej pracy Referatu inwestycyjnego.  
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