
UCHWAŁA NR XIV.183.2020 
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia  „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2020-2024 z perspektywą do 
roku 2028” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 
z 2020 r. poz. 713 ), oraz art. 18 ust. 1 w związku z art. 14 i 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ), Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Białej przyjmuje „Program  Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2020-2024 
z perspektywą do roku 2028”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVII.161.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie 
przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 Wiceprzewodniczący Rady 

 
 

Jacek Czerwiński 
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1. WSTĘP. 

Rozwój cywilizacyjny i wielokierunkowa ekspansja człowieka spowodowały zanieczyszczenie 
środowiska, wyczerpywanie się zasobów surowcowych, ginięcie gatunków zwierząt i roślin, 
a także pogorszenie stanu zdrowia ludności na terenach przeobrażonych na niespotykaną 
dotychczas skalę. Dlatego przyjmuje się, że jednym z najważniejszych praw człowieka jest 
prawo do życia w czystym środowisku. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku stanowi, że 
Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego 
rozwoju.  
Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych, które poprzez swoją politykę powinny 
zapewnić bezpieczeństwo ekologiczne. Gminy należą do władz publicznych, zatem na nich 
również spoczywa obowiązek wykonywania zadań z zakresu ochrony środowiska oraz 
odpowiedzialność za jakość życia mieszkańców. Dodatkowym wyzwaniem stało się 
członkostwo w Unii Europejskiej oraz związane z nim wymogi. Trudnym zadaniem, czekającym 
samorządy jest wdrożenie tych przepisów i osiągnięcie standardów UE w zakresie m.in. 
ochrony środowiska. 
Efektywność działań w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego zależy przede wszystkim 
od polityki i rozwiązań przyjętych na szczeblu lokalnym oraz pozyskania zainteresowania 
i zrozumienia ze strony społeczności lokalnych. Działania takie, aby były skuteczne, muszą być 
prowadzone zgodnie z opracowanym uprzednio programem, sporządzonym na podstawie 
wnikliwej analizy sytuacji w danym rejonie. Zadanie takie ma spełniać wieloletni program 
ochrony środowiska. Program jest dokumentem planowania strategicznego, wyrażającym cele 
i kierunki polityki ekologicznej samorządu Gminy Biała i określającym wynikające z niej 
działania. Tak ujęty program będzie wykorzystywany jako główny instrument strategicznego 
zarządzania gminą w zakresie ochrony środowiska, będąc podstawą tworzenia programów 
operacyjnych i zawierania kontraktów z innymi jednostkami administracyjnymi i podmiotami 
gospodarczymi, przesłanką konstruowania budżetu gminy, płaszczyzną koordynacji i układem 
odniesienia dla innych podmiotów polityki ekologicznej oraz podstawą do ubiegania się 
o fundusze celowe. Cele i działania proponowane w programie ochrony środowiska posłużą do 
tworzenia warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa Gminy Biała, które służyć będą 
poprawie stanu środowiska przyrodniczego. Realizacja celów wytyczonych w programie 
powinna spowodować polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów 
środowiska naturalnego na terenie gminy. 

1.1. Podstawa i główne uwarunkowania Programu. Metodyka opracowania. 

Gminny program ochrony środowiska sporządza organ wykonawczy gminy, a uchwala  rada 
gminy. Podstawą prawną opracowania Programu ochrony środowiska jest Ustawa Prawo 
ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. 2019 poz. 1396 ze zm.). 
Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu Ochrony Środowiska jest realizacja 
przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami 
najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. Program Ochrony Środowiska 
powinny stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą 
wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu danej 
jednostki samorządu terytorialnego. 
Sposób opracowania Programu został podporządkowany metodologii właściwej dla planowania 
strategicznego, polegającej na: 

 określeniu diagnozy stanu środowiska przyrodniczego dla Gminy Biała, 
zawierającej charakterystyki poszczególnych obszarów interwencji wraz z oceną stanu; 

 określeniu celów głównych, celów krótkoterminowych i kierunków działań dla 
Gminy Biała, 

 scharakteryzowaniu uwarunkowań realizacyjnych Programu w zakresie rozwiązań 
prawno-instytucjonalnych i źródeł finansowania, 

 określeniu zasad monitorowania. 
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Źródłami informacji dla Programu były materiały uzyskane z Urzędu Miejskiego w Białej, ze 
Starostwa Powiatowego w Prudniku, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego, Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, podmiotów gospodarczych, a także prace 
instytutów i placówek naukowo – badawczych z zakresu ochrony środowiska, jak również 
dostępna literatura fachowa. 
Jako punkt odniesienia dla programu ochrony środowiska przyjęto aktualny stan środowiska 
oraz  stan infrastruktury ochrony środowiska na dzień 31.12.2019 r. 
Program oparty jest na zapisach  następujących dokumentów: 
 Prawo ochrony środowiska z 27 kwietnia 2001 roku (Dz.U. 2019 poz. 1396 ze zm.). 

Definiuje ono ogólne wymagania w odniesieniu do programów ochrony środowiska 
opracowywanych dla potrzeb województw, powiatów i gmin. 

 Wytyczne Ministra Środowiska do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych  
programów ochrony środowiska, które podają sposób i zakres dokumentu oraz wskazówki, 
co do zawartości programów. Do podstawowych zasad tworzenia programów ochrony 
środowiska: 

- zwięzłość i prostota, 
- spójność z dokumentami strategicznymi i programowymi, 
- konsekwentne i świadome stosowanie terminów, 
- ujednolicenie ram czasowych (co najmniej do roku 2020 z perspektywą na kolejne cztery 

lata), 
- kaskadowe sporządzanie POŚ, 
- oparcie na wiarygodnych danych, 
- prawidłowe określenie celów, 
- przygotowanie założeń do POŚ, 
- włączenie interesariuszy w proces opracowania POŚ, 
- przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.  

W wytycznych określono następujące obszary interwencji: 
1. ochrona klimatu i jakości powietrza, 
2. zagrożenia hałasem, 
3. pola elektromagnetyczne, 
4. gospodarowanie wodami, 
5. gospodarka wodno-ściekowa, 
6. zasoby geologiczne, 
7. gleby, 
8. gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 
9. zasoby przyrodnicze, 
10. zagrożenia poważnymi awariami. 

Wymienione powyżej obszary interwencji powinny uwzględniać zagadnienia horyzontalne 
(przekrojowe, dotyczące wszystkich dziedzin), tj.: 

- adaptację do zmian klimatu, 
- nadzwyczajne zagrożenia środowiska, 
- działania edukacyjne, 
- monitoring środowiska. 
 "Polityka ekologiczna państwa 2030" jest najważniejszą strategią w obszarze 

środowiska i gospodarki wodnej. Dokument stanowi podstawę do inwestowania środków 
europejskich z perspektywy finansowej na lata 2021–2027. Rolą "Polityki ekologicznej 
państwa" jest zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego Polski oraz wysokiej jakości 
życia dla wszystkich mieszkańców. Cel główny "Polityki..." - Rozwój potencjału 
środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców został przeniesiony wprost ze Strategii 
Odpowiedzialnego Rozwoju. Cele szczegółowe określono w odpowiedzi na 
najważniejsze trendy w obszarze środowiska, w sposób umożliwiający połączenie 
kwestii związanych z ochroną środowiska z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. 
Realizacja celów środowiskowych ma być wspierana przez cele horyzontalne dotyczące 
edukacji ekologicznej oraz efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony 
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środowiska. Cele szczegółowe dotyczą zdrowia, gospodarki i klimatu. Realizacja celów 
środowiskowych ma być wspierana przez cele horyzontalne dotyczące edukacji 
ekologicznej oraz efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska. 
Cele szczegółowe będą realizowane przez kierunki interwencji takie jak: 

- zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej 
wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód, 
- likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich 
oddziaływania, 
- ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb, 
- przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
biologicznego, jądrowego i ochrony radiologicznej, 
- zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i 
poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu, 
- wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, 
- gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, 
- zarządzanie zasobami geologicznymi przez opracowanie i wdrożenie polityki 
surowcowej państwa, 
- wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie najlepszych dostępnych 
technik BAT (polegają określaniu granicznych wielkości emisji dla większych 
zakładów przemysłowych), 
- przeciwdziałanie zmianom klimatu, 
- adaptacja do zmian klimatu oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych, 
- edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji, 
- usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną środowiska oraz doskonalenie 
systemu finansowania. 

Ze szczególną intensywnością realizowane będą działania mające na celu poprawę 
jakości powietrza przez ograniczenie niskiej emisji, która jest główną przyczyną 
powstawania smogu. W kontekście coraz częstszego występowania na terenie Polski 
fali upałów i nocy tropikalnych oraz susz na znaczeniu zyskują działania związane 
z adaptacją do zmian klimatu. Ich celem jest przeciwdziałanie miejskim wyspom ciepła, 
rozbudowa terenów zieleni oraz powszechniejsze retencjonowanie wody na terenach 
miast i wsi. Polityka ekologiczna państwa 2030 przewiduje, że działania adaptacyjne 
będą polegały m.in. na opracowaniu i wdrożeniu dokumentów 
strategicznych/planistycznych w zakresie gospodarowania wodami, wsparciu 
opracowania i wdrażania miejskich planów adaptacji do zmian klimatu, budowie 
niezbędnej infrastruktury przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji, renaturyzacji 
rzek i ich dolin, renaturyzacji mokradeł oraz na rozwoju zielonej i niebieskiej 
infrastruktury. Działania ukierunkowane będą również na zarządzanie wodami 
opadowymi na obszarach zurbanizowanych poprzez różne formy retencji i rozwój 
infrastruktury zieleni, ograniczenie zajmowania gruntów oraz zasklepiania gleby. 
Działania adaptacyjne będą prowadzone także na obszarach wiejskich. Będą one miały 
na celu w szczególności zwiększenie odporności krajobrazu rolniczego na zmiany 
klimatu i ochrony produkcji rolnej. Chronione i rozwijane będą zadrzewienia śródpolne 
i przydrożne (szczególnie o charakterze unikalnym przyrodniczo lub kulturowo) oraz 
prowadzone będą nowe przydrożne nasadzenia z przewagą krzewów rodzimych 
o bujnym ulistnieniu, zwłaszcza w regionach najbardziej narażonych na suszę 
i pustynnienie, o niskim procencie lesistości. 
Polityka ekologiczna państwa 2030 będzie stanowiła podstawę do inwestowania 
środków europejskich z perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Strategia wspiera 
także realizację celów i zobowiązań Polski na szczeblu międzynarodowym, w tym na 
poziomie unijnym oraz ONZ, szczególnie w kontekście celów polityki klimatyczno-
energetycznej UE do 2030 oraz celów zrównoważonego rozwoju ujętych w Agendzie 
2030. 
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Polityka ekologiczna państwa 2030 uchyla Strategię "Bezpieczeństwo Energetyczne 
i Środowisko - perspektywa do 2020 r." w części dotyczącej Celu 1. Zrównoważone 
gospodarowanie zasobami środowiska i Celu 3. Poprawa stanu środowiska. 

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. 
Jest to dokument rządu RP o charakterze analitycznym i rekomendacyjnym, powstały na 
bazie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006r. Określa on 
główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, a także 
kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zrównoważonego 
rozwoju. Stanowi opis nowego projektu cywilizacyjnego, zorientowanego na przyszłość, 
w perspektywie do 2030 roku. 

 średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna 
Gospodarka, sprawne państwo. 
To główna strategia rozwojowa Polski do 2020 r. Wskazuje najważniejsze zadania 
państwa, które należy zrealizować w najbliższych latach, by przyspieszyć rozwój Polski, 
orientacyjny harmonogram oraz sposób finansowania zaplanowanych działań. Strategia  
jest częścią systemu zarządzaniem rozwojem kraju. Stanowi bazę dla 9 strategii 
zintegrowanych, które realizują założone w niej cele i uszczegóławiają ją. SRK jest też 
zgodna z unijną Strategią Europa 2020. 

 
 Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2016-2020. 

Program ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2016-2020 jest 
ukierunkowany przede wszystkim na osiągnięcie podstawowych celów jakimi są:  

1. Poprawa stanu jakości powietrza na terenie województwa w stosunku do roku bazowego. 
2. Poprawa klimatu akustycznego na terenie województwa. 
3. Wzmocnienie działań mających na celu zapobieganie sytuacjom konfliktowym w zakresie 

oddziaływania akustycznego. 
4. Utrzymanie PEM na obecnym poziomie. 
5. Niepogarszanie stanu wód. 
6. Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego. 
7. Regulacja cieków. 
8. Przeciwdziałanie skutkom suszy. 
9. Poprawa stanu wód. 
10. Aktualizacja danych. 
11. Ochrona wód. 
12. Zapewnienie dostępu do awaryjnego źródła wody. 
13. Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin. 
14. Ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb z dostosowaniem formy zagospodarowania oraz 

kierunków i intensywności produkcji do ich naturalnego potencjału przyrodniczego. 
15. Ochrona gleb przed negatywnym wpływem czynników naturalnych. 
16. Ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na powierzchnię 

ziemi (zwłaszcza zmniejszanie udziału terenów o przekształconej i zanieczyszczonej 
powierzchni ziemi). 

17. Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i różnorodności biologicznej. 
18. Polepszenie wiedzy o stanie środowiska przyrodniczego regionu w celu wzmocnienia jego 

ochrony. 
19. Ochrona i rewaloryzacja krajobrazu kulturowego wsparciem dla ochrony środowiska 

przyrodniczego. 
20. Zwiększanie lesistości i zrównoważona gospodarka leśna. 
21. Zapobieganie wystąpieniu awarii oraz eliminacja i minimalizacja skutków w przypadku 

wystąpienia. 
22. Podnoszenie świadomości ekologicznej, zmiana postaw i zachowań społeczeństwa, w tym 
dzieci i młodzieży, firm. 
 
W powyższych dokumentach tych określono długoterminową politykę ochrony środowiska 
odpowiednio dla województwa opolskiego, powiatu prudnickiego oraz Gminy Biała, 
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przedstawiono cele krótkoterminowe i sposób ich realizacji, określono sposoby zarządzania 
środowiskiem i aspekty finansowe realizacji programu. 

1.2. Struktura i zakres opracowania. 

Program jest dokumentem wyznaczającym ramy dla przedsięwzięć, co oznacza, że jedynie 
wyznacza cele i kierunki działań konieczne do realizacji w gminie w zakresie ochrony 
środowiska. Wskazano na problemy środowiskowe we wszystkich obszarach interwencji. 
Została przeprowadzona analiza bieżącego stanu środowiska w każdym obszarze interwencji, 
przedstawiono tendencje zmian w środowisku do roku 2027.  
Analiza została przeprowadzona dla następujących obszarów interwencji: 

- ochrona klimatu i jakości powietrza,  
- zagrożenia hałasem, 
- pola elektromagnetyczne, 
- gospodarowanie wodami,  
- gospodarka wodno – ściekowa, 
- zasoby geologiczne, 
- gleby, 
- gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 
- zasoby przyrodnicze, 
- zagrożenia poważnymi awariami. 

Określono cele środowiskowe i wskaźniki monitoringu środowiska. W ramach celów 
przedstawiono niezbędne kierunki działań, dążące do wyeliminowania problemów 
środowiskowych, wskazanych w przeprowadzonych dla każdego obszaru interwencji analizach 
SWOT.   

Id: 96788C7D-63C0-487E-A72C-147E43C6BDFD. Podpisany Strona 11



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BIAŁA  
NA LATA 2020-2024 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2028 

 

12 
 

2. STRESZCZENIE 

W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2020-2024  z perspektywą do roku 
2028 przeprowadzono analizę środowiska i ocenę istniejącego stanu jego ochrony oraz 
określono główne cele i priorytety działań ekologicznych. 
Program zawiera ogólną charakterystykę gminy: położenie geograficzne, budowę geologiczną, 
geomorfologiczną oraz sytuację gospodarczą i demograficzną. Ponadto w Programie znajduje 
się diagnoza stanu poszczególnych elementów środowiska: powietrza atmosferycznego, wód 
powierzchniowych i podziemnych, gleb. Zawiera również ocenę środowiska przyrodniczego, 
siedlisk zwierzęcych, obszarów chronionych, opisany jest wpływ  uciążliwości akustycznej 
i promieniowania elektromagnetycznego. W Programie przedstawiono też aktualny stan 
gospodarki odpadami i gospodarki wodno – ściekowej. 
Na podstawie analizy stanu środowiska, uwzględniając określone w Programie kryteria, 
w dalszej części zostały wyznaczone cele ekologiczne dla gminy. 
Zasadniczym zadaniem Programu jest określenie zakresu zadań przewidzianych do realizacji 
na terenie gminy. Uwzględniono szeroki zakres zadań związanych z ochroną środowiska, za 
realizację których odpowiedzialne są władze gminy (zadania własne). Równocześnie jednak 
wskazano wiele konkretnych zadań dla podmiotów szczebla krajowego, 
wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, aż po konkretne podmioty gospodarcze mimo, że 
realizacja tych zadań nie wchodzi w zakres obowiązków samorządu gminy i nie jest związana 
z angażowaniem środków z budżetu gminy (tzw. zadania monitorowane).  
Program ochrony środowiska dla Gminy Biała nie jest dokumentem prawa miejscowego, lecz 
opracowaniem o charakterze operacyjnym przeznaczonym do okresowej aktualizacji.  
W odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska stwierdzono: 
I. Powietrze atmosferyczne 
Wyniki analiz przeprowadzonych w ramach  „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej 
i strefy miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 
i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu 
i benzenu dla strefy opolskiej” wskazują na zmniejszenie się w ostatnich latach 
zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu i pyłem zawieszonego1.  
Jakość powietrza w województwie opolskim stopniowo ulega poprawie i wysokości stężeń 
substancji zmniejszają się od 2011 roku. Mają na to wpływ warunki meteorologiczne oraz 
działania naprawcze jakie są realizowane w skali województwa, a także inne czynniki 
niezależne od samorządów. Jednakże w dalszym ciągu występują przekroczenia wartości 
dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu. Obszary tych przekroczeń wyznaczane 
są w ramach oceny jakości powietrza oraz w ramach Programu ochrony powietrza.  
Na podstawie „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2019” obszar 
Gminy Biała w ramach „strefy opolskiej” został zakwalifikowany: 

- wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom PM2,5, SO2, NO2, C6H6, 
CO, Pb, As, Cd, Ni i O3, natomiast do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych 
poziomów substancji PM10 i B(a)P. 

Zgodnie z wykonaną oceną jakości powietrza do głównych przyczyn występowania przekroczeń 
w strefie opolskiej zaliczyć należy: 

- oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków, 
- oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni,  
- oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów, 
- szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, 

W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Biała przewidziano szereg zadań, zmierzających 
głównie do: 

- realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, 
- wykonywania remontów istniejących dróg m.in. zmiany nawierzchni, 

                                                 
1  „Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i strefy miasta Opola ze względu na przekroczenie 
poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów 
dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej”. 
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- propagowania działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł komunalnych m.in. 
wymian kotłów węglowych na paliwo gazowe, olej opałowy, biopaliwa, 

- modernizacji kotłowni, wykorzystania energii odnawialnych. 
II. Klimat akustyczny. 
Klimat akustyczny na terenie Gminy Biała kształtuje w znacznej mierze ruch komunikacyjny. Na 
poziom hałasu drogowego mają wpływ przede wszystkim: 

- natężenie ruchu komunikacyjnego, 
- udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu, 
- prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie), 
- typ i stan techniczny pojazdów, 
- nachylenie drogi, 
- stan nawierzchni oraz płynność ruchu. 

Staraniem Marszałka województwa opolskiego opracowany został „Program Ochrony 
Środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego”, uchwalony uchwałą Sejmiku 
Województwa Opolskiego nr VIII/76/2019 z dn. 18 czerwca 2019 r. 
Program ochrony środowiska przed hałasem został opracowany dla terenów poza 
aglomeracjami położonych wzdłuż dróg krajowych i dróg wojewódzkich o ruchu powyżej 3 000 
000 pojazdów rocznie oraz linii kolejowych o natężeniu większym niż 30 000 przejazdów 
rocznie zlokalizowanych w województwie opolskim. Program jest aktualizacją poprzedniego 
„Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych 
wzdłuż dróg o natężeniu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i linii kolejowych o natężeniu 
większym niż 30 000 przejazdów rocznie dla województwa opolskiego na lata 2014-2019”, 
określonego uchwałą Nr IV/60/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2015 r. 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 973). 
Przewidziane w Programie zadania zmierzają głównie do: 

- przebudowy i modernizacji nawierzchni dróg, 
- budowy ekranów akustycznych, 
- przestrzegania zasad strefowania w planowaniu przestrzennym m.in. lokalizowania 

w sąsiedztwie przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości hałasu, 
- ustalania i egzekwowania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku przez 

właściwe organy i inspekcje ochrony środowiska. 
III. Pola elektromagnetyczne. 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w ramach monitoringu PEM 
przeprowadzał pomiary natężenia pola elektromagnetycznego w 2018 roku w jednym punkcie 
pomiarowo – kontrolnym na terenie Gminy Biała (w m. Chrzelice). W wyniku przeprowadzonych 
pomiarów stwierdzono, iż w badanym punkcie pomiarowym nie wystąpiły przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, co więcej wyniki kształtowały się 
znacznie poniżej dopuszczalnej normy PEM - 7 V/m.  
Przewidziane w Programie zadania zmierzają głównie do: 

- prowadzenia kontroli przez organy i inspekcje ochrony środowiska w zakresie 
przestrzegania obowiązujących pomiarów prawem dotyczącym ochrony środowiska, 

- wnikliwego prowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania planowanych 
przedsięwzięć, 

- wykonywania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie 
z wymogami przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska.  

IV. Zasoby i jakość wód. Gospodarka wodno – ściekowa. 
Na terenie Gminy Biała głównym źródłem zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę są wody 
podziemne, wody powierzchniowe pełnią natomiast niezmiernie ważną rolę kształtującą 
mikroklimat i spełniają funkcje rekreacyjne i gospodarcze w zakresie hodowli ryb. Są też 
odbiornikami ścieków.  
Ocenę jakości wód powierzchniowych na terenie województwa opolskiego przeprowadza 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Na terenie Gminy Biała w 2017 roku 
przeprowadzano badania jakości wód powierzchniowych dla trzech JCWP, w których 

Id: 96788C7D-63C0-487E-A72C-147E43C6BDFD. Podpisany Strona 13



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BIAŁA  
NA LATA 2020-2024 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2028 

 

14 
 

stwierdzono w stan/potencjał ekologiczny umiarkowany i dobry. W 2018 roku przeprowadzono 
badania jakości wód podziemnych w jednym punkcie pomiarowym (badania przeprowadzane 
wiosną i jesienią). Zbadane wody były wodami II klasy jakości. 
Przewidziane w Programie zadania zmierzają głównie do: 

- realizacji przedsięwzięć związanych z rozbudową i modernizacją istniejącej sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Biała, 

- wspierania działań inwestycyjnych mających na celu ograniczenie i eliminację ładunku 
zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach do środowiska wodnego 
a w szczególności substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

V. Zasoby geologiczne. 
Gmina Biała pokryta jest zwartą pokrywą osadów plioceńskich i czwartorzędowych. 
Wysoczyzna plejstoceńska, położona w zasięgu Płaskowyżu Głubczyckiego, zbudowana jest 
z utworów trzeciorzędowych, stanowiących jej podłoże, na których zalegają utwory 
czwartorzędowe. Są to osady fluwioglacjalne i glacjalne, wykształcone w postaci piasków 
i żwirków. W stropie tej serii, żwirowo–piaszczystej, spotyka się pojedyncze, bardzo małe 
fragmenty resztek moreny gliniastej oraz rozległa pokrywę lessową. Gmina Biała nie posiada 
znaczących zasobów złóż surowców mineralnych. Baza surowcowa gminy to głównie 
kruszywa naturalne czyli piaski i żwiry oraz surowce ilaste ceramiki budowlanej. Celem 
głównym w zakresie komponentu Zasoby geologiczne jest ochrona zasobów kopalin 
i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.  
VI. Gleby. 
Z powodu oddziaływania antropogenicznego środowisko glebowe podlega długotrwałym 
zmianom, jakkolwiek wpływ na poprawę jakości gleb jest zwykle trudny i rozłożony w czasie. Na 
terenie gminy w ostatnich latach nie były przeprowadzane badania jakości gleb. 
Przewidziane w Programie zadania zmierzają głównie do: 

- przeciwdziałania degradacji chemicznej gleb poprzez ochronę powietrza i wód 
powierzchniowych, 

- prowadzenia monitoringu jakości gleby i ziemi 
- racjonalnego użycia nawozów sztucznych i środków ochrony roślin na terenach rolnych 

i leśnych oraz stosowanie technik naturalnych (fito i agromelioracyjnych) w celu 
zwiększenia udziału materii organicznej w glebie. 

VII. Gospodarka odpadami 
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 
poz. 1454 ze zm.) - od 1 lipca 2013 r. na terenie wszystkich gmin wprowadzono nowy system 
gospodarki odpadami komunalnymi. Obecnie mieszkańcy płacą gminom opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. podatek śmieciowy, natomiast Gminy 
gospodarują środkami z pobieranych od mieszkańców opłat za odpady, egzekwując 
jednocześnie od wybranych w drodze przetargu firm odpowiednią jakość usług. 
W latach 2017-2018 z terenu gminy Biała odebrano/zebrano następujące ilości odpadów 
komunalnych: 

- 2 756,5 Mg w 2017 r. - z tego selektywnie zebrano – 1 321,92 Mg (ok. 48%), 
- 2 621,81 Mg w 2018 r. - z tego selektywnie zebrano – 1 195,41 Mg (ok. 45,6%). 

VIII. Zasoby przyrodnicze. 
Na terenie gminy Biała ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 

- Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie, 
- Rezerwat przyrody Jeleni Dwór, 
- Pomniki przyrody – 2 szt. 

IX. Adaptacja do zmian klimatu i nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 
Skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk 
ekstremalnych, występujące w ostatnich kilku dekadach pogłębiają się i z tego względu stały się 
przedmiotem zainteresowania rządów i społeczności międzynarodowej. Wyniki badań 
naukowych jednoznacznie wskazują, że zjawiska powodowane przez zmiany klimatu stanowią 
zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, w tym także dla 
Polski. 
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Na terenie województwa opolskiego służby ochrony przeciwpożarowej i inspekcji ochrony 
środowiska dokonały kwalifikacji zakładów produkcyjnych ze względu na stopień zagrożeń 
awariami przemysłowymi. Na ogólną liczbę 20 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia 
poważnej awarii (stan 2019 r. wg KW PSP) wyróżniono 11 zakładów o dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) i 9 zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Na terenie Gminy Biała nie występuje żaden zakład 
ZDR i ZZR. 
Występujące na terenie Gminy Biała zagrożenia oraz obowiązujące procedury i sposób 
postępowania w trakcie wystąpienia zagrożenia zostały opisane w Planie Zarządzania 
Kryzysowego dla Gminy Biała.  
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3. CHARAKTERYSTYKA GMINY BIAŁA. 

3.1. Informacje ogólne 
Gmina Biała – to gmina miejsko-wiejska położona jest w południowej części województwa 
opolskiego. Pod względem administracyjnym wchodzi w skład powiatu prudnickiego. 
Powierzchnia gminy wynosi ok. 196 km2, co stanowi 2,08 % ogólnej powierzchni województwa 
i jest jedną z większych gmin w regionie. Przez Gminę Biała prowadzą trzy drogi wojewódzkie: 
nr 414 Prudnik-Opole, nr 407 Nysa-Łącznik oraz 409 Dębina-Strzelce Opolskie.  
Biała, będąca siedzibą gminnych władz samorządowych jest wielofunkcyjnym ośrodkiem 
administracyjno-usługowym i mieszkaniowym. 
Gminę Biała tworzą: miasto Biała (stolica gminy) oraz 30 sołectw: Browiniec Polski, Brzeźnica, 
Chrzelice, Czartowice, Dębina, Frącki, Gostomia, Górka Prudnicka, Grabina, Józefów, 
Kolnowice, Krobusz, Laskowiec, Ligota Bialska, Łącznik, Miłowice, Mokra, Nowa Wieś, 
Ogiernicze, Olbrachcice, Otoki, Pogórze, Prężyna, Radostynia, Rostkowice, Solec, Śmicz, 
Wasiłowice, Wilków oraz Przedmieście (Biała).  
Razem z czternastoma samorządami - Nysa (Lider Partnerstwa), Biała, Branice, Głubczyce, 
Głuchołazy, Grodków, Kietrz, Korfantów, Lubrza, Łambinowice, Otmuchów, Paczków, Prudnik, 
Skoroszyce – Gmina Biała weszła w skład nyskiego obszaru funkcjonalnego. 
Znajdujące się na terenie sąsiedniej gminy Lubrza przejście graniczno–towarowe Trzebina–
Bartultovice sprawiło, że Gmina Biała stanowi jeden z ważniejszych korytarzy łączących północ 
województwa oraz autostradę A4 z granicą czeską. 
 
Rysunek 1. Gmina Biała na tle podziału administracyjnego województwa opolskiego i powiatu 
prudnickiego. 

 
 
 
 

  
 

Źródło: www.gminy.pl 
 

Sytuacja demograficzna 

Według danych pozyskanych z GUS - liczba mieszkańców w Gminie Biała na koniec 2019 r. 
wynosiła 10 565 osób, z czego w mieście Biała zamieszkiwało 2 414 osób (ok. 23 %), a na 
terenach wiejskich 8 151 osób (ok. 77 %). 
W porównaniu z 2016 r. nastąpił spadek liczby mieszkańców ogółem o 121 osób (ok. 1,13 %). 
Liczba mieszkańców w mieście spadła o 46 osób (ok. 1,9 %), natomiast na terenach wiejskich 
liczba mieszkańców spadła o 75 osób (ok. 0,9 %). 
Średnia gęstość zaludnienia w gminie na koniec 2019 r. wyniosła ok. 53,9 osoby/km2. Szacuje 
się, że w kolejnych latach będzie następował dalszy spadek ogólnej liczby ludności gminy. 
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Tabela 1. Liczba ludności w Gminie Biała. 

Gmina M/W 

Liczba ludności w roku: 

2016 2017 2018 2019 

Biała 
M 2 460 2 454 2 443 2 414 
W 8 226 8 193 8 181 8 151 

SUMA M+W 10 686 10 647 10 624 10 565 
M - miasto, W - tereny wiejskie 

Źródło: Opracowanie na podstawie danych z GUS 

3.2. Położenie geograficzne.  

Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski obszar Gminy Biała położony jest 
w obrębie trzech mezoregionów Niziny Śląskiej: Płaskowyżu Głubczyckiego na południu, Kotliny 
Raciborskiej w centrum oraz Równiny Niemodlińskiej na północy. Miasto i Gmina Biała 
położone są w podregionie Płaskowyżu Głubczyckiego i Równiny Niemodlińskiej, w dorzeczu 
Osobłogi, lewobrzeżnego dopływu Odry. Stolica Gminy usytuowana jest na wzniesieniu – 
262 m. n.p.m. i otoczona nizinami, co tworzy w tej miejscowości i okolicach mikroklimat. 
W środkowej i południowej części Gminy Biała dominują grunty rolne, w części północnej 
znajdują się duże kompleksy leśne Borów Niemodlińskich stanowiących pozostałości po dawnej 
Puszczy Śląskiej. Wchodzą one w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu. Przez Białą 
przepływa rzeka o tej samej nazwie. 

3.3. Analiza zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała.  

3.3.1. Struktura zagospodarowania przestrzennego 

Cechą charakterystyczną struktury przestrzennej krajobrazu gminy Biała jest zdecydowana 
dominacje gruntów rolnych (ok. 75 %), głownie ornych i niewielka lesistość (ok. 18 %). Struktura 
ta uwarunkowana jest bardzo dobrymi warunkami glebowymi do produkcji rolnej, co wiąże się 
z dominacją na obszarze gminy funkcji rolniczej. W strukturze przestrzennej gminy Biała obok 
wielkopowierzchniowych gruntów rolnych występują rozlokowane wyspowo, wzdłuż dróg, tereny 
zwartej zabudowy wiejskiej. Większość wsi charakteryzuje zabudowa skoncentrowana. Taki 
układ wsi występuje głownie w południowej części gminy, co wiąże się z urozmaiconą rzeźbą 
terenu oraz dużymi walorami rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Na północy gminy, wraz 
ze zmniejszeniem walorów produkcyjnych gleb, zmniejsza się zwartość zabudowy. 
Największym ośrodkiem produkcyjno-usługowym jest miasto Biała.  
W gminie dominuje zabudowa jednorodzinna, występuje na terenie miasta i we wszystkich 
wsiach gminy. Zabudowa zagrodowa dominuje we wsiach położonych na Płaskowyżu 
Głubczyckim tj. we wsi Śmicz, Prężyna, Olbrachcice, Wilków, Gostomia, Radostynia, Kolnowice 
i Miłowice. Zespoły zabudowy zagrodowej w znacznym stopniu przekształcone dominują także 
we wsi Wasiłowice, Rostkowice, Nowa Wieś i Ligota Bialska, jak również w Pogórzu, 
Chrzelicach i Ogierniczach. Z kolei zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna występuje jedynie 
na obszarze miasta Biała oraz we wsi Łącznik. Pojedyncze budynki znajdują się także 
w Brzeźnicy i Chrzelicach. 
W Studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego gminy założono, że struktura 
funkcjonalno-przestrzenna zostanie wzmocniona i udoskonalona. W skład tej struktury wejdą: 

- zespoły funkcjonalno-przestrzenne otwarte (zespoły obszarów systemu ekologicznego 
i obszary wspomagające system ekologiczny) 
- zespoły funkcjonalno-przestrzenne osadnicze (obszary mieszkaniowe, obszary usługowe, 
obszary aktywności gospodarczej, obszary zieleni ogólnodostępnej). 

Struktura przestrzenna gminy wynika z jej rozwoju oraz współczesnych działań 
antropogenicznych. Szkielet struktury przestrzennej gminy wyznaczają: 

 układ komunikacyjny (drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne), 
 linie kolejowe, 

Id: 96788C7D-63C0-487E-A72C-147E43C6BDFD. Podpisany Strona 17



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BIAŁA  
NA LATA 2020-2024 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2028 

 

18 
 

 doliny rzek, 
 przebiegające sieci elektroenergetyczne, które ze względu na strefy techniczne 

i zagrożenia wyłączają znaczne ilości terenów z zabudowy (tereny wyznaczone 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego). 

 
Podstawowym dokumentem planistycznym określającym politykę przestrzenną gminy Biała, 
a także uwzględniającym ustalenia „Planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
Opolskiego” jest „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Biała”, które Rada Miejska w Białej uchwaliła w 1997 roku (uchwała nr XXXI/230/97 z dnia 25 
kwietnia 1997 r.). Dokument ten podlegał na przestrzeni czasu zmianom, a ostatnia, 
obowiązująca na dzień sporządzania niniejszego raportu, to zmiana uchwalona w 2014 roku 
uchwałą Rady Miejskiej w Białej nr XXXIII.380.2014 z dnia 24 października 2014 roku. Kolejne 
zmiany studium podyktowane były zmianami w obowiązujących w tym czasie ustaw, wejściem 
w życie nowych, a także planami inwestycyjnymi Gminy, osób prywatnych i firm. 
W Gminie Biała 3 920 ha jest objęte 17 miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego, co stanowi 4,9 % powierzchni całej gminy. Obowiązujące plany obejmują teren 
miasta Biała, wsi Solec, Gostomia, Rostkowice, Wilków, Łącznik, Pogórze i Chrzelice. 
Pozostałe plany sporządzone były na potrzeby budowy infrastruktury wodociągowej, drogowej 
i na potrzeby budowy farm wiatrowych. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego są aktami prawa miejscowego. 

3.3.2 Formy użytkowania terenów 

W Gminie Biała znaczną część obszaru zajmują użytki rolne – 15 262 ha, co stanowi ok. 78 % 
ogólnej powierzchni gminy. Grunty leśne, zadrzewienia i zakrzewienia zajmują 3 576 ha tj. ok. 
18 % ogólnej powierzchni gminy. Wskaźnik ten jest niższy od średniej lesistości dla 
województwa opolskiego - 26,7 % oraz dla kraju 29,6 %.  
Wśród użytków rolnych dominują grunty orne, które stanowią 68 % powierzchni gminy. 
 
Tabela 2. Struktura użytkowania gruntów w Gminie Biała.  

L.p. Rodzaj Powierzchnia [ha] 

1. Użytki rolne 15 262 

 Grunty orne 13 258 

 Sady 33 

 Łąki trwałe 1 362 

 Pastwiska trwałe 139 

 Grunty rolne zabudowane 316 

 Grunty pod stawami 4 

 Grunty pod rowami 80 

 Grunty zadrzewione i zakrzewione 
na użytkach rolnych 

21 

2. Grunty leśne 3 576 

 Lasy 3 556 

 Grunty zadrzewione i zakrzewione 20 

3. Grunty zabudowane  

 Tereny mieszkalne 96 

 Tereny przemysłowe 18 

 Inne tereny zabudowane 33 

 Tereny niezabudowane 10 

 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 34 

 Tereny komunikacyjne:  
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 drogowe 531 

 kolejowe 19 

 inne 0 

 Użytki kopalne 0 

4. Grunty pod wodami  

 wody płynące 36 

 wody stojące 1 

5. Inne  

 użytki ekologiczne 0 

 nieużytki 4 

 tereny różne 0 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Prudniku. 

3.4. Sytuacja gospodarcza  

Istniejące położenie, ukształtowanie i zagospodarowanie gminy wskazują, że dominującą 
dziedziną gospodarki na terenie Gminy Biała jest rolnictwo. Przemysł skoncentrowany jest 
głównie na terenie miasta Biała i związany jest w dużej części z przetwórstwem rolno-
spożywczym. Do największych przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Gminy Biała 
zaliczyć należy: 

- Wodociągi i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o., 
- Wytwórnia Wód Mineralnych „Ustronianka”, Zakład nr 3 w Białej, 
- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Chrzelice, 
- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Krobusz, 
- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rostkowice, 
- Rolnicza Spółdzielnia Kolnowice, 
- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Prężyna, 
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „Rol-Pol” Sp.j., 
- Cukiernia Pela – Łącznik. 

Obserwuje się wzrost ilości podmiotów gospodarczych na terenie gminy, nie mający 
proporcjonalnego przełożenia na liczbę zatrudnionych, następuje przesuniecie zatrudnienia 
w kierunku firm małych lub samodzielnej działalności gospodarczej.  
W Gminie Biała w 2019 r. (wg GUS) funkcjonowało 799 zarejestrowanych podmiotów 
gospodarczych (stan na koniec 2019 r.). W przeważającej większości podmioty te reprezentują 
sektor prywatny i należą do właścicieli krajowych. Ok. 95 % podmiotów gospodarczych to 
podmioty prywatne, w tym ok. 73 % to zakłady osób fizycznych. Pozostałe podmioty 
gospodarcze to według ilości: fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne, spółki prawa 
handlowego, oraz spółdzielnie.  
Wskaźnik przedsiębiorczości wyrażony liczbą podmiotów gospodarczych na 10 000 
mieszkańców wynosi dla Gminy Biała 756 i jest niższy od wskaźnika dla powiatu prudnickiego: 
844 oraz niższy od średniej wojewódzkiej wynoszącej 1 050 (wg GUS 2019). 

 
Tabela 3.  Podział podmiotów gospodarki narodowej w Gminie Biała. 

w sektorze publicznym: Liczba podmiotów 
- podmioty gospodarki narodowej ogółem 35 

- państwowe i samorządowe jednostki prawa 
budżetowego ogółem  

9 

- spółki handlowe 1 
 w sektorze prywatnym: 

- podmioty gospodarki narodowej ogółem 761 
- osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą 
582 
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- spółki prawa handlowego  12 
- spółki z udziałem kapitału zagranicznego  0 
- spółdzielnie  8 
- fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne  42 

Źródło www.stat.gov.pl 
 
Tabela 4. Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Gminie Biała w latach 2016-
2019. 

Lp. Rok 
Liczba zarejestrowanych 

podmiotów 
gospodarczych ogółem 

Sektor publiczny Sektor prywatny 

1. 2016 778 39 738 
2. 2017 775 38 735 
3. 2018 781 38 741 
4. 2019 799 35 761 

Źródło www.stat.gov.pl 
 
W sektorze publicznym w 2019 roku zarejestrowano: 35 podmiotów (ok. 5 %), natomiast 
w sektorze prywatnym 761 (ok. 95 %). 
Na terenie gminy do ewidencji działalności gospodarczej wpisana jest następująca ilość 
podmiotów gospodarczych w podziale na poszczególne sektory: 
 
Tabela 5. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane na terenie Gminy Biała wg 
wybranych sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w 2019 r. 

Nazwa sekcji wg PKD Ilość podmiotów 
w 2019 roku 

A. Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 57 
B. Górnictwo i wydobywanie 0 
C. Przetwórstwo przemysłowe 66 
D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 3 

E. Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 1 

F. Budownictwo 155 
G. Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 163 

H. Transport, gospodarka magazynowa 25 
I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 
gastronomicznymi 31 

J. Informacja i komunikacja 6 
K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 11 
L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 96 
M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 38 
N. Działalność  w zakresie usług administrowania i działalność 
wspierająca 23 

O. Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe 
zabezpieczenia społeczne 17 

P. Edukacja 15 
Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 17 
R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 13 
SiT. Pozostała działalność usługowa 54 

Źródło: www.stat.gov.pl  
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4. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE PROGRAMU 

Jako założenia wyjściowe do Programu ochrony środowiska Gminy Biała przyjęto 
uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, wynikające z obowiązujących aktów prawnych, 
programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających problematykę 
ochrony środowiska. Niezbędne było również uwzględnienie zamierzeń rozwojowych gminy 
zarówno w zakresie gospodarczym i przestrzennym, jak i społecznym. 
Uwarunkowania te, w powiązaniu z aktualnym stanem środowiska w gminie były podstawą do 
zdefiniowania priorytetów i celów w zakresie ochrony środowiska i racjonalnego użytkowania 
zasobów naturalnych.  

4.1. Uwarunkowania zewnętrzne opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Biała. 

Zasady ochrony środowiska wymuszają zachowanie kompleksowego, a zarazem sektorowego 
podejścia. Gmina nie jest układem zamkniętym, a poszczególne elementy środowiska 
zachowują ciągłość bez względu na granice terytorialne. Z tego względu, konieczne jest 
przyjęcie uwarunkowań wynikających z programów, planów i strategii zewnętrznych wyższego 
rzędu, umożliwiających szersze spojrzenie na poszczególne dziedziny ochrony środowiska.  

4.1.2. Spójność z głównymi dokumentami strategicznymi i programowymi. 

Cele Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała są spójne z celami głównymi dokumentów 
strategicznych na szczeblu krajowym i regionalnym z punktu widzenia ochrony środowiska. 
Dotyczy to celów określonych w najważniejszych dokumentach strategicznych do celów 
długoterminowych w poszczególnych obszarach interwencji w następujących dokumentach: 
Dokumenty szczebla krajowego: 

- Polityka Ekologiczna Państwa 2030, 
- Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030), 
- Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności,  
- Strategia Rozwoju Kraju 2020, 
- Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”, 
- Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), 
- Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020, 
- Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, 
- Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r., 
- Projekt Polityki Wodnej Państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) (PWP 2030),  
- Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, 
- Program wodno-środowiskowy kraju, 
- MasterPlan dla obszaru dorzecza Odry,  
- Ramowa Dyrektywa Wodna, 
- IV Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 
- Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 (z uwzględnieniem etapu 

2015), 
- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 (KPGO 2022),  
- Krajowy Program Zapobiegania Powstawaniu Odpadów, 
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
- Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, 
- Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, 
- Krajowa Strategia Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej, 
- Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu 

do roku 2020 z perspektywą do roku 2030,  
- Krajowy Plan Działania w zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych, 
- Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej (NSEE), 
- Plan działalności Ministra Klimatu na rok 2020. 
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Dokumenty szczebla wojewódzkiego  
- Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020, 
- Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego,  
- Program Budowy Zbiorników Małej Retencji w Województwie Opolskim, 
- Regionalna Strategia Innowacji Województwa Opolskiego, 
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014–2020,  
- Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 

z uwzględnieniem lat 2023-2028, 
- Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i strefy miasta Opola ze względu na 

przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego 
benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu i benzenu dla strefy 
opolskiej, 

- Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego, 
- Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2016-2020. 
 
Dokumenty szczebla powiatowego i lokalnego:  

- Powiatowy Plan zarządzania Kryzysowego, 
- System Zarzadzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009, 
- Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019,  
- Strategia Rozwoju powiatu prudnickiego, 
- Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020, 
- Strategia Rozwoju Pogranicza Polsko-Czeskiego ze szczególnym uwzględnieniem 

powiatu prudnickiego i Mikroregionu Krnovskiego, 
- Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Prudnickiego na lata 2020-2023 

z perspektywą do 2027 roku, 
- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 
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5. OCENA STANU ŚRODOWISKA. 

5.1. Klimat i powietrze atmosferyczne 

5.1.1 Warunki klimatyczne  
Klimat gminy w znacznym stopniu jest kształtowany położeniem geograficznym, 
rozmieszczeniem wód, charakterem rzeźby terenu, bonitacji glebowej, charakterem szaty 
roślinnej. Zmiany cech klimatu występują pomiędzy północno-wschodnia a środkową częścią 
gminy, położonymi w granicach mezoregionu Kotliny Raciborskiej i Równiny Niemodlińskiej, 
a częścią południową gminy położoną w granicach Płaskowyżu Głubczyckiego. Różnice  
uwidaczniają się w warunkach termicznych, ilości opadów a także w lokalnych warunkach 
mikroklimatycznych zależnych od położenia terenu. 
W środkowej i północnej części gminy klimat wykazuje cechy zbliżone do regionu 
nadodrzańskiego, natomiast w południowej i południowo-zachodniej części przeważają cechy 
klimatu przedgórskiego. 
Średnia roczna temperatura dla całej gminy wynosi +8oC, przy czym w jej środkowej i północnej 
części , ze względu na ukształtowanie jest wyższa. Wraz ze wzrostem wysokości spóźnia się 
wiosna i lato, a wcześniej nadchodzi jesień i zima. Pokrywa śnieżna występuje ponad 65 dni, 
dni przymrozkowych jest około 106 w roku. Niewielka wyniosłość terenu odgrywa też 
w zróżnicowaniu ilości opadów. Średnia roczna suma opadów wzrasta od około 650 mm 
w części północno-wschodniej (nizinnej) do około 700 mm na południu. W okresie 
wegetacyjnym ilość opadów rośnie wraz z wysokością od 350 mm do 425 mm, co stanowi 65 % 
sumy rocznej. 
 

5.1.2. Jakość powietrza 

Powietrze jest tym komponentem środowiska, do którego emitowana jest większość 
zanieczyszczeń powstających na powierzchni Ziemi, zarówno w rezultacie procesów 
naturalnych, jak i działalności człowieka. Współcześnie coraz trudniej jest wskazać rejony, 
w których powietrze atmosferyczne byłoby całkowicie wolne od zanieczyszczeń.  
Niepokojący jest wysoki poziom emisji pochodzącej z sektora bytowo-komunalnego oraz ze 
środków transportu, gdzie zanieczyszczenia gazowe powstają w trakcie spalania paliw przez 
pojazdy mechaniczne. Drugą grupę emisji komunikacyjnych stanowią pyły, powstające 
w wyniku tarcia i zużywania się elementów pojazdów. 
Zanieczyszczenia powietrza można podzielić na dwie grupy:  

 zanieczyszczenia gazowe – związki chemiczne w stanie lotnym np.: tlenki azotu, tlenki 
siarki, tlenek i dwutlenek węgla, węglowodory. Zanieczyszczenia gazowe, które 
wpływają na stan atmosfery w skali globalnej to: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) 
i tlenki azotu (NOx). Nazywamy je gazami cieplarnianymi, ponieważ są odpowiedzialne 
za globalne ocieplenie, spowodowane zarówno działalnością człowieka, jak też 
procesami naturalnymi; 

 zanieczyszczenia pyłowe: 
- pyły o działaniu toksycznym – są to pyły zawierające metale ciężkie, pyły 

radioaktywne, azbestowe, pyły fluorków oraz niektórych nawozów mineralnych, 
- pyły szkodliwe – pyły te mogą działać uczulająco; zawierają one krzemionkę, 

drewno, bawełnę, glinokrzemiany; 
- pyły obojętne – które mogą mieć działanie drażniące; zawierają głównie związki 

żelaza, węgla, gipsu, wapienia. 
Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Biała są: 
1. źródła komunalno – bytowe: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, emitory 

z zakładów użyteczności publicznej. Mają one znaczący wpływ na lokalny stan 
zanieczyszczenia powietrza, są głównym powodem tzw. niskiej emisji. Emitują najczęściej 
zanieczyszczenia pyłowe i gazowe, 

2. źródła transportowe (liniowe) – emisja zanieczyszczeń następuje na niskiej wysokości, 
tworząc niską emisję. Główne zanieczyszczenia to: węglowodory, tlenki azotu, tlenek 
węgla, pyły, związki ołowiu, tlenki siarki, 
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3. źródła przemysłowe – pochodzące z procesów produkcyjnych oraz kotłowni 
przemysłowych, 

4. pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu, 
5. zanieczyszczenia napływające spoza terenu gminy, zgodnie z dominującym kierunkiem 

wiatru. 
Główny Urząd Statystyczny podaje dane o emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych 
z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie Gminy Biała. Na przełomie lat 2018-2019 ilość 
zanieczyszczeń pyłowych pozostała bez zmian, zmniejszeniu uległa emisja zanieczyszczeń 
gazowych (o ok. 17 %). 
 
Tabela 6. Emisja zanieczyszczeń do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych z terenu 
Gminy Biała. 

Emisja zanieczyszczeń 

Ilość zanieczyszczeń  
w Mg/rok 

2018 2019 

pyłowych:  
ogółem 4 4 

ogółem na 1km2 powierzchni 0,02 0,02 
ze spalania paliw 4 4 

gazowych:  
ogółem 1 107 919 

ogółem (bez dwutlenku węgla) 32 27 
dwutlenek siarki 5 4 

tlenki azotu 1 1 
tlenek węgla 26 22 

dwutlenek węgla 1 075 892 

Źródło: www.stat.gov.pl 

Monitoring 
Ocenę poziomów substancji w powietrzu i klasyfikację stref województwa opolskiego za 2019 
rok sporządzono w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
(Dz.U. 2019 poz. 1396 ze zm.) oraz akty wykonawcze do ww. ustawy, a w szczególności: 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 08 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania 
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. 2018 poz. 1119). 

Z wykonywaniem oceny powiązane są również inne przepisy prawa krajowego, takie jak: 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie zakresu 

i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. 
2018 poz. 1120), 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza 
(Dz.U. 2012 poz. 1028). 

 
Ocenę za rok 2019 wykonano zgodnie z podziałem kraju (zgodnie z założeniami do projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 
opracowanego w związku z planowaną transpozycją dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego 
powietrza dla Europy do prawa polskiego – tzw. dyrektywy CAFE), w którym strefę stanowią: 

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

tysięcy mieszkańców. 
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Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 
poz. 1396 ze zm.)  ocena jakości powietrza dokonywana jest w strefach. Na terenie 
województwa opolskiego zostały wydzielone 2 strefy: 

− miasto Opole,  
− strefa opolska (w skład której wchodzi Gmina Biała). 

 
Jakość powietrza atmosferycznego 
Na terenie Gminy Biała Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu nie prowadzi 
bezpośredniego monitoringu jakości powietrza. Pomiary wykonywane są przez stacje 
pomiarowe na obszarze „strefy opolskiej”, rejestrujące stężenia średnioroczne substancji 
w wyznaczonych punktach.  
Klasyfikację stref za rok 2019 wykonano w oparciu o następujące założenia: 

- klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest 
wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza; 

- klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości 
dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń 
wartości dopuszczalnych, a także przyczyny ich występowania (dotyczy wyłącznie pyłu 
PM2,5); 

- klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość 
dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń 
oraz dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest opracowanie programu 
ochrony powietrza POP. 

 
Tabela 7. Wyniki rocznej oceny jakości powietrza za rok 2019. 

Strefa Ochrona zdrowia 

Strefa 
opolska 

SO2 NO2 C6H6 CO O3
 PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM2,5 

A A A A A C A A A A C A 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok  2019 rok GIOS-DMŚ-
RWMŚ w Opolu 
 
 
Na podstawie „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2019” obszar 
Gminy Biała w ramach „strefy opolskiej” został zakwalifikowany: 

- wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom PM2,5, SO2, NO2, C6H6, 
CO, Pb, As, Cd, Ni i O3, natomiast do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych 
poziomów substancji PM10 i B(a)P. 

 
Do obszarów przekroczeń zaliczono część terenów Gminy Biała: 

- ze względu na przekroczenia poziomu docelowego wartości średniorocznej B(a)P, 
- ze względu na przekroczenia poziomu długoterminowego (śr. 8-godz.) O3. 

 
Zgodnie z art. 91.1. ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 ze zm.) Dla stref, 
o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, zarząd województwa, w terminie 12 miesięcy od dnia 
otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa 
w art. 89 ust. 1, opracowuje i przedstawia do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub 
prezydentom miast i starostom projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, 
mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu 
stężenia ekspozycji. 
Głównym celem opracowania naprawczego programu ochrony powietrza osiągnięcie poziomów 
dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji, osiągnięcie poziomów 
docelowych substancji w powietrzu oraz celu osiągnięcie krajowego celu redukcji narażenia. 
„Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i strefy miasta Opola ze względu na 
przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu 
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oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej”, którego 
integralna częścią stanowi Plan Działań Krótkoterminowych został przyjęty Uchwałą  
Nr XXXVII/403/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku. 
Dotychczasowe działania naprawcze realizowane zgodnie z wytycznymi poprzedniego 
Programu ochrony powietrza w pierwszych trzech latach obowiązywania przyniosły efekt na 
poziomie 42 % osiągniętego celu redukcji do roku 2020 dla strefy opolskiego dla pyłu 
zawieszonego PM10. 
Obecny Program ochrony powietrza ma na celu zaproponowanie takich kierunków działań, 
których realizacja powinna przyczynić się do poprawy jakości powietrza w strefach 
województwa opolskiego, a które zgodne będą z przyjętymi kierunkami w Krajowym Programie  
Ochrony Powietrza. W ramach Krajowego Programu Ochrony Powietrza określone zostały 
następujące cele, do których przypisane zostały działania wskazane w obecnym Programie 
ochrony powietrza: 

1) podniesienie rangi zagadnienia poprawy jakości powietrza poprzez skonsolidowanie 
działań na szczeblu wojewódzkim i lokalnym, 
2) stworzenie ram prawnych sprzyjających realizacji efektywnych działań mających na celu 
poprawę jakości powietrza, 
3) włączenie społeczeństwa w działania na rzecz poprawy jakości powietrza, 
4) rozwój i upowszechnienie technologii sprzyjających poprawie jakości powietrza, 
5) rozwój mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej emisji sprzyjających poprawie jakości 
powietrza, 
6) upowszechnianie mechanizmów finansowych sprzyjających poprawie jakości powietrza. 

Proponowane działania naprawcze zostały ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym na 
poziomie regionalnym wraz ze wskazaniem szacunkowych kosztów, efektów ekologicznych 
i możliwych źródeł ich finansowania. W harmonogramie wskazano również organy 
odpowiedzialne za realizację tych zadań.  
 
W dniu 26 września 2017 roku Sejmik Województwa Opolskiego uchwałą nr XXXII/367/2017 
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw wprowadził nowe zasady dla 
mieszkańców, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko. 
Wg tzw. uchwały antysmogowej od 1 listopada 2017 roku w piecach nie można palić tym, co 
jest uznawane za potencjalnie najbardziej zanieczyszczające: 

- węglem brunatnym oraz paliwami stałymi produkowanymi z wykorzystaniem tego węgla, 
- mułami i flotokoncentratami węglowymi, tj. paliwami o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm, 
- paliwami stałymi produkowanymi z wykorzystaniem mułów i flotokoncentratów węglowych, 
- paliwami stałymi produkowanymi z węgla kamiennego, których zawartość frakcji 
o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15 %, 
- drewnem i biomasą drzewną, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %. 

Tym samym, opolskie jest trzecim w Polsce województwem, które wprowadziło uchwałę 
antysmogową – tuż po małopolskim i śląskim. Jeśli zakaz będzie przestrzegany 
i egzekwowany, jakość powietrza na terenie województwa opolskiego może się poprawić, 
ponieważ to właśnie spalanie paliw złej jakości jest głównym sprawcą niskiej emisji.  
Województwo opolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Opolskiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WO 2014-2020) wspiera inwestycje związane 
z wymianą źródeł ciepła. W ramach Działania 5.5 Ochrona powietrza RPO WO 2014-2020 
w dniu 28 września 2018 r. został ogłoszony nabór wniosków na wymianę kotłów. W dniu 
4 października 2019 r. został ogłoszony kolejny  nabór wniosków na wymianę kotłów. 
 
Gmina Biała posiada Plan Gospodarki Niskoemisyjnej uchwalony uchwałą nr X.80.2015 Rady 
Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2015 r. W wyniku przeprowadzonych w ww. Planie 
inwentaryzacji i obliczeń struktura emisji CO2 w poszczególnych sektorach oraz w podziale na 
poszczególne nośniki energii w łącznym bilansie energii CO2 przedstawia się następująco: 
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Tabela 8. Struktura emisji CO2 w poszczególnych sektorach w [%]. 

Sektor 
Udział procentowy 

[%] 

Budynki użyteczności publicznej 3,7 
Handel, usługi 18,3 
Budynki mieszkalne 23,6 
Oświetlenie uliczne 0,9 
Transport 39,2 
Sektor gospodarczy 0,2 

Źródło: Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Biała 
 
Tabela 9. Struktura nośników energii w łącznym bilansie emisji CO2 w [%]. 

Nośnik energii 
Udział procentowy 

[%]** 

Ciepło sieciowe - 
Gaz ziemny - 
Olej opałowy 0,7 
Węgiel kamienny 86,2 
OZE - 
Energia elektryczna 2,3 
Etylina - 
Olej napędowy - 
Gaz ciekły - 
Biomasa 9,6 

Źródło: Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Biała 
*dane tylko dla sektora mieszkalnictwa 
** dane dla sektora mieszkalnictwa i obiektów użyteczności publicznej 
 

5.1.3. Przyczyny zmian i obecnego stanu jakości powietrza. 

Źródła zanieczyszczeń. 
Na stan jakości powietrza w Gminie Biała wpływa emisja z różnego rodzaju źródeł. Wyróżnić 
należy: 

- źródła punktowe (zakłady, kotłownie lokalne), 
- źródła liniowe (transport, przede wszystkim komunikacja samochodowa), 
- źródła powierzchniowe, tzw. „emisja niska”, związane ze spalaniem paliw do celów 

grzewczych (kotłownie lokalne i paleniska indywidualne). 
Źródła punktowe: 
Zanieczyszczenia emitowane ze źródeł punktowych powstają w wyniku spalania paliw oraz  
w wyniku prowadzenia procesów technologicznych w zakładach przemysłowych. W wyniku 
energetycznego spalania paliw powstają następujące zanieczyszczenia: dwutlenek siarki (SO2), 
tlenki azotu (NOX), pył, tlenek węgla (CO) i dwutlenek węgla (CO2). Tego rodzaju źródła, ze 
względu na sposób wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza (wysokość emitora oraz 
prędkość wylotowa gazów), oddziaływają na stan jakości powietrza zwykle w mniejszym stopniu 
niż spalanie paliw w indywidualnych systemach grzewczych.  
Teren gminy Biała charakteryzuje się brakiem zorganizowanego systemu zaopatrzenia 
w ciepło. Brak jest także lokalnych kotłowni o dużej mocy cieplnej. W przewadze są 
indywidualne systemy zasilania budynków. Większość z nich to małe kotłownie lokalne oraz 
ogrzewanie piecowe. Część obiektów użyteczności publicznej, usługowych i zakładów 
produkcyjnych posiada własne nowoczesne kotłownie olejowe bądź gazowe – przyjazne dla 
środowiska naturalnego.  
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Źródła liniowe: 
Transport drogowy 
W przypadku źródeł liniowych, rozumie się przez nie głównie ciągi komunikacyjne (drogowe 
i kolejowe), gdzie zanieczyszczenia pochodzą ze spalania paliw (benzyny lub oleju 
napędowego) w silnikach samochodów. Emitowane są przede wszystkim tlenek węgla (CO), 
dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu (NOX) oraz węglowodory. Dodatkowym problemem jest 
emisja zanieczyszczeń pyłowych pochodzących głównie za ścierania opon, hamulców oraz 
nawierzchni dróg. Pyły te często zawierają metale ciężkie tj. ołów, nikiel, kadm i miedź. 
W czasie ruchu pojazdów na drodze dochodzi również do tzw. wtórnego pylenia, czyli 
ponownego unoszenia pyłu znajdującego się na drodze. Na wielkość emisji zanieczyszczeń ze 
źródeł liniowych ma wpływ cały szereg czynników, w tym struktura i natężenie ruchu pojazdów, 
organizacja ruchu samochodowego, płynność ruchu pojazdów na drodze oraz stan techniczny 
dróg i pojazdów. 
Duży wzrost liczby pojazdów samochodowych przy wolno zmieniającej się sieci dróg stanowi 
źródło uciążliwości środowiskowych w zakresie emisji spalin, hałasu i wibracji, degradacji 
walorów przyrodniczych oraz potencjalnego wystąpienia poważnych awarii komunikacyjnych.  
Głównymi elementami układu komunikacyjnego gminy są: 

- droga wojewódzka nr 414 relacji Opole-Lubrza, stanowiącą najkrótsze powiązanie Gminy 
Biała, i jednocześnie przejścia granicznego Trzebina-Bartulowice ze stolicą województwa, 
- droga wojewódzka nr 409 relacji Dębina-Strzelce Opolskie, 
- droga wojewódzka nr 407 relacji Nysa-Łącznik. 

Część drogi nr 414 jest obwodnicą miasta Biała (rok budowy: 2008). Jej budowa ograniczyła 
przez miasto Biała ruch samochodowy, zwłaszcza przejazd aut ciężarowych. Droga 414 jest 
systematycznie remontowana, a wzdłuż jej osi wybudowane zostały drogi rowerowe (łączą 
bezpośrednio m. Dębina z Białą). 
Pozostałymi elementami układu komunikacyjnego są: 

- drogi powiatowe zamiejskie o łącznej długości 111,246 km, 
- drogi powiatowe wewnątrz miejskie o łącznej długości 11,995 km, 
- drogi lokalne miejskie o łącznej długości 7,6 km, 
- drogi gminne o łącznej długości 97,7 km. 

 
Na drogach wojewódzkich w obrębie gminy wykonywany jest w okresach 5 letnich Generalny 
Pomiar Ruchu (GPR). Wyniki pomiarów wykonywanych na drogach w 2000, 2005, 2010 i 2015 
roku  przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 10. Średni dobowy ruch (SDR) na drogach w obrębie Gminy Biała. 

Nr 
drogi 

Odcinek 
Rok Wzrost natężenia 

ruchu [%] 2000 2005 2010 2015 
407 Korfantów - Łącznik 1 358 847 3 160 3 557 12,6 

409 Dębina – KR45 3 899 2 075 3 922 4 322 10,2 

414 
Prószków - Dębina - 3 375 4 096 4 373 6,8 

Dębina - Prudnik - 4 039 4 573 4 618 1,0 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GPR 2000, 2005, 2010 i 2015 GDDKiA 
 
Wzrastająca liczba pojazdów oraz coraz większy ruch komunikacyjny na istotnych odcinkach 
dróg w obrębie gminy pociąga za sobą zwiększoną emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych. 
 
Transport kolejowy 
Przez Gminę Biała przebiega linia kolejowa nr 306 relacji Prudnik – Gogolin. Jest to linia 
jednotorowa, o szerokości torów 1435 mm, niezelektryfikowana, nie eksploatowana. 
 
Źródła powierzchniowe: 
Źródła powierzchniowe (rozproszone), czyli tzw. „niska emisja”, to zanieczyszczenia powstające 
głównie w wyniku indywidualnego ogrzewania domów i mieszkań, zarówno w lokalnych 
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kotłowniach, jak i w indywidualnych paleniskach domowych. Zasięg oddziaływania tego rodzaju 
źródeł ma charakter lokalny, jednak ze względu na powszechność stosowania paliw 
konwencjonalnych do ogrzewania są one szczególnie uciążliwe i przyczyniają się znacząco do 
pogorszenia stanu jakości powietrza. Emisja niska odpowiedzialna jest głównie za wzrost 
stężeń pyłu, dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOX), tlenku węgla (CO). 
Ogrzewanie budynków mieszkalnych indywidualnych na terenie gminy  
Odbiorcy indywidualni na terenie gminy wykorzystują do ogrzewania obiektów kotły lub 
paleniska indywidualne. Dominuje ogrzewanie paliwami stałymi (węglem kamiennym, koksem), 
na drugim miejscu wykorzystywany jest gaz ziemny, pozostałe paliwa w mniejszym stopniu. 
Ogrzewanie elektryczne stosowane jest sporadycznie ze względu na wysokie koszty 
eksploatacyjne.  
Na terenie Gminy Biała nie występuje sieć gazownicza. Około 40 % gospodarstw domowych 
korzysta obecnie z gazu w butlach. Najbliższe gazociągi wysokiego ciśnienia przebiegają przez: 

- gminę Lubrza, Głogówek i Prudnik - gazociąg relacji Obrowiec – Racibórz, odgałęzienie 
Szonów-Głuchołazy DN 150 PN 6,3MPa; 
- gminę Korfantów – gazociąg relacji Prudnik – Nysa, odgałęzienie do Korfantowa DN150 
PN 4,5MPa. 

 
Dotacje do wymiany pieców węglowych na ekologiczne 
Na sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 marca 2018 r. została przyjęta uchwała nr 
XXIX.304.2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Biała 
na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na 
ekologiczne. Na realizację w/w uchwały w budżecie gminy zarezerwowano kwotę 30 tys. zł., po 
1 tys. zł na każdą inwestycję. 
W roku 2018 złożono 15 wniosków na dofinansowanie wymiany węglowych źródeł ogrzewania 
na ekologiczne. Wypłacono 12 dotacji, 3 wnioskodawców złożyło rezygnację z ubiegania się 
o dotację ze względu na możliwość otrzymania większej dotacji z programu „Czyste powietrze”, 
prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 
Program „Czyste powietrze” został uruchomiony we wrześniu 2018 r. i jest on skierowany do 
osób fizycznych z terenu całej Polski. 
 
5.1.4. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii  
W 2020 r. w Polsce 15,5 % energii końcowej ma pochodzić ze źródeł odnawialnych. 
Ministerstwo Gospodarki przygotowało Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł 
odnawialnych. Rada Ministrów przyjęła dokument 7 grudnia 2010 r. Przygotowany w MG 
dokument określa polskie cele w zakresie udziału energii z OZE w sektorze transportowym, 
energii elektrycznej oraz ogrzewania i chłodzenia, dokument zakłada, że filarami zwiększenia 
udziału odnawialnych źródeł będzie bardziej efektywne wykorzystanie biomasy oraz energii 
wiatrowej. 
Rozwój wykorzystania OZE przyczynia się do pokrycia wzrastającego zapotrzebowania na 
energię i niesie za sobą większy stopień uniezależnienia się od dostaw energii z importu. 
Promowanie wykorzystania OZE pozwala na zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw 
oraz stworzenie warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych 
surowcach.  
 
Gmina Biała posiada potencjał do produkcji energii z biomasy (słoma, odpady z buraków 
i kukurydzy) oraz z biogazu (stałe odchody zwierzęce), co związane jest z silnie rozwiniętym na 
terenie gminy rolnictwem. Biogaz może być przetworzony na energię elektryczną (w gazowych 
generatorach prądu), ciepło (w kotłach gazowych) lub energię elektryczną i ciepło (w układach 
skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła). Po analizie takich czynników jak: 
rozmieszczenie i wielkość pogłowia zwierząt hodowlanych, pełnionych funkcji miejscowości, 
w szczególności turystyczno-rekreacyjnych (m. Biała oraz wieś Chrzelice, Łącznik-Dębina-
Mokra, Nowa Wieś Prudnicka, Radostynia), dostępu do dróg (ze względu na konieczność 
dowożenia surowców do biogazowni przez pojazdy o dużej ładowności) oraz infrastruktury 
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sieciowej (wodnokanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej), dominujących kierunków 
wiatru, sprzyjających rozprzestrzenianiu odorów, walorów kulturowych i krajobrazowych wsi 
wytypowano potencjalne obszary gminy sprzyjające lokalizacji biogazowni. I tak: południowa 
część gminy, preferowana jest do lokalizacji mikrobiogazowni i małych biogazowni rolniczych. 
Dla lokalizacji dużej biogazowni tj. o mocy większej niż 150 kWel, preferowana jest wieś Mokra 
lub wieś Krobusz. 
W 2020 roku został złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na „Budowę farmy 
fotowoltaicznej o mocy 1 MWp” w miejscowości Mokra, planowana powierzchnia pod 
przedsięwzięcie to ok. 1,8 ha. 

5.1.5. Analiza SWOT. 

Tabela 11. Tabela SWOT dla obszaru interwencji klimat i powietrze atmosferyczne. 
MOCNE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 
SŁABE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 
- realizacja szeregu projektów 

termomodernizacyjnych, realizacji ścieżek 
rowerowych, 

- przeprowadzane modernizacje i remonty dróg, 
- dofinansowania dla mieszkańców na wymianę 

źródeł ciepła na ekologiczne, 
- władze gminy zorientowane na ciągłą realizację 

projektów ekologicznych, 
- posiadany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i 

Program Ochrony Środowiska 

- uciążliwy problem niskiej emisji, 
- wykorzystywanie paliw stałych w 

indywidualnych paleniskach domowych, 
- niekorzystna struktura paliw (niska 

cena węgla), 
- niska świadomość społeczeństwa, 
- długi okres zwrotu inwestycji w OZE, 
- brak dostępu do gazu sieciowego 

SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

- bliskość dostępu do gazociągów przesyłowych 
gazu ziemnego, 

- realizowanie zapisów z Programu Ochrony 
Powietrza, Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i 
Programu Ochrony Środowiska, 

- potencjalne możliwości wykorzystywania energii 
słonecznej, 

- wsparcie  projektów  w  zakresie  budowy    
instalacji  OZE, 

- upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu 
i możliwościach technicznych wykorzystania 
potencjału energetycznego poszczególnych 
rodzajów odnawialnych źródeł energii 

- zanieczyszczenie powietrza benzo(a)pirenem 
oraz pyłami, 

- zanieczyszczenie powietrza powodowane przez 
emisję komunikacyjną, 

- spalanie odpadów w paleniskach domowych, 
- wysokie koszty zakupu, montażu, instalacji 

OZE 

5.1.6. Tendencje zmian 

W obecnym Programie ochrony powietrza określono konieczne poziomy redukcji 
poszczególnych zanieczyszczeń dla gmin strefy opolskiej, w tym dla Gminy Biała. Konieczna 
redukcja zanieczyszczeń do 2025 roku wynosi: 
miasto Biała: 

- ładunek pyłu zawieszonego PM10: 2,47 Mg, 
- ładunek pyłu zawieszonego PM2,5: 2,43 Mg, 
- ładunek B(a)P: 0,001 Mg, 

obszar wiejski Biała: 
- ładunek pyłu zawieszonego PM10: 8,89 Mg, 
- ładunek pyłu zawieszonego PM2,5: 8,76 Mg, 
- ładunek B(a)P: 0,004 Mg. 

Emisja ze źródeł punktowych: 
W przyszłości będzie następować zmniejszanie wielkości emisji ze źródeł przemysłowych – 
energetycznych i technologicznych w związku z wprowadzaniem energooszczędnych 
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i materiałooszczędnych technologii, urządzeń energetycznych niskoemisyjnych, korelujące ze 
wzmocnieniem działania organów administracji publicznej coraz skuteczniej wdrażających 
i egzekwujących prawo ochrony środowiska (w poprzednich latach również spadała emisja 
z zakładów szczególnie uciążliwych). Na skutek przeprowadzonych procesów 
termomodernizacyjnych w obiektach podłączonych do kotłowni lokalnych i do sieci 
ciepłowniczych, przewiduje się również spadek zapotrzebowania na moc oraz ograniczenie 
zużycia energii cieplnej, a co za tym idzie zmniejszenie emisji ze źródeł punktowych. 
Emisja liniowa: 
Obecnie w dalszym ciągu następuje dalszy ogólny wzrost natężenia ruchu pojazdów na 
drogach. Zmiana jakości paliw dopuszczonych do obrotu nie wpłynie w sposób istotny na 
wielkość emisji analizowanych substancji, a spodziewana redukcja emisji liniowej nastąpi 
poprzez zmianę parametrów emisyjnych pojazdów poruszających się po drogach województwa. 
W związku z powyższym, uwzględniono zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez 
wprowadzanie na rynek coraz nowocześniejszych pojazdów spełniających najwyższe 
standardy. Należy zwrócić uwagę, że obniżenie emisji pyłów wynikające z wprowadzenia norm 
Euro będzie kompensowane poprzez wzrost natężenia ruchu pojazdów. Według szacunkowych 
obliczeń poprawa parametrów emisyjnych pojazdów oraz poprawa parametrów technicznych 
dróg i ulic doprowadzi do zmniejszenia się emisji liniowej: 

- o 15% – tzw. emisji spalinowej, tj. wynikającej ze spalania paliw, 
- o 30% – emisji pozaspalinowej i wtórnej. 

 

5.2. Klimat akustyczny.  
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 ze 
zm.) traktuje hałas jako zanieczyszczenie, wobec którego należy przyjmować takie same 
ogólne zasady postępowania, jak dla pozostałych zanieczyszczeń i związanych z nimi dziedzin 
ochrony środowiska.  
Wartości dopuszczalne poziomów hałasu określają:  

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 
112 – tekst jednolity) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu 
do środowiska (Dz. U. 2005 Nr 263, poz. 2202 z późn. zmianami),  

- wspólnotowe regulacje prawne, w tym Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 25.06.2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania 
poziomem hałasu w środowisku. 

Wyróżnia się trzy główne rodzaje hałasu, według źródła powstawania: 
- hałas przemysłowy powodowany przez urządzenia i maszyny w obiektach 

przemysłowych i usługowych, 
- hałas komunikacyjny pochodzący od środków transportu drogowego, kolejowego 

i lotniczego, 
- hałas komunalny (osiedlowy i mieszkaniowy) występujący w budynkach mieszkalnych, 

szczególnie wielorodzinnych i w obiektach użyteczności publicznej. 
 
Hałas przemysłowy 
Problemy z hałasem przemysłowym mogą wystąpić w otoczeniu dużych zakładów, lub skupisk 
zakładów. Wytypowanie zakładów niekorzystnie oddziaływujących na klimat akustyczny należy 
do zadań RWMŚ WIOŚ w Opolu. Zakres planowanych kontroli oraz wyniki przeprowadzonych 
kontroli są zawarte w raportach RWMŚ WIOŚ w Opolu. 
Hałas przemysłowy w gminie stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, występuje głównie na 
terenach zakładów i terenach z nimi sąsiadujących. Hałas przemysłowy stanowią tak źródła 
znajdujące się na otwartej przestrzeni (punktowe źródła hałasu np. wentylatory, czerpnie, 
sprężarki itp. usytuowane na zewnątrz budynków), jak i w budynkach (wtórne źródła hałasu - od 
pracy maszyn i urządzeń), emitowany do środowiska przez ściany, strop, okna i drzwi. 
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Dodatkowe źródło hałasu stanowią ponadto prace dorywcze wykonywane poza budynkami 
produkcyjnymi jak np. cięcie, kucie, a także obsługa zakładów przez transport kołowy.  
Uciążliwość hałasu emitowana z tych obiektów zależy między innymi od ilości źródeł hałasu, 
czasu ich pracy czy odległości od terenów podlegających ochronie akustycznej.  
 
Hałas komunikacyjny 
Klimat akustyczny na terenie gminy kształtuje w znacznej mierze ruch komunikacyjny,  
 

 hałas komunikacyjny drogowy: 
Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu 
poruszających się po wszelkiego rodzaju drogach nie będących drogami kolejowymi. Jest to 
hałas typu liniowego.  
Na poziom hałasu drogowego mają wpływ przede wszystkim: 

- natężenie ruchu komunikacyjnego, 
- udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu, 
- prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie), 
- typ i stan techniczny pojazdów, 
- nachylenie drogi, 
- stan nawierzchni oraz płynność ruchu. 

Z uwagi na wzrastającą liczbę pojazdów i zwiększające się natężenie ich ruchu można przyjąć, 
że na terenie gminy utrzymuje się tendencja wzrostowa natężenia hałasu związanego z ruchem 
kołowym. Przyczyną uciążliwości może być także zła jakość nawierzchni dróg. Dodatkowo ruch 
samochodowy jest źródłem wibracji, odczuwalnych w budynkach zlokalizowanych 
w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. Zarówno w porze dziennej, jak i nocnej, odczuwalny jest 
znaczący udział (w transporcie) samochodów ciężarowych, przez co mieszkańcy gminy przez 
całą dobę narażeni są na działanie hałasu. 
Na poprawę klimatu akustycznego w samym mieście Biała ogromny wpływ wywarła oddana do 
użytku w 2008 roku obwodnica wschodnia miasta, która w znacznej mierze wyeliminowała 
transport drogowy z miasta. 
 
W opracowanej w 2018 roku „Mapie akustycznej dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 
pojazdów rocznie na terenie województwa opolskiego” określono odcinki dróg krajowych dla 
których przeprowadzono analizy. W opracowaniu zamieszczono wartości charakteryzujących 
stan klimatu akustycznego w środowisku, tj.: 

- zestawienie odcinków dróg krajowych objętych analizą, 
- natężenie ruchu pojazdów oraz procent pojazdów ciężkich (PC) na odcinkach dróg 
krajowych przyjęte do obliczeń akustycznych. 

Wyniki aktualnych map akustycznych odniesiono także w miarę możliwości do rezultatów 
i danych wynikających z poprzednich rund mapowania, a w szczególności do rundy II z roku 
2012. Wartości graniczne zasięgu dla potrzeb obecnej mapy akustycznej ustalono na: 

- poziom LDWN = 55 dB, 
- poziom LN = 50 dB. 

Wartości te mogą być uzasadnione faktem, że stanowią one graniczne kryteria raportowania 
wyników map akustycznych do Komisji Europejskich (raportowaniu podlega wielkość ekspozycji 
na hałas większy niż w/w wartości). 
Zasięgi hałasu wyznaczone dla edycji map akustycznych z roku 2012, w zestawieniu 
z mapowaniem w 2007 r. wzrosły dla wszystkich analizowanych odcinków dróg. Średni wzrost 
zasięgu hałasu wynosi ok. 30 % - dla wskaźnika LDWN oraz ok. 35 % - dla wskaźnika LN i jest 
spowodowany m.in. wzrostem natężenia ruchu pojazdów (z podstawowych zależności wynika, 
że pomijając wpływ pochłaniania dźwięku przez powietrze - podwojenie natężenia ruchu 
spowodowałoby podwojenie zasięgu hałasu, przy czym zależność ta nie jest liniowa). Natomiast 
w przedziałach o wysokich poziomach nastąpił spadek ekspozycji. W przypadku poziomu 
nocnego tendencje kształtowania się ekspozycji na hałas są podobne do tendencji 
zidentyfikowanych w przypadku poziomu LDWN. Wzrost zagrożonej liczby ludności może być 
spowodowany sposobem szacowania liczby osób zagrożonych hałasem. Spadek, zmniejszenie 
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powierzchni zagrożonej hałasem związana jest z działaniami inwestycyjnymi takimi jak m.in. 
budowa ekranów akustycznych, modernizacje dróg. 
 
Staraniem Marszałka województwa opolskiego opracowany został „Program Ochrony 
Środowiska przed hałasem dla województwa opolskiego”, uchwalony uchwałą Sejmiku 
Województwa Opolskiego nr VIII/76/2019 z dn. 18 czerwca 2019 r. 
Program ochrony środowiska przed hałasem został opracowany dla terenów poza 
aglomeracjami położonych wzdłuż dróg krajowych i dróg wojewódzkich o ruchu powyżej 3 000 
000 pojazdów rocznie oraz linii kolejowych o natężeniu większym niż 30 000 przejazdów 
rocznie zlokalizowanych w województwie opolskim. Program jest aktualizacją poprzedniego 
„Programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych 
wzdłuż dróg o natężeniu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i linii kolejowych o natężeniu 
większym niż 30 000 przejazdów rocznie dla województwa opolskiego na lata 2014-2019”, 
określonego uchwałą Nr IV/60/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2015 r. 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 973). 
Celem Programu ochrony środowiska przed hałasem jest określenie niezbędnych priorytetów 
i wskazanie działań mających na celu zmniejszenie uciążliwości i ograniczenie poziomu hałasu. 
Program wykonywany jest na obszarze pokrywającym się z zakresem map akustycznych dla 
odcinków dróg krajowych i wojewódzkich w województwie opolskim o średniodobowym 
natężeniu ruchu (SDR) przekraczającym 8 219 pojazdów/dobę, co odpowiada 3 000 000 
pojazdów w ciągu roku, oraz dla odcinków linii kolejowych o natężeniu większym niż 30 000 
przejazdów rocznie, które to mapy pełnią funkcję źródła informacji o stanie klimatu 
akustycznego. 
Zakres Programu obejmuje analizę, przede wszystkim tych obszarów, dla których wskaźnik M 
(wyznaczony na podstawie map akustycznych dla odcinków dróg zarządzanych przez 
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz 
odcinków kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie kolejowe S.A. przyjmuje 
największe wartości. W ramach Programu przedstawiono szereg zaleceń o charakterze 
rozwiązań technicznych oraz wskazano kierunki innych działań, których realizacja pozwoli 
w największym stopniu osiągnąć wyznaczony cel. 
 
W dokumencie opisane zostały koncepcje działań naprawczych, mających na celu poprawę 
stanu klimatu akustycznego, przedstawione w ramach opracowanych map akustycznych 
będących przedmiotem oceny dróg krajowych, wojewódzkich i linii kolejowych. W Programie nie 
zostały uwzględnione drogi przebiegające przez Gminę Biała. 
 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu ostatnie badania hałasu komunikacyjnego 
na terenie Gminy Biała przeprowadzał w 2015 roku, pomiar hałasu w mieście Biała został 
wykonany w jednym punkcie pomiarowym przy drodze powiatowej nr 1526 O relacji Korfantów 
– Puszyna – Biała. Punkt pomiarowy został usytuowany w odległości 10 m od krawędzi jezdni, 
na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oddzielonej od drogi chodnikiem, przy ul. 
Opolskiej, na wysokości 4 m nad poziomem terenu. Pomiarami objęto odcinek drogi o długości 
420 m. Natężenie ruchu w porze dnia wyniosło 2096 poj./16h, z czego 11 % stanowiły pojazdy 
ciężkie, natomiast w porze nocy - 24 poj./8h, w tym 33 % pojazdów ciężkich. Średnia prędkość 
potoku ruchu w dzień wynosiła 46 km/h, a nocą 52 km/h. Badania hałasu prowadzono 
całodobowo z zastosowaniem metody ciągłej. Ostatecznie wyniki równoważnego poziomu 
dźwięku uzyskane dla pory dnia oraz pory nocy nie wykazały przekroczeń wartości 
dopuszczalnych. 

 hałas kolejowy: 
Pod pojęciem hałasu kolejowego rozumie się hałas powstający w wyniku eksploatacji linii 
kolejowych. Określenie uciążliwości źródło hałasu komunikacyjnego kolejowego, jest 
utrudnione, z powodu braku wcześniejszych pomiarów hałasu komunikacyjnego, co nie 
pozwala na jednoznaczne określenie wielkości i zasięgu przekroczenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu.  
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Przez teren gminy Biała przebiega linia kolejowa nr 306 relacji Prudnik – Gogolin. Jest to linia 
jednotorowa, o szerokości torów 1435 mm. Linia ta nie wpływa na pogorszenia klimatu 
akustycznego gminy w związku z tym, że jest to linia nieeksploatowana. 

5.2.1. Analiza SWOT. 

 
Tabela 12. Tabela SWOT dla obszaru interwencji klimat akustyczny. 

MOCNE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

- modernizacja i przebudowa dróg,  
- wybudowana obwodnica m. Biała 
- budowa ścieżek rowerowych 

- pogorszenie warunków i komfortu życia 
mieszkańców na tych obszarach, w których 
występuje szkodliwe oddziaływanie 
dokuczliwego (ponadnormatywnego) hałasu, 

- brak systematycznych pomiarów hałasu 
komunikacyjnego na terenie gminy 

SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

- realizacja Programu ochrony środowiska przed 
hałasem dla województwa opolskiego, 

- przygotowana mapa akustyczna i Program 
ochrony środowiska przed hałasem 

- oddziaływanie hałasu komunikacyjnego w 
bliskiej odległości od dróg, 

- zwiększająca się liczba pojazdów 
mechanicznych  

 

5.2.2. Tendencje zmian 

W opracowanym „Programie Ochrony Środowiska przed hałasem dla terenów poza 
aglomeracjami położonych wzdłuż dróg o natężeniu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i linii 
kolejowych o natężeniu większym niż 30 000 przejazdów rocznie dla województwa opolskiego 
na lata 2014-2019”, oprócz przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
zidentyfikowanych w ramach najnowszych map akustycznych - przewidziano szereg działań 
mających na celu dalszą oprawę stanu klimatu akustycznego na terenie województwa 
opolskiego. Działanie te mają różnoraki charakter, począwszy od zadań o charakterze 
organizacyjnym, do kosztownych działań inwestycyjnych.  
Działania organizacyjne są to działania najtańsze w realizacji, ale jednocześnie bardzo często 
bardziej skuteczne niż działania inwestycyjne. Obejmują one zarówno np. ograniczenia 
prędkości ruchu na wybranych odcinkach dróg, ale także działania planistyczne, które 
pozwalają unikać sytuacji w której zezwala się na realizację zabudowy mieszkaniowej 
w sąsiedztwie autostrady albo linii kolejowej. Z kolei działania inwestycyjne polegają między 
innymi na budowie ekranów akustycznych albo innych obiektów ekranujących, wymianie 
nawierzchni drogi na cichą czy też budowie obwodnic.  
W efekcie prowadzonych działań organizacyjnych i inwestycyjnych powinna nastąpić poprawa 
klimatu akustycznego terenów zamieszkanych. Natomiast negatywny wpływ wywiera 
systematyczny wzrost liczby pojazdów mechanicznych i związany z tym wzrost zasięgu hałasu 
(określany w ramach kolejnych map akustycznych). 
Kwestią kluczową pozostaje jedynie dostęp do środków finansowych, który zapewni możliwość 
realizacji zaproponowanych działań, oraz wywiązywanie się ze obowiązków określonych  
programem przez zarządzających drogami, liniami kolejowymi oraz urzędów miast i gmin 
województwa opolskiego. 
 
5.3. Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 
Źródła promieniowania elektromagnetycznego - promieniowanie niejonizujące: 
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed polami  
elektromagnetycznymi jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. 2019 poz. 1396 ze zm.) – dział VI Ochrona przed polami elektromagnetycznymi. 
Ochrona przed polami polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez:  
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- utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co 
najmniej na tych poziomach 

- zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy 
nie są one dotrzymane. 

W odniesieniu do Gminy Biała źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego są: 
– stacje i linie energetyczne,  
– pojedyncze nadajniki radiowe, 
– stacje transformatorowe, 
– stacje bazowe telefonii komórkowej, 
– radiostacje amatorskie i stacje CB-radio, 
– stacje bazowe łączności radiotelefonicznej, 
– urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne pracujące w przedsiębiorstwach 

i ośrodkach medycznych, 
– urządzenia powszechnego użytku emitujące pola elektromagnetyczne, w tym pojedyncze 

aparaty telefonii komórkowej, sterowniki radiowe itp. 
Badania kontrolne poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzi Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, który w 2018 roku przeprowadził pomiary natężenia 
promieniowania elektromagnetycznego w jednym punkcie pomiarowym na terenie gminy (w m. 
Chrzelice). Przeprowadzone badania wykazały, że w badanym punkcie pomiarowym nie 
stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnej, określonej w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów i wynoszącej 7 V/m. Wyniki pomiarów 
przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 13. Punkty pomiarowe PEM na terenie Gminy Biała w 2018 roku. 

Lokalizacja 
Wartość 
średnia 

zmierzona 

Wartość 
dopuszczalna 

[V/m] 

Chrzelice <0,2 7 

Źródło: Badania PEM w 2018 roku WIOŚ Opole. 
 
Dotychczas dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone były 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. 2003 Nr 192, poz. 1883).  
Obecnie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone zostały 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku  (Dz.U. 2019, poz. 2448). Natomiast sposób 
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku  
określa Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 (Dz.U. 2020, poz. 258).  
W stosunku do poprzedniego rozporządzenia, zmiany dopuszczalnych parametrów dla pól 
o częstotliwościach od 2 GHz do 300 GHz wynoszą odpowiednio: 

a) dla składowej elektrycznej z 7 V/m na 61 V/m (wzrost niemal 9 razy),  
b) dla gęstości mocy z 0,1 W/m2 na 10 W/m2 (100- krotny wzrost). 

 
Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach, na 
których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów PEM określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. 
Obecnie WIOŚ w Opolu nie posiada wykazu terenów, na których stwierdzono przekroczenie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku z wyszczególnieniem 
terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz miejsc dostępnych dla ludności ponieważ 
przeprowadzone badania nie wykazały takich przekroczeń. 
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Dla ochrony mieszkańców gminy przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym 
ogranicza się inwestowanie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących linii 
elektroenergetycznych wysokich i najwyższych napięć. Wymaga się okresowego wykonywania 
stosownych pomiarów - wg przepisów prawa powszechnego - dla wyznaczania rzeczywistych 
zasięgów stref oddziaływania linii i urządzeń oraz ew. ustalenia stref ograniczonego 
użytkowania. Należy dążyć do stopniowego zastępowania ograniczeń w zagospodarowywaniu 
terenów wzdłuż linii zmniejszaniem zasięgu ich oddziaływania osiąganym środkami 
technicznymi. Przy zbliżeniach linii do budynków mieszkalnych po stwierdzeniu przekroczenia 
dopuszczalnego rzeczywistego natężenia pola elektromagnetycznego wymaga się ekranowania 
linii. 

5.3.1. Analiza SWOT. 

Tabela 14. Tabela SWOT dla obszaru interwencji pola elektromagnetyczne. 
MOCNE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 
SŁABE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

- przeprowadzanie systematycznych pomiarów 
PEM przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska, 

- prowadzenie przez Starostę wykazu zgłoszeń 
instalacji PEM 

- niewielki wpływ na ograniczanie emisji PEM, 
stan techniczny i modernizacje instalacji 

SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

- uwzględnianie uwarunkowań PEM w 
miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego, 

- wzrost świadomości społecznej 

- niepokoje społeczne związane z lokalizacją 
stacji bazowych telefonii komórkowych, 

- szybki rozwój technologii, stale rozbudowywana 
infrastruktura, większa liczba urządzeń 

 

5.3.2. Tendencje zmian 

Na terenie Gminy Biała nie ma stwierdzonego zagrożenia negatywnymi skutkami 
promieniowania elektromagnetycznego. Dotychczasowe wyniki przeprowadzanych 
w województwie opolskim i w Gminie Biała pomiarów wskazują, że nie zbliżają się one do 
wartości dopuszczalnych, stanowiąc kilka – kilkanaście procent wartości dopuszczalnych. 
Rozwijająca się jednak dynamicznie struktura telekomunikacyjna, budowa nowych instalacji 
antenowych, uruchamianie nowych nadajników powodują potencjalny wzrost wartości 
promieniowania. Jednocześnie planowanie, rozbudowa i modernizacja infrastruktury 
teleinformatycznej odbywać powinna się z zapewnieniem jej bezpieczeństwa oraz 
mechanizmów jakości, co wpłynie pozytywnie na środowisko i przyczyni się do jego ochrony 
przed szkodliwym wpływem wytwarzanego przez nie promieniowania. Przypuszcza się, iż 
w okresie obowiązywania Programu stan ten nie ulegnie zmianie. Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska w Opolu w opublikowanym „Programie państwowego monitoringu 
środowiska województwa opolskiego na lata 2016-2020” określił punkty pomiarowe w których 
będzie dokonywał pomiarów promieniowania elektromagnetycznego na terenie powiatu 
prudnickiego: 
w 2019 r.: 

- Prudnik, Rynek, 
- Głogówek, ul. 3 Maja, 

w 2020 r.: 
- Prudnik, ul. Tysiąclecia. 

Do roku 2020 nie przewiduje się pomiarów na terenie Gminy Biała. 
Wpływ zmian klimatu: 
W polskim systemie elektroenergetycznym dominują sieci napowietrzne, które 
w przeciwieństwie do sieci kablowych są silnie narażone na awarie spowodowane silnymi 
wiatrami i nadmiernym oblodzeniem. Występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych typu 
huragany, intensywne burze itp. może doprowadzić do zwiększenia ryzyka uszkodzenia linii 
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przesyłowych i dystrybucyjnych, a zatem ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej do 
odbiorców. Najważniejsze zjawiska wpływające na ryzyko zniszczeń sieci przesyłowych 
i dystrybucyjnych to występowanie burz, w tym burz śnieżnych, szadź katastrofalna i silny wiatr. 
Dla produkcji energii kluczowe znaczenie ma dostępność wody dla potrzeb chłodzenia. Pobór 
wody dla tych celów stanowi 70 % całkowitych poborów wody w Polsce. W warunkach dużej 
zmienności opadów skrajne sytuacje (powodzie i susze) i wzrost niestacjonarności przepływów 
mogą zakłócić dostępność niezbędnych ilości wody, która wykorzystywana jest na cele 
chłodzenia. Może to spowodować obniżenie sprawności tradycyjnych elektrowni z chłodzeniem 
w obiegu otwartym oraz obniżenie ilości energii produkowanych przez te instalacje. 
 
5.4. Zasoby i jakość wód. Gospodarka wodno-ściekowa. 
 
5.4.1. Wody powierzchniowe 
Na terenie Gminy Biała występują wody powierzchniowe płynące oraz stojące. Wody stojące są 
to głównie wody powierzchniowe powstałe na terenach poeksploatacyjnych w obrębie wsi 
Górka Prudnicka, Mokra, Radostynia, Łącznik-Dębina i Nowa Wieś Prudnicka. Zbiorniki te nie 
mają znaczenia dla systemu wodnego obszaru Gminy Biała, wzbogacają natomiast środowisko 
przyrodnicze. Na granicy wsi Łącznik i Dębina powstały stawy hodowlane, wykorzystywane 
obecnie na potrzeby rekreacyjne (ośrodek "Zielona Zatoka"). 
 
Gmina Biała leży w dorzeczu Odry, w zlewni rzeki Osobłogi, którą zasila jej lewobrzeżny 
dopływ: rzeka Biała. Na terenie Gminy występują nastepujące cieki: Biała, Młynówka, Potok 
Kolnowicki (Psiniec), Rzymkowicka Struga i Ścinawka (zwana też Potokiem Piechowickim), 
a także: Czarny Rów oraz Rów Rzymkowicki z dopływem "Potok z Lasu", Potok Krobuski, 
Gostomka, Młynówka Szonowicka ze swoimi dopływami: Potokiem Młyńskim (zw. Potokiem 
Słokowskim) i Potokiem Rina. 
Rzeka Biała jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Osobłogi. Jej źródła znajdują się w rejonie 
miejscowości Prężynka (gm. Lubrza). Całkowita długość rzeki wynosi 35,3 km. Zlewnia rzeki 
wynosi 51,9 km2. Jej największymi dopływami są: lewobrzeżny Potok Kolnowicki oraz 
prawobrzeżna Młynówka. Źródła tej ostatniej znajdują się w rejonie miejscowości Laskowice 
(gm. Lubrza). Całkowita jej długość wynosi 17 km, a zlewnia - wynosi blisko 52 km2. Ciek 
wypływa w okolicach miejscowości Józefów. Całkowita długość Potoku Kolnowickiego wynosi 
7,9 km, ciek wypływa w okolicach wsi Laskowiec. Rzymkowicka Struga jest lewobrzeżnym 
dopływem rzeki Białej. Całkowita długość rzeki wynosi 16,1km, a zlewnia – 89 km2. Ścinawka 
jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Białej. Na długim odcinku płynie wzdłuż granicy 
administracyjnej gmin Korfantów i Biała, wypływa w okolicach Kolonii Kolnowice. Całkowita 
długość rzeki wynosi 15,5 km, a zlewnia – 40 km2. 
Na system wód powierzchniowych składają się ponadto rowy melioracyjne i liczne drobne stałe 
bądź okresowe dopływy powyższych cieków, drenujące powierzchnię gleb. 
 
Stan wód powierzchniowych 
Obecnie klasyfikację wód powierzchniowych określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 
2016 poz. 1187). 
Rozporządzenie to definiuje 5 klas stanu ekologicznego: 

- klasa I – stan bardzo dobry – dla wód o niezmienionych warunkach przyrodniczych lub 
zmienionych tylko w bardzo niewielkim stopniu, 

- klasa II – stan dobry – gdy zmiany warunków przyrodniczych w porównaniu do 
warunków niezakłóconych działalnością człowieka są niewielkie, 

- klasa III – stan umiarkowany – obejmujący wody przekształcone w średnim stopniu, 
- klasa IV – stan słaby – wody o znacznie zmienionych warunkach przyrodniczych 

(biologicznych, fizyko-chemicznych, morfologicznych), gdzie gatunki roślin i zwierząt 
znacznie różnią się od tych, które zwykle towarzyszą danemu typowi jednolitej części 
wód, 
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- klasa V – stan zły – wody o poważnie zmienionych warunkach przyrodniczych, w których 
nie występują typowe dla danego rodzaju wód gatunki. 

 
Ocena wód powierzchniowych poprzez określenie ich stanu ekologicznego jest nowym 
podejściem zgodnym z założeniami Dyrektywy 2000/60/WE, zwanej Ramową Dyrektywą 
Wodną. Stan ekologiczny wód określany jest na podstawie elementów biologicznych 
(fitoplankton, fitobentos, makrolity, makrobezkręgowce bentosowe i ryby) oraz parametrów 
wspomagających (elementy fizykochemiczne).  
Stan ekologiczny/potencjał ekologiczny jest określeniem jakości struktury i funkcjonowania 
ekosystemu wód powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie wyników badań elementów 
biologicznych oraz wspierających je wskaźników fizykochemicznych i hydromorfologicznych. 
Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się poprzez nadanie 
jednolitej części wód jednej z pięciu klas jakości, przy czym klasa pierwsza oznacza bardzo 
dobry stan ekologiczny, klasa druga – dobry stan ekologiczny, zaś klasy trzecia, czwarta i piąta 
odpowiednio – stan ekologiczny umiarkowany, słaby i zły. 
Ocenę jakości wód powierzchniowych na terenie Gminy Biała przeprowadza WIOŚ w Opolu. 
Ostatnie badania jakości wód powierzchniowych były przeprowadzone w 2017 roku dla tzw. 
Jednolitych Części Wód Powierzchniowych obejmujących teren gminy, w trzech punktach 
pomiarowo – kontrolnych.  
 
Tabela 15. Wyniki oceny wykonanej dla Jednolitych Części Wód Powierzchniowych 
obejmujących obszar Gminy Biała w 2017 roku. 

Nazwa JCWP/ nazwa 
ppk 

Klasa elementów 
Stan/potencjał 

ekologiczny 
Ocena stanu 

JCWP 
biologicznych 

hydromorfo-
logicznych 

fizyko-
chemicznych 

Młynówka  
ppk Młynówka - Zielina 
PLRW6000171176889 

II II >II umiarkowany zły 

Biała od Śmickiego 
Potoku do Osobłogi 
ppk Biała - Dobra 
PLRW6000191176899 

II II II dobry  

Prószkowski Potok 
ppk Prószkowski 
Potok – Niewodniki 
PLRW60001711969 

V     

Źródło: Ocena wód powierzchniowych za  2017 rok w województwie opolskim., WIOS Opole 
Objaśnienia: JCWP - Jednolite części wód zostały wyznaczone, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, która 
definiuje je jako: oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub 
kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych. 
 
Analiza parametrów wód w badanych przez WIOŚ punktach pomiarowych wykazała: 

- dla jednej JCWP (Młynówka) stan/potencjał ekologiczny umiarkowany, stan ogólny 
określono jako zły, 
- dla jednej JCWP (Biała od Śmickiego Potoku do Osobłogi) stan/potencjał ekologiczny 
dobry, stan ogólny wód nie był określany, 
- dla jednej JCWP (Prószkowski Potok) określono tylko stan elementów biologicznych: V 
klasa. 

Na obszarze Gminy Biała dużą rolę odgrywa produkcja rolnicza, więc na zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych największy wpływ mają zrzuty ścieków komunalnych, głównie 
z rozproszonych miejscowości wiejskich, ścieki powstające przy produkcji zwierzęcej 
(gnojówka, wody gnojowe, soki kiszonkowe) oraz spływy z powierzchni pól.  
Wody powierzchniowe na obszarze Gminy Biała wykazują zanieczyszczenie pod względem 
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Przekroczenia wartości dopuszczalnych dotyczą głównie 
zanieczyszczenia mikrobiologicznego wód.  

Id: 96788C7D-63C0-487E-A72C-147E43C6BDFD. Podpisany Strona 38



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BIAŁA  
NA LATA 2020-2024 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2028 

 

39 
 

Niekontrolowane zrzuty ścieków powodują z reguły lokalne zanieczyszczenie wód objawiające 
się wzrostem wartości BZT5, oraz zawartości sodu, potasu, azotanów i fosforanów, a także 
skażenie bakteriologiczne wody. Do zanieczyszczenia wód substancjami biogennymi (azotany, 
fosforany) przyczyniają się spływy z pól uprawnych oraz nawożonych łąk i pastwisk. 

5.4.2. Wody podziemne 
Na terenie gmin Biała i Lubrza występują jedne z większych w Polsce obszary źródliskowe 
z bardzo dobrą wodą podziemną. Teren gminy Biała jest obszarem zasobnym w wodę 
podziemną, która jest głównym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę do picia i na potrzeby 
gospodarcze. Na terenie Gminy Biała wody podziemne występują w utworach trzeciorzędowych 
i czwartorzędowych. 
Zbiorniki trzeciorzędowego piętra wodonośnego o przewodności T powyżej 20 m3/d zalegają 
w zachodniej oraz południowo - wschodniej części gminy. Oddzielone od siebie 
czwartorzędowym piętrem wodonośnym, którego przebieg pokrywa się generalnie 
z przebiegiem doliny rzeki Biała, z kierunku południowo –zachodniego na północno - wschodni 
kierunek. Poziom trzeciorzędowy związany jest z piaskami zalegającymi między iłami, 
a głębokość występowania warstwy wodonośnej jest zróżnicowana i wynosi ok. 20,0 - 10,0 m. 
Wydajność poziomu wodonośnego waha się w granicach ok. 10 - 30 m3/h. 
Czwartorzędowy zbiornik wodonośny obejmuje pas terenu szerokości 3 - 4 km, ciągnący się 
wzdłuż kierunku południowo - zachodniego w stronę północno - wschodniego, wzdłuż doliny 
rzeki Biała. Duża rozpiętość poziomu trzeciorzędowych wód podziemnych na terenie Gminy 
Biała oraz na terenie przyległym skutkowała wyznaczeniem Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych o znaczeniu regionalnym: 

- GZWP 332 – Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka obejmujący grunty wsi Wilków, 
Rostkowice, Browiniec Polski, Gostomia, Solec, Radostynia, Krobusz, Mokra, Łącznik, 
Nowa Wieś Prudnicka, Czartowice oraz wschodnią część gruntów miasta Biała, 
- GZWP 338 – Subzbiornik Paczków – Niemodlin obejmujący grunty wsi Pogórze, Brzezina, 
Górka Prudnicka, Otoki, Grabina, Wasiłowice i Śmicz oraz część gruntów wsi Ligota 
Bialska, Radostynia, Miłowice i Kolnowice, 
- GZWP 337 – Dolina Kopalna Lasy Niemodlińskie obejmujący tereny leśne położone 
w północnej części gruntów wsi Chrzelice. 

Poziomy wodonośne z wyjątkiem północnej części gminy izolowane są zmiennej miąższości 
warstwą osadów nieprzepuszczalnych i półprzepuszczalnych. Poziomy trzeciorzędowe 
występującej w południowej i centralnej części gminy są dobrze izolowane. Zalegające nad 
warstwą wodonośną osady lessowe i gliny zwałowe stanowią dość dobrą izolację. Grubość ich 
pokryw oraz właściwości litologiczne są dość zróżnicowane. 
 
Jakość wód podziemnych 
Zakres dopuszczalnych wartości wskaźników jakości wody określają następujące akty prawne:  

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów                           
i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. 2016, poz. 85), 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294). 

Ocenę jakości wód podziemnych przeprowadza WIOŚ w Opolu. Monitoring wód podziemnych 
obejmuje punkty pomiarowe, monitorujące wszystkie główne zbiorniki wód podziemnych 
(GZWP), użytkowe poziomy wodonośne, obszary zwiększonego drenażu oraz obszary 
szczególnie zagrożone przez przemysł. Uwzględnia warunki hydrogeologiczne w ujęciu 
regionalnym i lokalnym oraz występowanie potencjalnych ognisk zanieczyszczeń i zagrożeń 
wód podziemnych. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska oceny jakości elementów fizykochemicznych 
stanu wód podziemnych oraz oceny stanu chemicznego i stanu ilościowego wód podziemnych 
dokonuje się dla każdego okresu, do którego stosuje się plan gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza. Zarówno badania jak i oceny stanu wód podziemnych w zakresie 
elementów fizykochemicznych i ilościowych wykonuje państwowa służba hydrogeologiczna (art. 
155a ust. 5 ustawy – Prawo wodne, t.j. (Dz.U. 2018 poz. 2268 – tekst jednolity). Przy określaniu 
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klasy jakości wód podziemnych (I – V) w punkcie pomiarowym dopuszcza się przekroczenie 
elementów fizykochemicznych, gdy jest ono spowodowane przez naturalne procesy, 
z zastrzeżeniem, że to przekroczenie nie dotyczy elementów fizykochemicznych oznaczonych 
w załączniku symbolem „H” (substancje niebezpieczne) i mieści się w granicach przyjętych dla 
kolejnej niższej klasy jakości wody. W przypadku większej liczby badań monitoringowych 
w ciągu roku do porównań przyjmuje się wartość średniej arytmetycznej stężeń badanych 
elementów fizykochemicznych uzyskanych z rocznych wyników badań monitoringowych 
w punkcie pomiarowym. 
Klasy jakości wód podziemnych I, II, III oznaczają dobry stan chemiczny, a klasy jakości wód 
podziemnych IV, V oznaczają słaby stan chemiczny. 
Nowy podział obszaru Polski na 176 części Jednolitych Części Wód Podziemnych wskazuje, że 
na terenie Gminy Biała znajdują się dwie JCWPd: nr 109 i 127. 
 
Na terenie Gminy Biała w 2018 roku zlokalizowano jeden punkt pomiarowy wód podziemnych, 
w m. Łącznik (użytkowanie terenu: grunty orne) Badane wody mieściły się w II klasie jakości. 
Charakterystykę punktu przedstawiono poniżej w tabeli:  
 
Tabela 16. Charakterystyka punktów pomiarowych wód podziemnych w 2018 roku na terenie 
Gminy Biała. 

JCWPd 
Wskaźniki w II 

klasie 
Wskaźniki 
w III klasie 

Wskaźniki 
w IV klasie 

Wskaźniki 
w V klasie 

Klasa jakości wód 

127 

Wiosna: 
temp., Mn 

Fe - - 
II 

(tylko Fe w III klasie, 
geogeniczne 

pochodzenie wskaźnika) 
Jesień: 

temp., Mn, O2 
Fe - - 

Źródło: Materiały WIOŚ Opole,  2018 

 
Na obszarze Gminy Biała, zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych jest niewielkie. 
Podwyższone zawartości żelaza są pochodzenia naturalnego i związane są z właściwościami 
chemicznymi ośrodka wodonośnego. Wody podziemne na terenie Gminy Biała są dość dobrze 
izolowane przed zanieczyszczeniami pochodzenia antropogenicznego osadami geologicznymi 
nieprzepuszczalnymi i półprzepuszczalnymi. 
 
Ocena stanu sanitarnego PSSE wód w wodociągach: 
Nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Biała 
sprawowany jest przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Prudniku na 
podstawie ustawy z dnia 26 sierpnia 2015 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2015 
poz. 1412 – tekst jednolity). Jakość wody przeznaczonej do spożycia powinna odpowiadać 
wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). W celu 
sprawowania właściwego nadzoru nad jakością wody próbkobranie wody przeznaczonej do 
spożycia odbywa się w oparciu o opracowywany roczny harmonogram próbkobrania, który 
zatwierdzany jest przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny na podstawie: 

- sprawozdań z wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu, 
przekazywanych przez przedsiębiorstwa wodociągowe i właścicieli indywidualnych ujęć 
wody, 
- analizy podejmowanych działań naprawczych, 
- prowadzonego monitoringu 

wydaje okresowe oceny jakości wody. Oceny te zawierają informacje dotyczące spełnienia na 
danym terenie wymagań określonych w rozporządzeniu i służą do przekazania właściwemu 
wójtowi (prezydentowi miasta) informacji koniecznych do podjęcia działań mających na celu 
zaopatrzenia konsumentów w wodę o właściwej jakości. 
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Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Biała jest okresowo 
badana przez Powiatową Stację Sanitarno-epidemiologiczną w Prudniku. Wyniki badań 
publikowane są na stronie internetowej PSSE w Prudniku. 

5.4.3.Gospodarka wodno-ściekowa 
Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2018-2020 
opracowany został przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Białej i przyjęty został uchwałą nr 
XXX.310.2018 Rady Miejskiej w Białej z dnia 24 maja 2018 roku. Zakres planu zgodny jest 
z wytycznymi zapisanymi w art. 21 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2018.1152). Zakres usług 
świadczony przez spółkę WiK w zakresie wodno-kanalizacyjnym zgodny jest z zapisami planu 
i został szczegółowo opisany w pkt. 2 planu. 

Zaopatrzenie w wodę2  
Podstawowym źródłem wody dla mieszkańców Gminy Biała jest woda podziemna ujmowana 
z poziomów wodonośnych czwarto i trzeciorzędowych. Zaopatrzenie w wodę Gminy Biała 
realizowane jest za pomocą pięciu niezależnych Wodociągów grupowych: 

- Wodociąg grupowy Biała, który służy zaopatrzeniu w wodę miasta Biała oraz wsi Prężyna, 
Olbrachcice, Ligota Bialska, Radostynia, Wasiłowice, Kolnowice, Laskowiec i Miłowice,  
- Wodociąg grupowy Gostomia, który służy do zaopatrzenia w wodę wsi: Gostomia, 
Rostkowice, Nowa Wieś, Czartowice, Browiniec Polski, Solec i Wilków, 
- Wodociąg grupowy Pogórze, który służy do zaopatrzenia w wodę wsi: Pogórze, Łącznik, 
Chrzelice, Frącki, Dębina, Ogiernicze, Górka Prudnicka, Brzeźnica, Grabina, Śmicz i Otoki, 
- Wodociąg grupowy Józefów, który zaopatruje w wodę wieś Józefów, 
- Wodociąg grupowy Krobusz, który zaopatruje w wodę wieś Krobusz. 

Wyżej wymienione systemy wodociągowe tworzą: 
a) ujęcia wody: 
Spółka dysponuje czterema czynnymi ujęciami wody: 

- ujęcie wody w Białej o wydajności: 
Q śr d = 1575 m³/d (średnia wydajność dobowa), 
Q max d = 1984 m³/d (maksymalna wydajność dobowa), 
Q max h = 135 m³/h (maksymalna wydajność godzinowa), 

- ujęcie wody w Józefowie o wydajności: 
Q śr d = 71 m³/d (średnia wydajność dobowa), 
Q max d = 94 m³/d (maksymalna wydajność dobowa), 
Q max h = 9 m³/h (maksymalna wydajność godzinowa), 

- ujęcie wody w Gostomii o wydajności: 
Q śr d = 970 m³/d (średnia wydajność dobowa), 
Q max d = 1128 m³/d (maksymalna wydajność dobowa), 
Q max h = 47 m³/h (maksymalna wydajność godzinowa), 

- ujęcie wody w Pogórzu o wydajności: 
Q śr d = 595 m³/d (średnia wydajność dobowa), 
Q max d = 794 m³/d (maksymalna wydajność dobowa), 
Q max h = 40 m³/h (maksymalna wydajność godzinowa), 

b) stacje wodociągowe: 
Spółka dysponuje czterema stacjami wodociągowymi. Dla potrzeb całego systemu 
wodociągowego służą: 

- stacja wodociągowa w Białej, którą stanowi ujęcie wody w Białej oraz pompownia 1º, 
tłocząca wodę do sieci wodociągowej w miejscowościach Biała, Prężyna, Olbrachcice, 
Laskowiec, Miłowice, Kolnowice, Ligota Bialska, Wasiłowice i Radostynia, 
- Stacja Uzdatniania Wody w Pogórzu posiadająca pompownię wody 1º i 2º zaopatrującą 
w wodę miejscowości wodociągu grupowego Pogórze, 

                                                 
2 Według „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 
2018-2020 
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- Stacja Uzdatniania Wody w Gostomii posiadająca pompownię wody 1º i 2º zaopatrującą 
w wodę miejscowości wodociągu grupowego Gostomia, 
- Stacja Wodociągowa w Józefowie posiadająca pompownię wody 1º, która zaopatruje 
w wodę wodociąg grupowy Józefów. 

c) sieć wodociągowa: 
Spółka dysponuje siecią wodociągową rozdzielczą o łącznej długości 97,2 km o średnicy od 
Ø63 mm – Ø225 mm oraz 2 816 przyłączami wodociągowymi o łącznej długości ok. 59,1 km 
o średnicy od Ø 20 mm – Ø 80 mm. 
Wyżej wymieniona sieć wodociągowa wykonana jest z następujących materiałów: 

- żeliwo 15 %, 
- stal 11 %, 
- azbestocement 10 %, 
- PE 6 %, 
- PCV 58 %. 

Gmina jest zwodociągowana prawie w 100 % jeśli chodzi o sieć rozdzielczą, natomiast jeśli 
chodzi o przyłącza wodociągowe to ok. 90 %. 
Własne ujęcie wody posiada Wytwórnia Wód Mineralnych „Ustronianka” w Białej, 
o maksymalnej wydajności 85,0 m3/h. 
Średnie zużycie wody na 1 mieszkańca wynosi 31,0 m3/mieszkańca/rok (GUS 2018).  
 
Odprowadzenie ścieków 
Zanieczyszczenie wód odbywa się na wszystkich etapach jej obiegu w środowisku, a główne 
źródła zanieczyszczenia wód stanowią:  

- ścieki komunalne i przemysłowe odprowadzane z miast i wsi;  
- spływy powierzchniowe z terenów rolniczych;  
- spływy z terenów przemysłowych oraz składowisk odpadów;  
- zrzuty niezorganizowane ze źródeł lokalnych (z terenów nie posiadających kanalizacji);  
- zanieczyszczenia atmosferyczne.  

Źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntowych są związki biogenne (fosforu 
i azotu), stosowane jako nawozy, spływające z użytków rolnych, opady atmosferyczne, które 
spłukują zanieczyszczenia zalegające na drogach, dachach i placach, jak również zużyta woda 
na cele bytowo – gospodarcze, z substancjami chemicznymi (m.in. pochodzącymi ze zużytych 
środków do mycia i prania). 
 
Odprowadzanie ścieków realizowane jest za pomocą systemu kanalizacji sanitarnej, który służy 
do odprowadzania i oczyszczania ścieków z miasta Biała. Na terenie gminy sieć kanalizacji 
sanitarnej zlokalizowana jest wyłącznie w obrębie miasta Biała i ma łączną długość 18,3 km. 
System ten tworzą3: 
a) sieć kanalizacyjna 
Na sieć kanalizacyjną składają się: 

- przewody kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej o średnicach od 0,2 m do 0,3 m, o łącznej 
długości 10 km, 
- przewody kanalizacji sanitarnej rozdzielczej ciśnieniowej Ø 80 o łącznej długości 5,5 km, 
- przyłącza kanalizacyjne o średnicach od 0,15m do 0,2 m o łącznej długości 5,5 km, 
- przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø 50 o łącznej długości 2850 mb (133 sztuki) 
- przewód kanalizacji ciśnieniowej Ø 200 o długości 1,2 km 

Sieć kanalizacyjna wykonana jest z następujących materiałów: 
- kamionka i PCW 60% (sieć grawitacyjna), 
- PE 40% (sieć ciśnieniowa), 

b) pompownie ścieków 
Spółka dysponuje następującymi pompowniami ścieków: 

- pompownia ścieków przy ul. Arki Bożka w Białej, 

                                                 
3 Według „Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 
2018-2020 
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- pompownia ścieków przy ul. Franka Suchego w Białej 
c) oczyszczalnia ścieków 
Oczyszczanie ścieków komunalnych odbywa się w oddanej w 2018 roku do użytkowania 
oczyszczalni ścieków na ul. Łąkowej w Białej, będącej własnością Spółki Wodociągi 
i Kanalizacja w Białej. Przepustowość maksymalna oczyszczalni to 462 m3/d, natomiast średnia 
przepustowość od momentu uruchomienia to 370 m3/d. W roku 2018 oczyszczono 63 tyś. m3 

ścieków komunalnych. Główne obiekty oczyszczalni to: 
- piaskownik, 
- obiekty pomiarowe, 
- komory napowietrzania, 
- stacja odwadniania osadów, 
- cztery kontenery oczyszczające ścieki wraz z ruchomymi złożeniami biologicznymi. 

 
Stopień skanalizowania Gminy, który wynosi 19,4% (w mieście Biała 84,5 %) należy uznać za 
niezadowalający, bowiem system kanalizacyjny posiada jedynie miasto Biała. Na pozostałym 
terenie system odprowadzania ścieków opiera się na gromadzeniu ścieków w zbiornikach 
bezodpływowych a następnie przewożeniu ich do oczyszczalni miejskiej w Białej (południowa 
część gminy) lub w Krapkowicach (północna część gminy). 
Dodatkowo na terenie Gminy Biała funkcjonują oczyszczalnie: 

- zakładowa oczyszczalnia ścieków, która przyjmuje ścieki przemysłowe oraz bytowe 
z Wytworni Wód Mineralnych „Ustronianka” Sp. z o.o. Zakład nr 3 w Białej, 
- oczyszczania ścieków w Radiowo-Telewizyjnym Centrum Nadawczym w Chrzelicach 
o przepustowości 0,72 m3/dobę, 
- oczyszczalnia mechaniczna typu IMHOFF, obsługująca domy wielorodzinne po upadłym 
zakładzie Unia w Łączniku. 

 
Zbiorniki bezodpływowe 
Z uwagi na brak sieci kanalizacji sanitarnej w pozostałych miejscowościach gminy 
nieruchomości wyposażone są w zbiorniki bezodpływowe bądź przydomowe oczyszczalnie 
ścieków (tam gdzie pozwalają na to zapisy przepisów odrębnych). Nieczystości płynne 
wywożone powinny być do oczyszczalni ścieków w Białej przez firmy posiadające odpowiedni 
zezwolenia. W roku 2018 zezwolenia takie posiadały trzy firmy: Wodociągi i Kanalizacja Sp. 
z o.o. w Białej, WC SERWIS Sp. z o.o. Zabrze, Usługi Komunalne Klaudia Basczyk 
Racławiczki. Na terenie gminy znajduje się 1 696 zbiorników bezodpływowych. 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 
Zgodnie z danymi będącymi w posiadaniu tut. Urzędu na terenie gminy wybudowano 23 
przydomowe oczyszczalnie ścieków, z czego w roku 2018 wybudowano 3 takie oczyszczalnie. 
Mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie z budżetu gminy do budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Procedurę tą reguluje uchwała nr XIV.132.2016 Rady Miejskiej w Białej 
z dnia 23 marca 2016 roku w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na 
dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biała. W latach 
2016-2019 dotację taką otrzymało 31 wnioskujących na łączną kwotę 94 959,38 zł. Aktualnie 
w Urzędzie Miejskim zgłoszonych jest 38 przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 
Na uwagę zasługuje fakt, że ilość ścieków (głównie socjalno–bytowych) kierowanych do 
kanalizacji i oczyszczonych systematycznie wzrasta, co w następstwie powoduje mniejszą ilość 
ścieków kierowaną do środowiska bez oczyszczenia. Wzrasta również ilość osób 
obsługiwanych przez oczyszczalnie. Funkcjonujące jeszcze na nieskanalizowanych terenach 
szamba oraz „dzikie” wyloty kanalizacji oraz w pełni nie oczyszczone ścieki stanowią znaczne 
zagrożenie dla stanu czystości wód podziemnych i powierzchniowych. Ścieki socjalno-bytowe 
wprowadzają głównie zanieczyszczenia wyrażone jako BZT5, ChZT, związki azotu i fosforany. 
Podstawowe informacje dot. ładunków zanieczyszczeń w komunalnych i przemysłowych 
oczyszczalniach ścieków na terenie Gminy Biała przedstawiono w tabeli poniżej: 
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Tabela 17.  Ładunki zanieczyszczeń w komunalnych oczyszczalniach ścieków w Gminie Biała. 
 jm. 2015 2016 2017 2018 

BZT5 kg/rok 1 638 866 1 244 801 

ChZT kg/rok 8 252 5 301 7 687 5 365 

Zawiesina ogólna kg/rok 2 646 1 649 1 701 942 

Osady wytworzone w ciągu roku Mg 32 30 30 50 
Źródło: www.stat.gov.pl   

 
Tabela 18.  Ładunki zanieczyszczeń w przemysłowych oczyszczalniach ścieków w Gminie 
Biała. 
 jm. 2015 2016 2017 2018 

BZT5 kg/rok 2 067 744 6 390 956 

ChZT kg/rok 14 814 7 103 5 701 4 976 

Zawiesina ogólna kg/rok 3 750 4 191 2 500 2 119 

Osady wytworzone w ciągu roku Mg 0 43 58 112 
Źródło: www.stat.gov.pl   
Uwagi: 
*BZT5 – tzw. biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (5 dniowy okres analizy), określa ilość tlenu potrzebną 
do utlenienia związków organicznych zawartych w wodzie i ściekach na drodze przemian biochemicznych 
w warunkach tlenowych. Całkowita mineralizacja związków organicznych zawartych w wodzie i ściekach 
wymaga długiego czasu, ok. 20 dni. Jednak najintensywniejsze procesy biodegradacji przebiegają 
w ciągu pierwszych 5 dni. Dlatego jako wskaźnik obciążenia wody i ścieków substancjami organicznymi 
przyjęto BzT5. Określa on zawartość zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiornika wód 
powierzchniowych. 
**ChzT – chemiczne zapotrzebowanie tlenu – poprzez to oznaczenie można określić ładunek związków 
organicznych w ściekach odprowadzanych do odbiorników wód powierzchniowych. 
 
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych: 
Uwzględniając wymagania zawarte w dyrektywie 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków 
komunalnych  ustawa  Prawo wodne  nałożyła  na  aglomeracje  o  równoważnej  liczbie 
mieszkańców powyżej 2 000 (RLM) obowiązek wyposażenia ich w sieci kanalizacyjne dla 
ścieków komunalnych zakończone oczyszczalniami ścieków. Ramy czasowe dla realizacji tego 
obowiązku określone zostały w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 
W celu realizacji ww. Programu na terenie Gminy Biała utworzono aglomerację PLOP050N 
Biała, zatwierdzoną Uchwałą nr VIII/86/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 
23.06.2016 r.  
Według danych Urzędu Miejskiego w Białej stan realizacji zadań (w zakresie tylko parametru „% 
mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego”) na koniec 2019 roku przedstawia 
tabela poniżej: 
 
Tabela 19. Wykonanie KPOSK w aglomeracjach na terenie Gminy Biała. 

Numer 
aglomeracji 

Nazwa 
aglomeracji 

Gmina 
wiodąca 

Gminy w 
aglomeracji 

Udział (%) mieszkańców 
korzystających z systemu 

kanalizacyjnego 
Realizacja na dzień 

31.12.2019 r. 

PLOP050N Biała Biała Biała 97,3 

Źródło: informacje z UM Biała. 
 
Wykonanie zadań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych” w przypadku 
większości aglomeracji wiąże się z intensyfikacją zadań inwestycyjnych, wydatkowaniem 
dużych środków, zarówno własnych, pożyczek jak i środków pomocowych i RPO WO. 
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne wprowadziła do polskiego porządku prawnego 
nową instytucję zgody wodnoprawnej, która jest jednym z instrumentów w systemie 
zarządzania gospodarką wodną. Zgody wodnoprawne to m.in. decyzje administracyjne, bez 
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których zainteresowane podmioty nie mogą realizować wielu działań związanych 
z korzystaniem z wód. Intencją ustawodawcy było zapewnienie jednorodności orzekania 
administracyjnego w tej dziedzinie. z tego względu, w wydawaniu pozwoleń wodnoprawnych 
marszałków województw i starostów powiatowych zastąpiły właściwe organy Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 
Organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor regionalnego 
zarządu gospodarki wodnej lub dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich, w zależności od sprawy, 
której dotyczy złożony wniosek. Organem właściwym w sprawie zgłoszeń wodnoprawnych jest 
natomiast kierownik nadzoru wodnego Wód Polskich. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na 
podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, 
dokumentów i informacji (Starosta i Marszałek wydawali pozwolenia wodnoprawne do końca 
2017 roku, na podstawie ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne; od stycznia 2018 zadania te 
przejęło PGW Wody Polskie, które realizują wszystkie zadania dotyczące  wód). 
 
Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
Rada Miejska w Białej uchwałą nr XIII.120.2016 określiła zasady udzielania z budżetu gminy 
dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Biała. Łącznie, od roku 2016 do końca 2018 roku udzielono 22 dotacje do budowy 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 

5.4.4. Zagrożenie powodziowe. 
Na terenie Gminy Biała nie występują obszary zagrożone powodzią zalewową. Część terenów 
zagrożona jest jednak powodziami opadowymi i roztopowymi, mającymi jednak charakter 
lokalny. 
Powodzie opadowe - nazywane również letnimi, spowodowane są intensywnymi opadami 
deszczu. Ich przebieg oraz zasięg zależą od charakteru deszczu. Najgwałtowniejsze, lecz 
jednocześnie o stosunkowo niedużym zasięgu, są powodzie wywołane deszczami nawalnymi 
(tzw. "oberwanie chmury"). Deszcze te mają charakter lokalny, występują najczęściej w okresie 
lipiec-wrzesień. Zdecydowanie szerszy zakres oraz większe skutki mają powodzie wywołane 
deszczami frontalnymi lub rozlewnymi. Mogą one obejmować znaczne obszary kraju (nawet 
całe dorzecza) i to zarówno doliny rzeczne, jak i obszary (doliny) bezodpływowe.  
Powodzie roztopowe - powodowane są gwałtownym topnieniem pokrywy śnieżnej, często 
potęgowanym nagłym ociepleniem i opadami deszczu. Ich zasięg terytorialny jest duży. 
Przebieg wezbrania uzależniony jest od grubości pokrywy śnieżnej oraz warunków 
meteorologicznych w okresie tajania śniegu. Najgroźniejsze powodzie roztopowe występują 
w rzekach nizinnych. 
Podstawową dokumentacją, na podstawie której realizowane są zadania podczas zagrożenia 
powodziowego jest „Plan operacyjny ochrony przed powodzią powiatu prudnickiego”. 
Na podniesienie poziomu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w gminie główny wpływ ma  
utrzymanie w należytym stanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych.  
 
Ochronie przed powodzią służy również identyfikacja i ujęcie w Planach zagospodarowania 
przestrzennego miast i gmin terenów zagrożonych występowaniem powodzi, na tych terenach 
powinna być ograniczona możliwość budowy nowych i rozbudowy istniejących obiektów. 
Konieczne jest zaprzestanie marginalizowania udziału  metod  nietechnicznych i prewencyjnych  
w ochronie  przeciwpowodziowej  i  suszy,  w  szczególności  przez zatrzymanie i spowolnienie 
odpływu wód poprzez mikro i naturalną retencję oraz zwiększanie  retencji w  zlewniach  
cząstkowych. Ochrona  przed powodzią  nie powinna  skupiać się wyłącznie na  metodach 
technicznych,  ale  również stosować  metody  nietechniczne  tj. zalesianie  wododziałów,  
odtwarzanie  naturalnej  retencji  na  terenach  dolin  rzecznych i w lasach, przywracanie 
retencji glebowo-gruntowej,  spowolnianie  odpływu  wód  przez  renaturyzację  cieków, 
zapobieganie lokalizacji zabudowy na terenach zalewowych i sterowanie systemem melioracji 
szczegółowej itp.  
Należy  jednocześnie  dokonać  analizy  możliwości  przywrócenia  środowisku  przyrodniczemu 
„zabranej naturalnej retencji dolinowej” do czego zobowiązuje inwestorów i właściwe organy 
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ustawa Prawo wodne.  (Art.128  ust.2 pkt  5 cyt: „odtworzenia  retencji  przez budowę  
służących  do  tego celu urządzeń  wodnych  lub  realizację  innych  przedsięwzięć,  jeżeli  
w wyniku  realizacji  pozwolenia wodnoprawnego nastąpi zmniejszenie naturalnej lub sztucznej 
retencji wód śródlądowych”). 
Obecny stan gospodarowania wodami  z  dominacją  technicznych  metod  rozwiązywania 
problemów  nie  przystaje  do  zasad  określonych  w  Ramowej  Dyrektywie  Wodnej  oraz  
Dyrektywie Powodziowej.  Dyrektywa  Powodziowa  ściśle  wiąże  system  zarządzania  
ryzykiem  powodziowym z koniecznością zapewnienia dobrego stanu ekosystemów wodnych 
i od wody zależnych jako skutecznej metody ochrony przed powodzią,  nie kwestionując przy  
tym wagi  technicznych środków ochrony. 
 
W dniu 15 kwietnia 2015 r. na Hydroportalu opublikowane zostały zweryfikowane i ostateczne 
wersje map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego w formacie pdf. 
Jednocześnie mapy zostały przekazane przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej 
organom administracji wskazanym w ustawie Prawo wodne (art. 88f ust. 3) i jako oficjalne 
dokumenty planistyczne stanowią podstawę do podejmowania działań związanych 
z planowaniem przestrzennym i zarządzaniem kryzysowym. 
 
Zagrożenie suszą 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, 
zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował wartości 
klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (3 064 gmin) oraz w oparciu 
o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą dla 
następujących upraw: kukurydzy na ziarno i kiszonkę, ziemniaka, buraka cukrowego, chmielu, 
tytoniu, warzyw gruntowych, krzewów i drzew owocowych oraz roślin strączkowych. Aktualna 
informacja w odniesieniu do poszczególnych gmin dostępna jest na stronie internetowej 
www.susza.iung.pulawy.pl. 
Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym stanowi podstawę do opracowania 
planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Jego głównym zadaniem jest 
wskazanie propozycji działań, zarówno technicznych, jak i nietechnicznych, mających na celu 
przeciwdziałanie i łagodzenie skutków suszy. 
Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym stanowi podstawowy dokument 
planistyczny w zakresie gospodarowania wodami, wspomagając proces zarządzania zasobami 
wodnymi i kształtowania sposobu ich użytkowania. Przedmiotowy plan, zgodnie z Ustawą 
Prawo wodne  zawiera: 

- analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;  
- propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;  
- propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian 
naturalnej i sztucznej retencji, 
- katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy. 

 
Jednym z instrumentów przeciwdziałania skutkom suszy jest tworzenie zielonej i niebieskiej 
infrastruktury. Zielona infrastruktura jest instrumentem, który wykorzystuje przyrodę w celu 
uzyskania korzyści ekologicznych, gospodarczych i społecznych. W połączeniu z rozwiązaniami 
z zakresu niebieskiej infrastruktury (system gospodarowania wodą), infrastruktura zielona 
zwiększa retencję wody deszczowej i stanowi także element zapobiegania poburzowym 
podtopieniom. Rola zielonej infrastruktury we współczesnych miastach została podkreślona 
poprzez przyjęcie przez Komisję Europejską w maju 2013 r. specjalnej strategii, której celem 
jest zachęcenie do stosowania zielonej infrastruktury i szerszego jej uwzględniania 
w planowaniu przestrzennym. 
Istotą zielono-niebieskiej infrastruktury jest połączenie celów i zadań związanych 
z gospodarowaniem wodami oraz różnymi formami zieleni. W dotychczasowej świadomości  
utrwalił się pogląd, że nawierzchnia utwardzona jest lepszym i bardziej prestiżowym 
rozwiązaniem od rozwiązań naturalnych – nawierzchni ziemnych lub porośniętych roślinnością. 
Na korzyść nawierzchni utwardzonej przemawiają aspekty funkcjonalne i łatwość utrzymania, 
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ale gdy do tego bilansu włączymy koszty związane z jej założeniem oraz problemy 
z gospodarowaniem wodą opadową i nagrzewanie przestrzeni, bilans ten już nie jest tak 
oczywisty. Przywracanie powierzchni biologicznie czynnych jest bardzo drogim procesem 
z uwagi na potrzebę rekultywacji gleby oraz przywrócenia stabilności ekologicznej danego 
siedliska. Warto tu wspomnieć, że równie ważnym problemem jest obniżanie poziomu wód 
gruntowych na terenach zurbanizowanych, co jest pośrednim efektem zabetonowania terenu.  
Istotne są korzyści widoczne w przestrzeniach, w których są zatrzymywane wody opadowe. 
W tych miejscach można dostarczyć deszczówkę na tereny zieleni, co znacząco poprawi jakość 
i kondycję szaty roślinnej, kolejne korzyści to: obniżenie temperatury, efekt cienia czy możliwość 
lokalnej produkcji warzyw i owoców. 
Do katalogu działań i projektów zielono-niebieskiej infrastruktury zaliczyć można: 

- zielone i niebieskie dachy, 
- powierzchnie przepuszczalne, 
- pasaże roślinne, 
- korytka spływowe, 
- powierzchniowe zbiorniki retencyjne szczelne, 
- stawy hydrofitowe, 
- odzysk deszczówki, 
- ogrody deszczowe, 
- podziemne zbiorniki szczelne, 
- place wodne, 
- skrzynki rozsączające, 
- rowy chłonne, 
- muldy chłonne, 
- lokalne obniżenia z bioretencją, 
- powierzchniowe zbiorniki infiltracyjno-retencyjne, 
- skrzynki korzeniowe, 
- fontanny z retencją. 
- niecki filtracyjne, 
- powierzchniowe zbiorniki infiltracyjno-retencyjne, 
- rewitalizację cieków miejskich. 

5.4.5. Analiza SWOT. 
 
Tabela 20. Tabela SWOT dla obszaru interwencji zasoby i jakość wód. Gospodarka wodno-
ściekowa. 

MOCNE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

- realizowane inwestycje w zakresie gospodarki 
wodno – ściekowej, 

- prowadzone pomiary jakości wód, 
- opracowane dokumenty strategiczne związane 

z ryzykiem powodziowym (m.in. mapy 
zagrożenia powodziowego), 

- nieuporządkowana gospodarka wodno – 
ściekowa (zrzuty ścieków do wód i do ziemi) na 
części obszaru gminy, 

- rozproszona zabudowa na terenach wiejskich 

SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

- możliwość wspierania budowy indywidualnych 
systemów oczyszczania ścieków w miejscach 
gdzie jest niemożliwa lub ekonomicznie 
nieuzasadniona budowa sieci kanalizacyjnej 

- duży wpływ zanieczyszczeń antropogenicznych, 
- zanieczyszczenie wód wodami opadowymi i 

ściekami pochodzącymi ze spływów z pó 
uprawnych i łąk, 

- brak wystarczających środków na realizację 
zaplanowanych przedsięwzięć 
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5.4.6. Tendencje zmian 

Zgodnie z wynikami prowadzonego monitoringu, wody powierzchniowe w Gminie Biała 
posiadają stan/potencjał ekologiczny dobry i umiarkowany. Jest to związane głównie 
z obciążeniem wód ładunkiem substancji zawartych w ściekach komunalnych i przemysłowych. 
Dane statystyczne wskazują, że sukcesywnie zwiększa się odsetek ludności korzystającej ze 
zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków. O stanie wód powierzchniowych 
decydują nie tylko wskaźniki fizykochemiczne, ale i biologiczne czy hydromorfologiczne, co 
oznacza to, że przywrócenie czystości wodom powierzchniowym nie spowoduje automatycznie 
dobrego stanu wód. Przywracanie właściwych dla danej części wód elementów biologicznych 
jest procesem długotrwałym.  
Przy założeniu poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenach poza aglomeracją (na 
terenach rozproszonych), montażu kolejnych przydomowych oczyszczalni ścieków - można 
przypuszczać, że stan wód powierzchniowych będzie ulegał stopniowej poprawie, przynajmniej 
w zakresie wskaźników fizykochemicznych, w dłuższej perspektywie poprawie będą również 
ulegały elementy biologiczne w wodach.   
 
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej opublikował „Ocenę ryzyka osiągnięcia celów 
środowiskowych dla JCWP ujętych w Planie gospodarowania wodami w dorzeczu Odry”: 
 
 

Id: 96788C7D-63C0-487E-A72C-147E43C6BDFD. Podpisany Strona 48



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BIAŁA  
NA LATA 2020-2024 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2028 

 

49 
 

Tabela 21. Ocena ryzyka osiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP ujętych w Planie gospodarowania wodami w dorzeczu Odry. 

Nazwa JCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Termin 
osiągnięcia 

dobrego 
stanu 

Typ i uzasadnienie odstępstwa 
Nazwa obszaru chronionego 
w obrębie JCWP występujące 

na terenie Gminy Biała 

6000171176889 
Młynówka 

Zły/zagrożona 2027 

Brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie 
zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących 
przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie 
szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego 
zaplanowania działań naprawczych. Rozpoznanie przyczyn 
nieosiągnięcia dobrego stanu zapewni realizacja działań na 
poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach 
hydromorfologicznych, przeprowadzenie pogłębionej analizy presji 
pod kątem zmian hydromorfologicznych, opracowanie dobrych 
praktyk w zakresie robót hydrotechnicznych i prac 
utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrażania oraz 
opracowanie krajowego programu renaturalizacji wód 
powierzchniowych 

- 

6000171176714 
Młynówka 

Zły/zagrożona 2021 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z 
uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu 
brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań 
naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań 
będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w 
JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie 
rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie 
monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu 
po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu 
rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli 
na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie 
ich wymaganej skuteczności 

- 
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Nazwa JCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Termin 
osiągnięcia 

dobrego 
stanu 

Typ i uzasadnienie odstępstwa 
Nazwa obszaru chronionego 
w obrębie JCWP występujące 

na terenie Gminy Biała 

6000171176829 
Biała od źródła do 
Śmickiego Potoku 

Zły/zagrożona 2021 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z 
uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu 
brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań 
naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań 
będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w 
JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie 
rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie 
monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu 
po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu 
rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli 
na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie 
ich wymaganej skuteczności 

- 

6000191176899 
Biała od Śmickiego 
Potoku do Osobłogi 

Zły/niezagrożona - - - 

600017117684 
Czarny Rów 

Zły/zagrożona 2021 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z 
uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu 
brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań 
naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań 
będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w 
JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie 
rzeczywistego stanu ekologicznego – przeprowadzenie 
monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu 
po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu 
rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli 
na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie 
ich wymaganej skuteczności 

- 

6000171176869 
Rzymkowicki Rów 

Zły/zagrożona 2021 

Brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. Z 
uwagi na niską wiarygodność oceny i związany z tym brak 
możliwości wskazania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu 
brak jest możliwości zaplanowania racjonalnych działań 
naprawczych. Zaplanowanie i wdrożenie jakichkolwiek działań 
będzie generowało nieuzasadnione koszty. W związku z tym w 
JCWP zaplanowano działanie mające na celu rozpoznanie 

- Obszar Chronionego Krajobrazu 
Bory Niemodlińskie 
- Rezerwat przyrody Jeleni Dwór 
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Nazwa JCWP 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięcia 

celów 
środowiskowych 

Termin 
osiągnięcia 

dobrego 
stanu 

Typ i uzasadnienie odstępstwa 
Nazwa obszaru chronionego 
w obrębie JCWP występujące 

na terenie Gminy Biała 

rzeczywistego stanu ekologicznego –przeprowadzenie 
monitoringu badawczego. W przypadku potwierdzenia złego stanu 
po 2 latach wprowadzone zostanie działanie mające na celu 
rozpoznanie jego przyczyn. Takie etapowe postępowanie pozwoli 
na racjonalne zaplanowanie niezbędnych działań i zapewnienie 
ich wymaganej skuteczności 

60001711969 
Prószkowski Potok 

Zły/niezagrożona - - 
- Obszar Chronionego Krajobrazu 
Bory Niemodlińskie 

Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, KZGW  
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Wody podziemne w gminie są wg przeprowadzonych pomiarów w II klasie jakości. Określenie 
tendencji zmian w tym przypadku jest jednak dość trudne — zmiany w wodach podziemnych 
zachodzą dość powoli i skutki działań chroniących wody w perspektywie kilku lat mogą być 
niewidoczne, podobnie jak skutki skażeń powierzchni ziemi mogą się przełożyć na 
zanieczyszczenie wód dopiero po wielu latach. W ten sposób podejmowanie decyzji 
o zaopatrywaniu ludności w wodę pitną pochodzącą z ujęć wód podziemnych jest często 
obarczone ryzykiem.  
Sukcesywnie realizowane są zadania z zakresu budowy i modernizacji infrastruktury 
kanalizacyjnej. Wg danych GUS coraz większy odsetek ludności gminy korzysta z sieci 
kanalizacyjnej oraz z oczyszczalni ścieków. Wzrasta również liczba przyłączy do sieci 
wodociągowych.  
Wpływ zmian klimatu: 
Na kształtowanie zasobów wodnych w dużej mierze wpływa pokrywa śnieżna. Prognozy 
przewidują, że długość jej zalegania będzie się stopniowo zmniejszać i w połowie XXI wieku 
może być średnio o 28 dni krótsza niż obecnie. Zmniejszenie się maksymalnej wartości zapasu 
wody w śniegu, może mieć zarówno wpływ pozytywny jak i negatywny. Pozytywnym skutkiem 
zmniejszenia się zawartości wody w pokrywie śnieżnej, będzie niższe prawdopodobieństwo 
wystąpienia powodzi roztopowych, jednocześnie może się to przyczynić do pogorszenia 
struktury gleby oraz kondycji ekosystemów. 
 

5.5. Zasoby geologiczne. 
Ukształtowanie powierzchni, budowa geologiczna.  
Gmina Biała leży w obrębie makroregionu Niziny Śląskiej, obejmując swoją południową częścią 
mezoregion Płaskowyżu Głubczyckiego, środkową Kotlinę Raciborska oraz północną Równinę 
Niemodlińską. Konfiguracja terenu jest silnie zróżnicowana, rzędne terenu mieszczą się 
w granicach od 274,5 m n.p.m. (Laskowiec) do 177,5 m n.p.m. (Chrzelice). Powierzchnia terenu 
generalnie podnosi się od strony północno–wschodniej ku południowemu–zachodowi. 
Deniwelacja terenu wynosi ok. 100 m, przy czym najniżej znajdują się tereny położone 
w obrębie Kotliny Raciborskiej, gdzie wysokość bezwzględna wynosi 177 m n.p.m. Największa 
wartość osiągają tereny położone na Płaskowyżu Głubczyckim, w południowo–zachodniej 
części gminy. Teren wyraźnie spada w kierunku Równiny Niemodlińskiej. W części południowej 
gminy występują wyraźnie ukształtowane doliny rzek. 
Gmina Biała pokryta jest zwartą pokrywą osadów plioceńskich i czwartorzędowych. 
Wysoczyzna plejstoceńska, położona w zasięgu Płaskowyżu Głubczyckiego, zbudowana jest 
z utworów trzeciorzędowych, stanowiących jej podłoże, na których zalegają utwory 
czwartorzędowe. Są to osady fluwioglacjalne i glacjalne, wykształcone w postaci piasków 
i żwirków. W stropie tej serii, żwirowo–piaszczystej, spotyka się pojedyncze, bardzo małe 
fragmenty resztek moreny gliniastej oraz rozległa pokrywę lessową. Jest ona osadem bardzo 
charakterystycznym dla Płaskowyżu Głubczyckiego. Miąższość tej warstwy waha się 
w przedziałach od 1,5 do 10,0 m, miejscami jej wierzchnia warstwa jest rozmyta i odsłonięte są 
piaski i żwiry. Północna cześć gminy (pomijając Las Chrzelicki) zbudowana jest z mało 
przepuszczalnych utworów, woda gruntowa gromadzi się blisko powierzchni ziemi utrzymując 
się średnio na poziomie 0,1 – 2,0 m. 
Zagrożenia geologiczne 
Ruchy masowe -  osuwiska4, są charakterystyczne jedynie dla pewnych obszarów Polski, 
w których panują sprzyjające warunki morfologiczne (duże różnice wysokości, stromo 
nachylone zbocza) i geologiczne (obecność skał o bardzo różnym stopniu przepuszczalności 
oraz skał mało odpornych na procesy erozyjne i denudacyjne). 

                                                 
4 Osuwisko jest nagłym przemieszczeniem się mas ziemi, powierzchniowej zwietrzeliny i mas skalnych podłoża, 
spowodowanym siłami przyrody lub działalnością człowieka (podkopanie stoku lub jego znaczne obciążenie). Jest to 
rodzaj ruchów masowych, polegający na przesuwaniu się materiału skalnego lub zwietrzelinowego wzdłuż 
powierzchni poślizgu (na której nastąpiło ścięcie), połączone z obrotem. Ruch taki zachodzi pod wpływem siły 
ciężkości. 
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W 2006 r. rozpoczął się projekt pn. ”System Ochrony Przeciwosuwiskowej” prowadzony przez 
Państwowy Instytut Geologiczny, którego realizację przewidziano w trzech etapach. Jego 
podstawowym celem jest rozpoznanie, udokumentowanie i zaznaczenie na mapie w skali 
1:10 000 wszystkich osuwisk oraz terenów potencjalnie zagrożonych ruchami masowymi 
w Polsce oraz założenie systemu monitoringu wgłębnego i powierzchniowego na 100 
wybranych osuwiskach. Cały Projekt ma za zadanie wspomaganie władz lokalnych 
w wypełnianiu obowiązków dotyczących problematyki ruchów masowych wynikających 
z odpowiednich ustaw i rozporządzeń. 
Zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją na terenie Gminy Biała zlokalizowano: 

- 5 osuwisk, 
-  6 terenów zagrożonych osuwiskami. 

Rekultywacja gruntów w Gminie Biała: 
Według danych Starostwa Powiatowego w Prudniku (na podstawie sprawozdania RRW-11), na 
terenie gminy wykazano grunty jako zdewastowane, oznaczone w ewidencji gruntów 
i budynków jako użytki kopalne (K): 
Górka Prudnicka - 0,0620 ha, Łącznik – 5,8690 ha, 1,7046 ha, Miłowice – 0,0164 ha, Laskowiec 
– 0,1100 ha, Radostynia – 0,0372 ha, Śmicz – 0,2450 ha, Wasiłowice – 0,9722 ha. 
 
Złoża kopalin. 
Gmina Biała nie posiada znaczących zasobów złóż surowców mineralnych. Baza surowcowa 
gminy to głównie kruszywa naturalne czyli piaski i żwiry oraz surowce ilaste ceramiki 
budowlanej. Występujące na obszarze Gminy Biała, udokumentowane w bazie PIG PIB złoża 
surowców naturalnych, przedstawia tabela poniżej: 
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Tabela 22. Zasoby geologiczne i przemysłowe złóż na terenie Gminy Biała znajdujące się w bazie zasobów geologicznych PIG. 

Lp. Nazwa złoża Kopalina Zagospodarowanie 
Pow. złoża 

[ha] 

Zasoby 
geologiczne 

 [tys. ton] 
*[tys. m3] 

Zasoby 
przemysłowe  

[tys. ton] 
*[tys. m3] 

Wydobycie 
[tys. ton] 
*[tys. m3] 

1. Biała Prudnicka 
Surowce ilaste ceramiki 

budowlanej 
eksploatacja złoża zaniechana 16,53 1 017* - - 

2. Łącznik Kruszywa naturalne złoże zagospodarowane 5,29 6 - - 

3. Pogórze Kruszywa naturalne eksploatacja złoża zaniechana 4,89 218 - - 

Źródło: www.pgi.gov.pl, Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2019 r.
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5.5.1. Analiza SWOT. 
 
Tabela 23. Tabela SWOT dla obszaru interwencji zasoby geologiczne. 

MOCNE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

-  posiadane zasoby geologiczne, 
- dostęp do danych geologicznych 

brak 

SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

- prowadzenie rekultywacji terenów 
zdegradowanych, 

- prowadzona działalność informacyjna w 
zakresie zagrożeń wynikających z nielegalnej 
eksploatacji złóż 

- powstające nielegalne wysypiska odpadów, 
- występowanie terenów wymagających 

rekultywacji 

 
5.5.2. Tendencje zmian 
Określenie wpływu eksploatacji i przeróbki surowców naturalnych na środowisko jest jednym 
z bardziej istotnych zagadnień ochrony środowiska. Głównym zadaniem w zakresie geologii 
surowcowej jest racjonalne gospodarowanie obecną bazą zasobów. Planowane działania w tym 
zakresie powinny uwzględniać zarówno zasoby złóż udokumentowanych, jak i obszary 
wytypowane jako perspektywiczne i prognostyczne. 
Właściwe gospodarowanie zasobami geologicznymi powinno prowadzić do ochrony zasobów 
kopalin i wykorzystania środowiska geologicznego dla celów produkcyjnych. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na fakt, że wykorzystanie gospodarcze zasobów kopalin stoi często 
w konflikcie z pozostałymi zasobami przyrody. Kształtowanie polityki w zakresie ich 
zagospodarowania wymaga wspólnych działań podmiotów gospodarczych, samorządów 
lokalnych oraz organów administracji publicznej. Na obszarze gminy eksploatacja złoża 
kruszyw naturalnych odbywa się systemem odkrywkowym, co determinuje przekształcenie 
powierzchni terenu, oddziaływując na krajobraz zarówno w trakcie użytkowania złoża, jak i po 
zakończeniu wydobycia. 
 

5.6. Gleby. 

Rolnictwo 
Rolnictwo stanowi podstawowy sektor w gospodarce gminy. Decydują o tym korzystne warunki 
naturalne tj. urodzajne gleby oraz sprzyjające warunki klimatyczne z długim okresem 
wegetacyjnym, będące podstawą do rozwoju intensywnej produkcji rolnej oraz opartego na niej 
przetwórstwa rolno-spożywczego. Użytki rolne stanowią 75 % powierzchni terenu. Poza 
gospodarstwami indywidualnymi na terenie gminy działają Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne: 
Krobusz, Kolnowice, Chrzelice, Prężyna, Rostkowice, które gospodarują na ok 12 % gruntów 
rolnych gminy.  
Na terenie gminy funkcjonuje 938 indywidualnych gospodarstw rolnych. Pod względem areału 
najwięcej gospodarstw znajduje się w grupach powyżej 15 ha – 324 gospodarstwa, co stanowi 
ok. 35 % ogółu gospodarstw. Dominują gospodarstwa średnie i duże.  
 
Tabela 24. Struktura gospodarstw rolnych na terenie Gminy Biała. 

Lp. Gospodarstwa rolne Liczba 

1. Ogółem: 938 
2. do 1 ha włącznie 173 
3. powyżej 1 ha do mniej niż 5 ha 202 
4. od 5 ha do mniej niż 10 ha 129 
5. od 10 ha do mniej niż 15 ha 110 
6. 15 ha i więcej 324 
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 Źródło danych: www.stat.gov.pl 2010 (Większość danych z zakresu rolnictwa datowana jest na 2010 r. i pochodzi 
z Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Informacje zbierane na bieżąco przez urzędy statystyczne nie obejmują wielu 
zagadnień związanych z sytuacją obszarów wiejskich i nie analizują tak dogłębnie sytuacji rolnictwa, zatem statystyki 
z 2010 r. są w wielu kwestiach najbardziej aktualnymi danymi dostępnymi w momencie sporządzania niniejszego 
dokumentu) 
 
Tabela 25. Struktura głównych zasiewów w Gminie Biała. 

Lp. Rodzaj Powierzchnia [ha] 

1. Zboża razem 10 139,55 
2. Zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi 10 034,50 
3. Pszenica ozima 5 523,75 
4. Uprawy przemysłowe 3 607,27 
5. Jęczmień ozimy 2 319,40 
6. Rzepak i rzepik razem 2 274,17 
7. Buraki cukrowe 1 333,10 
8. Jęczmień jary 715,71 
9. Pszenżyto ozime 607,84 

10. Mieszanki zbożowe jare 358,61 
11. Owies 334,48 
12. Kukurydza na ziarno 105,05 
13. Ziemniaki 99,95 
14. Pszenica jara 76,80 
15. Żyto 63,13 
16. Mieszanki zbożowe ozime 27,99 
17. Pszenżyto jare 6,79 
18. Warzywa gruntowe 0,00 
19. Strączkowe jadalne na ziarno razem 0,00 

Źródło danych: www.stat.gov.pl 2010 (Większość danych z zakresu rolnictwa datowana jest na 2010 r. i pochodzi 
z Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Informacje zbierane na bieżąco przez urzędy statystyczne nie obejmują wielu 
zagadnień związanych z sytuacją obszarów wiejskich i nie analizują tak dogłębnie sytuacji rolnictwa, zatem statystyki 
z 2010 r. są w wielu kwestiach najbardziej aktualnymi danymi dostępnymi w momencie sporządzania niniejszego 
dokumentu) 
 
Gleby: 
Obszar Gminy Biała wykazuje zróżnicowanie pod względem klas bonitacyjnych gleb. 
Największy udział mają gleby III klasy bonitacyjnej, które zajmują 49 % powierzchni gminy 
(w tym RIIIa 32 % i RIIIb 17 %). 34 % powierzchni stanowią gleby IV klasy bonitacyjnej. Gleby 
w pozostałych klasach bonitacyjnych zajmują odpowiednio: klasa I –1 %, klasa II – 9 %, klasa V 
– 5 % oraz klasa VI – 2 % powierzchni gminy. Gleby o wyższych klasach bonitacyjnych (I i II) 
stanowią łącznie 10 % użytków rolnych gminy. Występują głownie na terenach miasta oraz 
w dużo mniejszych areałach na terenie miejscowości Prężyna, Olbrachcice, Rostkowice, 
Miłowice, Solec, Browiniec Polski i Wasiłowice. Najgorsze gleby V i VI klasy występują 
w północnej części gminy, tj. w Chrzelicach, Łączniku oraz Pogórzu. 
Gmina Biała posiada najwięcej gleb wytworzonych z utworów lessowych i lessowatych, 
charakteryzujących się bardzo dobrymi właściwościami fizycznymi oraz wysoką zdolnością 
magazynowania wody. Pseudobielice i gleby brunatne, wytworzone z utworów lessowych, 
dominują na południu gminy. Ciągną się one szerokim pasem przez grunty miejscowości Śmicz, 
Wasiłowice, miasto Biała w kierunku Gostomii i Wilkowa. Większość tych gleb zaliczonych jest 
do II i III klasy bonitacyjnej (szczególnie w rejonie miasta oraz wsi Solec, Rostkowice, Browiniec 
Polski, Olbrachcice, Wilków). Są to gleby zaliczane do 1-go kompleksu rolniczej przydatności, 
stanowiące kompleks najlepszych gleb nie tylko na terenie Gminy Biała, ale także w całym 
województwie. 
Rzadziej spotykanym typem gleby są czarnoziemy, stanowiące 16 % powierzchni użytków 
rolnych gminy. Rejon ich występowania skupia się głownie w okolicy miejscowości Józefów, 
Browiniec Polski oraz Olbrachcice, gdzie gleby te stanowią 63 % użytków rolnych. Mady, gleby 
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glejowe i organiczne występują głownie w dolinach rzecznych i na terenach podmokłych, 
stanowiących około 8 % użytków rolnych Gminy Biała. Gleby gminy stwarzają odpowiednie 
warunki do produkcji płodów rolnych. W przeważającym stopniu są glebami kompleksu 
pszennego dobrego. Stwarzają korzystne warunki do produkcji rolnej. Możliwa jest tu uprawa 
roślin konsumpcyjnych i przemysłowych. 
Zanieczyszczenie gleb 
Ostatnie badania gleb na terenie powiatu prudnickiego zostały przeprowadzone w latach 2004-
2006 i objęły one wszystkie gminy. Na podstawie uzyskanych wówczas wyników badań 
stwierdzono, iż występuje tu przewaga gleb średnich (20-35 % części spławianych), średnią 
pojemnością wodną i przewiewnością, korzystną dynamiką składników pokarmowych. 
Przeważają gleby lekko kwaśne (pH 5,6-6,5) i kwaśne (pH 4,6-5,5). Wartość odczynu (pH) 
zależy od stężenia jonów wodorowych w glebie. Powodem zakwaszania gleb są: procesy 
geologiczne i glebotwórcze zachodzące w glebie, ubytki jonów zasadowych z gleby wskutek ich 
wymywania, pobierania wapnia przez rośliny, działanie nawozów fizjologicznie kwaśnych, 
intensyfikacja rolnictwa, działanie kwaśnych opadów przemysłowych. Reguluje on pobieranie 
składników pokarmowych przez rośliny z gleby. Skutkiem zakwaszenia gleb jest utrudnione 
pobieranie przez rośliny składników pokarmowych. Równocześnie uaktywniają się związki 
toksyczne i wzrasta pobieranie metali ciężkich przez rośliny. Prowadzi to do zmniejszenia ilości 
plonów i pogorszenia jakości uzyskanych produktów. 
Gleby powiatu charakteryzowały się względnie niskim zanieczyszczeniem gleb użytkowanych 
rolniczo cynkiem, ołowiem i miedzią, a średnie stężenia analizowanych pierwiastków śladowych 
w glebach powiatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska były niższe niż wartości 
dopuszczalne stężeń metali ciężkich w glebie lub ziemi. 
Aktualnie obowiązujące kryteria oceny zawartości zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi 
zawarte są w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r.                       
w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016, poz. 
1395). Rozpoznanie stanu gleb użytkowanych rolniczo pod względem zanieczyszczenia 
metalami ciężkimi jest istotne z uwagi na produkcję bezpiecznej żywności dla człowieka. 
Występowanie w glebach podwyższonych zawartości metali ciężkich będące następstwem 
działalności ludzkiej poprzez: emisje przemysłowe, motoryzację, nadmierną chemizację 
rolnictwa, powoduje degradację biologicznych właściwości gleb, skażenie wód gruntowych oraz 
przechodzenie zanieczyszczeń do łańcucha żywieniowego. 
Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się: 

- nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz innych 
substancji chemicznych, np. ropopochodnych, 

- zasolenie, 
- nadmierną alkalizację, 
- zakwaszenie przez związki siarki i azotu. 

5.6.1. Analiza SWOT. 
 
Tabela 26. Tabela SWOT dla obszaru interwencji gleby. 

MOCNE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

- gleby wysokiej jakości, 
- duże areały gleb wykorzystywanych rolniczo, 
- wysoka kultura rolna 

 

SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

- zalesianie i zakrzewianie terenów zielonych 
gatunkami rodzimymi, 

- przeciwdziałanie erozji gleb 

- zanieczyszczanie gleb pochodzące z emisji ze 
środków transportu, 

- zanieczyszczenie gleb pochodzące z emisji  
antropogenicznej 
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5.6.2. Tendencje zmian 
Spośród wszystkich elementów środowiska, szybkiemu samooczyszczeniu ulega w pierwszym 
rzędzie powietrze, następnie woda, natomiast zanieczyszczenie gleb utrzymuje się niekiedy 
nawet do kilkuset lat. Wiele zanieczyszczeń (np. takich, jak metale ciężkie) posiada charakter 
trwały, a przedostając się do środowiska, oddziałuje na nie w sposób niekorzystny przez bardzo 
długi czas.  
Z punktu widzenia zmian jakie zachodzą na terenie gminy, istotny jest wpływ erozji wodnej 
i wietrznej, gdzie skala procesów erozyjnych uzależniona jest głównie od  pokrycia roślinnością, 
rodzaju i gatunku gleb. Ta tendencja, spowodowana z zasady warunkami i położeniem, będzie 
się na terenie gminy w dalszym ciągu utrzymywać. 
Ponadto zwrócić uwagę należy na poprawę stanu czystości gleb w wyniku zmniejszania ilości 
składowanych odpadów, wzrostu gospodarczego wykorzystania odpadów oraz likwidacji 
nielegalnych wysypisk śmieci. 
Wpływ zmian klimatu: 
Rolnictwo jest sektorem bardzo wrażliwym na niedobory wody, gdzie potrzeby wodne według 
prognoz wzrosną o 25-30 % w perspektywie do 2050 roku.  
Przeprowadzone prognozy pokazują, że na skutek zwiększania się temperatury wydłuża się 
okres wegetacyjny, w związku z tym nastąpi przesunięcie zabiegów agrotechnicznych oraz 
zmiana produktywności upraw. Poprawią się warunki dla roślin ciepłolubnych, takich jak 
kukurydza, słonecznik, soja, winorośle czy pszenica, dzięki czemu jakość plonów będzie lepsza 
od obecnie otrzymywanych. Rozpoczynający się wcześniej okres wegetacji zwiększy jednak 
zagrożenie upraw ze względu na występowanie późnych wiosennych przymrozków.  
Jednocześnie wraz ze wzrostem temperatury zwiększy się zagrożenie ze strony szkodników 
roślin uprawnych, które podobnie jak rośliny zareagują przyspieszeniem rozwoju i będą 
stanowić większe zagrożenie dla upraw. Przewidywane zmiany klimatyczne i związany z nimi 
wzrost częstotliwości i intensywności susz w rolnictwie spowodują wzrost zapotrzebowania na 
wodę do nawodnień. Obok suszy także intensywne opady stanowią zagrożenie dla produkcji 
roślinnej.  
 
5.7. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 
Gmina zobowiązana jest do wypełniania zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
wynikającymi m. in. z ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz rozporządzeń wykonawczych. 
Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe oraz obiekty 
użyteczności publicznej. Gmina wypełnia zadania w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi wynikające m.in. z ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz rozporządzeń wykonawczych. 
 
Organizacja selektywnej zbiórki oraz ilości odebranych/zebranych odpadów 
komunalnych 
Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Biała w latach 2017-2018 zorganizowana była 
w oparciu o podział na następujące frakcje odpadów: 

 odpady suche - tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, 
 papier, 
 szkło, 
 odpady biodegradowalne, 
 pozostałe zmieszane odpady komunalne, 

ponadto zbierane były: 
 odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony 

o średnicy do 56 cm - zbiórka 2 razy do roku w systemie akcyjnym zgodnie z ustalonym 
harmonogramem, 

 zużyte baterie - zbiórka do specjalnych pojemników, ustawionych w placówkach 
oświatowych i Urzędzie Miejskim, 

 przeterminowane leki. 
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Na terenie gminy w miejscowości Biała przy ul. Lipowej 1 zlokalizowany jest PSZOK - Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady z gospodarstw domowych 
m.in. przeterminowane leki, zużyte baterie, akumulatory, chemikalia, materiały rozbiórkowe, 
zużyty sprzęt AGD, RTV, odpady zielone z pielęgnacji zieleni oraz pozostałe odpady zebrane 
w sposób selektywny (papier, szkło, tworzywa sztuczne) z przeznaczeniem do 
unieszkodliwiania i odzysku.  
Zużyty sprzęt elektroniczny i elektrotechniczny można również oddać w placówkach 
handlowych przy zakupie sprzętu RTV i AGD na zasadach jeden do jednego, rodzaj za rodzaj 
oraz bezpośrednio u przedsiębiorców lub w organizacjach odzysku sprzętu elektronicznego 
i elektrycznego, których wykaz można znaleźć na stronie Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska. Zasady oddania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego określa art. 42 
ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 
Rada Miejska w Białej uchwałą Nr XI.137.2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów określiła zasady 
odbioru i gospodarowania odpadami. Poniżej przedstawiono ilości odpadów komunalnych, 
odebranych/zebranych z terenu Gminy Biała w latach 2017-2018. 
 
Tabela 27. Ilość odpadów komunalnych odebranych/zebranych z terenu Gminy Biała w latach 
2017-2018 

Rok 
Masa zebranych 

odpadów komunalnych 
(ogółem) [Mg] 

Masa odpadów 
komunalnych 

zebranych selektywnie 
[Mg] 

Udział odpadów 
komunalnych 

zebranych selektywnie 
w ogólnej masie 

zebranych odpadów 
[%] 

2017 2 756,500 1 321,920 48,0 
2018 2 621,810 1 195,410 45,6 

Źródło: Opracowane na podstawie danych z Urzędu Gminy Biała 
 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 
Rada Miejska w Białej uchwałą nr XX.247.2013 przyjęła Program usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest dla miasta i gminy Biała na lata 2012–2032. Na tej podstawie co roku są 
ogłaszane nabory wniosków dla osób zainteresowanych udzieleniem dofinansowania do 
usuwania wyrobów zawierających azbest.  
W kolejnych latach usuwano następujące ilości wyrobów zawierających azbest: 
- w 2016 r.: 50,49 Mg, 
- w 2017 r.: 33,99 Mg, 
- w 2018 r.: 57,818 Mg, 
- w 2019 r.: 68,07 Mg. 
Na koniec 2019 r. na terenie Gminy Biała do usunięcia pozostało 1 480,293 Mg wyrobów 
azbestowych. 
 
5.7.1. Analiza SWOT 
 
Tabela 28. Tabela SWOT dla obszaru interwencji gospodarka odpadami i zapobieganie 
powstawaniu odpadów 

MOCNE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

- wdrożony nowy system gospodarki odpadami 
komunalnymi, 

- system zbierania i odbioru odpadów 
dostosowany do rozwiązań technologicznych  

- mniejsza ilość odpadów wprowadzanych 
do środowiska w sposób niekontrolowany 

- niski poziom selektywnej zbiórki odpadów 
niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia 
odpadów komunalnych, 

- słaba znajomość przepisów prawnych 
w odniesieniu do gospodarki odpadami 
zarówno przez wytwórców indywidualnych jak 
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(redukcja ilości „dzikich” składowisk odpadów), 
- systematyczne usuwanie wyrobów 

zawierających azbest 

i podmioty gospodarcze (w szczególności 
z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) 

SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

- budowa nowych oraz rozbudowa istniejących 
instalacji do zagospodarowania odpadów 
(mniejsza ilość odpadów unieszkodliwianych 
poprzez składowanie) 

- emisja zanieczyszczeń do powietrza (spalanie 
odpadów), 

- zanieczyszczenie gleb, wód, powietrza oraz 
przyrody („dzikie” składowiska odpadów), 

- spalanie odpadów w paleniskach domowych, 
- powstawanie „dzikich” składowisk odpadów 

Źródło: Opracowanie własne 
 
5.7.6. Tendencje zmian 
Wzrastające zapotrzebowanie na zakup różnorodnych produktów od lat przyczynia się 
do stopniowego wzrostu jednostkowego wskaźnika wytwarzania odpadów w przeliczeniu 
na mieszkańca - przewiduje się, że w kolejnych latach tendencja ta nie ulegnie zmianie.  
Z kolei usprawnianie wdrożonego nowego systemu gospodarowania odpadami powinno 
przełożyć się na wzrost ilości odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, 
a jednocześnie przyczynić się do wzrostu poziomu odzysku i recyklingu odpadów (szczególnie 
opakowaniowych) oraz do redukcji ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania. Ponadto rozwój technologiczny instalacji do zagospodarowania odpadów umożliwi 
zwiększenie stopnia odzysku i unieszkodliwiania innego niż składowanie odpadów. 
 
5.7.7. Zagadnienia horyzontalne 
a. Adaptacja do zmian klimatu. 
W kontekście zagadnienia horyzontalnego dotyczącego zmian klimatu, należy zwrócić uwagę 
przy organizowaniu obiektów gospodarki odpadami, takich jak PSZOK, place magazynowania 
odpadów, aby nie lokalizować ich na terenach zagrożonych powodziami, podtopieniami 
i osuwiskami, będącymi następstwami kumulacji zmian, będących efektem zmian 
klimatycznych. Zmiany klimatyczne mogą spowodować konieczność reorganizacji gminnych 
systemów odbioru odpadów komunalnych, zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów 
zmieszanych czy biodegradowalnych. 
b. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 
Głównym zagrożeniem jest możliwość pożaru odpadów zgromadzonych na „dzikich” 
wysypiskach. W wyniku pożaru będą się uwalniały do atmosfery toksyczne substancje. 
Zagrożeniem dla gleb i wód podziemnych mogą być odcieki z tych wysypisk. 
c. Działania edukacyjne. 
Działania w zakresie edukacji ekologicznej powinny skupić się na promocji gminnego systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, organizowaniu różnych cyklicznych akcji (np. 
„Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”), segregacji odpadów w placówkach oświatowych. 
W dalszym ciągu powinno prowadzić się działalność edukacyjną w zakresie selektywnego 
zbierania odpadów i ograniczenia ich powstawania. Jednym z najważniejszych aspektów 
edukacji ekologicznej, w połączeniu z poprawą jakości powietrza, powinno być wzmocnienie 
działań edukacyjnych w zakresie szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych. 
d. Monitoring środowiska. 
Monitoring środowiska w odniesieniu do gospodarki odpadami powinien skupiać, się przede 
wszystkim na ilościach wytwarzanych i odzyskiwanych odpadów, w tym niebezpiecznych. 
W kontekście odpadów komunalnych konieczne jest monitorowanie osiąganych poziomów 
recyklingu i odzysku odpadów celem bieżącego i ciągłego udoskonalania lokalnych, gminnych 
systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. 
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5.8. Zasoby przyrodnicze. 

5.8.1. Ochrona przyrody i krajobrazu. 
 

Obszary prawnie chronione 
Na terenie Gminy Biała ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 

- Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie, 
- Rezerwat przyrody Jeleni Dwór, 
- Pomniki przyrody – 2 szt. 

Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie 
Został powołany Uchwałą nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 
maja 1988 roku. Obecnie Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich to największy 
w Polsce kompleks leśny w zachodniej części górnej Odry, obejmujący powierzchnię 480 km2 
najcenniejszych przyrodniczo lasów będących pozostałością niegdysiejszej Przesieki Śląskiej, 
z wciąż jeszcze zachowanymi fragmentami typowych dla polskiego niżu lasów mieszanych 
i liściastych. 
W zbiorowiskach leśnych Borów Niemodlińskich stwierdzono kilka gatunków storczykowatych, 
w tym podkolana białego Platanthera bifolia, kruszczyka szerokolistnego Epipactis helleborine 
i gnieźnika leśnego Neottia nidus-avis, a także barwinka pospolitego Vinca minor, wawrzynka 
wilczełyko Daphne mezereum, konwalię majową Convallaria majalis, śnieżyczkę przebiśnieg 
Galanthus nivalis, lilię złotogłów Lilium martagon i inne. 
Najlepiej poznaną gromadą kręgowców Borów Niemodlińskich są ptaki. Zarejestrowano tu m.in. 
lęgi bąka Botaurus stellaris, łabędzia niemego Cygnus olor, gęsi gęgawy Anser anser, mewy 
śmieszki Larus ridibundus, krzyżówki Anas platyrhynchos, głowienki Aythya ferina i łyski Fulica 
atra. Okoliczne lasy są ostoją bociana czarnego Ciconia nigra, kani czarnej i rudej Milvus 
migrans i M. milvus, trzmielojada Pernis apivorus i dzięcioła zielonosiwego Picus canus. 
Z gatunków borealno-górskich występują tu orzechówki Nucifraga caryocatactes, czyże 
Carduelis spinus, pokrzywnice Prunella modularis i gile Pyrrhula pyrrhula.  
Herpetofauna reprezentowana jest przez zaskrońca Natrix natrix, żmiję zygzakowatą Vipera 
berus, ropuchę paskówkę Bufo calamita, ropuchę zieloną Bufo viridis, grzebiuszkę ziemną 
Pelobates fuscus, padalca Anguis fragilis, jaszczurkę zwinkę Lacerta agilis i jaszczurkę 
żyworodną Lacerta vivipara. W rzekach omawianego obszaru żyją przedstawiciele krainy 
brzany - kiełb Gobio gobio, śliz Nemachilus barbatulus i koza Cobitis taenia - gatunki objęte 
ochroną prawną. (źródło: Makowiecki i Koziarski (red.), 2001).  
 
Rezerwat przyrody Jeleni Dwór 
o powierzchni 3,49 ha powołany Zarządzeniem nr 309 Ministra Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego z dnia 14.09.1959 r. Jest rezerwatem utworzonym w celu zachowania fragmentu 
lasu mieszanego naturalnego pochodzenia – pozostałości po dawnej puszczy. Trzon rezerwatu 
stanowi starodrzew z sosną , świerkiem i dębem szypułkowym. W rezerwacie występuje duża 
liczba gatunków mszaków. Niestety od kilkunastu lat postępuje proces zamierania drzew, 
w  następstwie czego doszło do silnego zadarnienia dna lasu (bujny rozwój roślinności zielnej). 
Obecnie płat lasu w granicach rezerwatu reprezentuje fazę rozpadu drzewostanu, brak jest 
młodszego pokolenia o właściwym dla tego zespołu składzie gatunkowym. 
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Rysunek 2. Obszary chronione na terenie Gminy Biała 

 

 
Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, opracowanie własne. 
 
Pomniki przyrody 
Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 r., poz. 2134 - 
tekst jednolity ze zm.) pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej 
lub ich skupiska, o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub 
krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych 
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tworów, okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, 
wodospady.  
 
Tabela 29. Wykaz pomników przyrody na terenie gminy Biała 

Lp Obiekt Gmina / Obręb Podstawa prawna 

1. 
drzewo (gatunek: Cis pospolity - Taxus 
baccata; pierśnica: 67cm; wysokość: 
17m) 

Gmina Biała - Nadleśnictwo: 
Prószków, Obręb leśny: 

Chrzelice, Leśnictwo: 
Chrzelice, Oddz.: 193 

Ogłoszenie PRWN w Opolu z dn. 6 
lipca 1957 r. o uznaniu niektórych 

drzew za pomniki przyrody. 

2. 
drzewo (gatunek: Modrzew europejski - 
Larix decidua ; pierśnica: 112cm; 
wysokość: 35m) 

Gmina Biała - Nadleśnictwo: 
Prószków, Obręb leśny: 

Chrzelice, Leśnictwo: Jeleni 
Dwór, Oddz.: 71 

Rozporządzenie Nr P/01/2000 
Wojewody Opolskiego z dn. 3 

stycznia2000 r. w sprawie uznania 
za pomniki przyrody 

Źródło: RDOŚ Opole, 2020 

5.8.2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 

Lasy zajmują 17.5% powierzchni obszaru gminy Biała. Największe ich kompleksy występują na 
gruntach wsi Chrzelice, mniejsze na gruntach wsi Czartowice, Pogórze, Nowa Wieś Prudnicka 
i Kolnowice. W ostatnich latach nie obserwuje się znaczącego wzrostu lesistości obszaru 
gminy, także w północnej jej części gdzie jakość produkcyjna gruntów rolnych jest mniejsza. 
Zwiększenie lesistości gminy Biała jest niewielkie ze względu na niewielkie tendencję do 
zalesiania gruntów rolnych o niższych klasach bonitacyjnych przez rolników indywidualnych 
Większością lasów w gminie zarządzają lasy państwowe reprezentowane przez dwa 
nadleśnictwa: Prószków (Bory Niemodlińskie) oraz Prudnik (pozostałe lasy). Rozmieszczenie 
lasów w gminie jest nierównomierne. Największe zwarte kompleksy leśne – Bory Niemodlińskie 
występują na północy gminy Biała. 
 
Zagrożenia 
Zagrożenia dzieli się na trzy grupy: 

 biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne); 
 abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne 

deszcze, wysokie i niskie temperatury); 
 antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia 

przemysłowe, zaśmiecanie lasu). 

Zagrożenia biotyczne 
Dużą część powierzchni leśnej Nadleśnictwa Prudnik stanowią drzewostany na gruntach 
porolnych. Zagrożone są one przez opieńkę oraz hubę korzeniową. W celu ograniczenia 
rozprzestrzeniania się tych patogenów stosowane są metody biologiczne (zabezpieczanie 
pniaków preparatem) oraz mechaniczne (usuwanie i palenie porażonych drzewek w uprawach 
i młodnikach). 
W ochronie lasu przed owadami na terenie Nadleśnictwa Prudnik istotne znaczenie ma ochrona 
przed szkodnikami pierwotnymi (liściożernymi), takimi jak brudnica mniszka i zawodnica 
świerkowa. W tym celu prowadzone są różne prace prognostyczne, np. liczenie samic brudnicy 
mniszki podczas przejścia przez zagrożone drzewostany w czasie kulminacji rójki, jesienne 
poszukiwania zimujących stadiów szkodników sosny czy świerka. 
Starsze drzewostany iglaste narażone są na szkody od szkodników wtórnych takich jak 
cetyńce, korniki i przypłaszczek granatek. Ochrona przed tymi szkodnikami polega głównie na: 
wyznaczaniu, terminowym usuwaniu i wywożeniu z lasu drzew zasiedlonych, utylizacji resztek 
poeksploatacyjnych (gałęzi, kory) powstałych podczas pozyskiwania drzew zasiedlonych, 
terminowym wywozie pozyskanego drewna z lasu, a w razie jego pozostawania w lesie 
w okresie wiosennym i letnim – korowaniem i wykładaniem pułapek wabiących. 
Bardzo ważnymi sprzymierzeńcami leśnika w walce z nadmiernym rozmnożeniem się 
szkodliwych owadów są ptaki. Aby poprawić ich warunki bytowania, wywieszane są w lasach 
budki lęgowe. Zimą, gdy panują trudne warunki, dokarmiane są ptaki na masową skalę. 
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Duże znaczenie gospodarcze mają szkody powodowane przez zwierzynę (jeleń, daniel, sarna, 
dzik), którym zapobiega się w uprawach przez grodzenie, smarowanie repelentami, 
zabezpieczanie plastikowymi tubami oraz palikowanie cennych gatunków, a w młodnikach 
głównie przez zabezpieczanie repelentami i wykładanie drzew zgryzowych. Zimą podczas 
wykonywania pielęgnacji młodników i drzewostanów pozostawia się zwierzynie ścięte gałązki 
na dwa – trzy tygodnie, co znacznie ogranicza spałowanie młodników. 
Zagrożenia abiotyczne 
Najwięcej szkód w drzewostanach Nadleśnictwa Prudnik powodują wiatry. Co roku łamią 
i wywracają setki drzew. Gatunkiem najbardziej zagrożonym jest świerk, który wykształca płytki 
system korzeniowy. Inne zjawiska występują nieregularnie. Efektem zmian klimatycznych mogą 
być pojawiające się w różnych porach roku susze. Występują na dużych obszarach i powodują 
osłabienie drzew oraz straty przyrostowe. 
Lasy Nadleśnictwa Prudnik charakteryzują się II stopniem zagrożenia pożarowego. Największe 
natężenie występowania pożarów występuje wczesną wiosną, z powodu wypalania traw, oraz 
latem, ze względu na wysokie temperatury powietrza i niską wilgotność ściółki.  
Największe zagrożenie pożarowe na terenach leśnych spowodowane jest jednak 
nieprzestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych przez ludzi przebywających w lesie (duża 
atrakcyjność turystyczna lasów w zarządzie Nadleśnictwa Prudnik).  

5.8.3. Ochrona siedlisk ptaków i nietoperzy 

Budynki  mieszkalne, a w szczególności stropodachy, stanowią ważne siedliska chronionych 
w Polsce gatunków ptaków – m.in. jerzyka, wróbla, kawki, pustułki, gołębia miejskiego. 
W związku z rozwojem nowych technologii  ocieplania budynków gatunkom tym, związanym 
z tradycyjnym budownictwem, zaczyna brakować miejsc do gniazdowania. Remonty budynków, 
które odbywają się w okresie od marca (kiedy pierwsze lęgi zaczynają wróble) do drugiej 
połowy sierpnia (kiedy lęgi kończą jerzyki), zagrażają nie tylko siedliskom lęgowym ale nawet 
bezpośrednio osobnikom ptaków chronionych, występujących w obrębie domów mieszkalnych. 
Przed remontem np. termomodernizacją budynków należy wykonać monitoring ornitologiczny, 
określając ewentualne siedliska chronionych gatunków ptaków. Bardzo ważne jest, aby został 
on przeprowadzony w okresie, kiedy poszczególne gatunki faktycznie będą obecne na danym 
obiekcie (jeśli jest on przez nie zasiedlony). Przykładowo, jerzyki przylatują do Polski zwykle 
dopiero na początku maja, od razu przystępują do lęgów, a opuszczają nasz kraj już w II 
połowie sierpnia. Inwentaryzując budynek np. w kwietniu, kiedy w pełni trwają lęgi wróbli, 
możemy stwierdzić „brak innych gatunków”, w czasie gdy stropodach od maja jest zasiedlony 
przez kilka, a w przypadku dużych budynków nawet kilkadziesiąt, par jerzyków! W przypadku 
gdy budynek planowany do remontu jest siedliskiem ptaków, wymagane będzie (w zależności 
od rodzaju czynności i reżimu ochronnego gatunku) uzyskanie od Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska lub właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska 
zezwolenia na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych. 
Podczas remontu budynku wykorzystywanego przez ptaki  do zakładania lęgów, konieczne  jest 
dostosowanie czasu i sposobu prowadzenia prac do wymagań ochronnych ptaków, 
wynikających z ich biologii zgodnie z § 10 pkt 4 lit. h Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną 
(Dz. U. z 2016 r., poz.2183). W takich sytuacjach trzeba przerwać prace aż do zakończenia ich 
okresu lęgowego. Dlatego przy braku pewności, że w miejscu zaplanowanych prac nie 
ma  miejsc lęgowych ptaków, prace te powinny być wykonywane od dnia 16 października do 
końca lutego. Należy jednak zwrócić uwagę, że gołąb miejski  może mieć lęgi praktycznie przez 
cały rok, w tym zimą (szczególnie jeśli jest ona łagodna, co zdarza się ostatnio coraz częściej). 
W trakcie prac termomodernizacyjnych polegających na ociepleniu budynków poprzez 
obłożenie ich warstwą styropianu, zatykane są wszelkie szczeliny w ścianach, a otwory 
prowadzące do stropodachów zamykane są kratkami. Pozbawia to ptaki miejsc lęgowych, które 
są corocznie zajmowane przez te same pary. Rusztowania pokryte siatką czy folią 
uniemożliwiają ptakom swobodny dolot do gniazd. Zatykając otwory prowadzące do 
stropodachów i wszelkie inne szczeliny robotnicy na ogół nie zdają sobie sprawy, że w środku 
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mogą znajdować się ptaki. W takich przypadkach giną one z wycieńczenia i głodu. Również 
niewłaściwe zabezpieczenie otworów prowadzących do stropodachu poprzez włożenie w nie 
śliskich plastikowych rur, utrudniających, a nawet mogących całkowicie uniemożliwiać ptakom 
dostanie się do siedlisk lęgowych, można uznać za niszczenie siedlisk lub umyślne 
uniemożliwianie dostępu do nich. 
Wszelkie działania związane z modernizacją budynków mieszkalnych muszą odbywać się 
w sposób umożliwiający ptakom korzystanie ze swojego siedliska jako obszaru występowania 
zwierząt w ciągu całego jego życia, w dowolnym stadium jego rozwoju, zarówno w okresie 
lęgowym, jak i po nim. Na wykonywanie prac budowlanych w okresie lęgowym, nawet w pobliżu 
gniazd i miejsc lęgowych ptaków (bez ich niszczenia) wymagane jest zezwolenie regionalnego 
dyrektora ochrony środowiska. Obecność ludzi przy gniazdach przyczynia się bowiem do 
płoszenia i niepokojenia ptaków. Zakaz usuwania gniazd z obiektów budowlanych lub terenów 
zieleni nie dotyczy terminu od dnia 16 października do końca lutego, jeżeli wymagają tego 
względy bezpieczeństwa lub sanitarne. 
W niepodważalnie uzasadnionych przypadkach, przy wykazanym braku rozwiązań 
alternatywnych, na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie 
przyrody (Dz.U. 2020, poz. 55 tekst jednolity), jest możliwe uzyskanie stosownych zezwoleń: 

 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwa dotyczące zakazów 
umyślnego zabijania ptaków lub niszczenia jaj, 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu na odstępstwa dotyczące 
zakazów niszczenia siedlisk i ostoi, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, 
umyślnego uniemożliwiania dostępu do schronień, a także płoszenia i niepokojenia 
ptaków. 

Chcąc zapobiec niszczeniu siedlisk lęgowych i pomóc ptakom, należy spełnić kilka kluczowych 
warunków: 

 Nie wolno prowadzić prac budowlanych, także tynkarskich, w otoczeniu zajętych przez 
ptaki gniazd i miejsc lęgowych znajdujących się w budynkach (zazwyczaj od marca do 
sierpnia). Dotyczy to zwłaszcza jerzyka, wróbla, kawki, pustułki, oknówki i gołębia 
miejskiego; 

 Przed przystąpieniem do remontu elewacji należy sprawdzić czy nie gnieżdżą się tam 
ptaki, najlepiej zrobić to już w roku przed planowanymi pracami, koniecznie w okresie 
lęgowym (pamiętając o różnicach między gatunkami); 

 W przypadku gdy nie ma możliwości przesunięcia prac poza sezon lęgowy, 
a okres  lęgowy jeszcze się nie zaczął – po uzyskaniu od regionalnego dyrektora 
ochrony środowiska zezwolenia na umyślne uniemożliwienie dostępu do schronień 
(wydanego na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy o ochronie przyrody) – można 
uniemożliwić ptakom przystąpienie do lęgów w budynku, poprzez zasłonięcie przed 
początkiem okresu lęgowego otworów wykorzystywanych przez nie w poprzednim roku. 
Otwory te powinny zostać odsłonięte po zakończeniu remontu. Przeprowadzenie takich 
działań uniemożliwia wprawdzie ptakom zajmowanie otworów w stropodachach 
w danym sezonie lęgowym, ale nie naraża dorosłych ptaków na utratę gniazd oraz 
zagładę  jaj i piskląt podczas prowadzonych prac remontowych; 

 Jeżeli otwory będące siedliskiem gatunku chronionego mają pozostać na stałe 
niedostępne, wymagane jest uzyskanie zezwolenia na zniszczenie siedlisk lub ostoi, 
będących jego obszarem rozrodu, wychowu młodych i odpoczynku;       

 W elementach, które zasłaniają dotychczasowe miejsca gnieżdżenia się ptaków można 
wyciąć otwór o wymiarach 6,5×3,5 cm (nie zmieni to ogólnego wyglądu elewacji, za to 
pozwoli ptakom swobodnie przystępować do lęgów); 

 W ramach rekompensaty za utracone miejsca gniazdowania można rozwiesić skrzynki 
lęgowe (dla jerzyków - specjalnie skonstruowane) tam, gdzie wcześniej gnieździły się 
ptaki; 

 W sytuacji trwałego uniemożliwienia ptakom dostępu do wykorzystywanych dotąd 
siedlisk lęgowych, konieczne jest zapewnienie im – w ramach rekompensaty za 
utracone miejsca gniazdowania – miejsc alternatywnych, poprzez wywieszenie 
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odpowiedniej liczby budek lęgowych, o parametrach wymaganych przez dany gatunek, 
w okolicy miejsc dotychczasowego gniazdowania ptaków; 

 Budkę lęgową należy umieścić jak najwyżej, najlepiej na ścianie powyżej drugiego 
piętra, ale w miejscu, gdzie ptaki mają swobodny dolot. Należy unikać południowej 
wystawy, aby budka się nie nagrzewała. Mając na uwadze, że jerzyki często gniazdują 
w koloniach, budki dla tego gatunku mogą być wieszane grupami . Budki powinny być 
wykonane z trwałego materiału, np. ze sklejki wodoodpornej lub desek dobrze 
zaimpregnowanych i zabezpieczonych. Warto stosować budki podtynkowe, które nie 
zmieniają wyglądu elewacji i są trwalsze od zewnętrznych; 

 W przypadku zdejmowania i ponownego wieszania budek dla jerzyków trzeba zadbać 
o to, aby otwór wlotowy znajdował się w tym samym miejscu. Zmiany mogą 
spowodować trudności z trafieniem ptaków do budki, gdyż trudno uczą się one nowych 
lokalizacji. Nawet niewielkie przesunięcie budki może zakłócić lęgi lub uniemożliwić je 
w kolejnych latach. Jerzyki doskonale pamiętają, gdzie miały gniazda w danym roku i na 
pamięć próbują się dostać nawet do zamurowanych i zakratowanych otworów. Mija 
zawsze jakiś czas zanim znajdą nowe miejsca do gniazdowania, co może spowodować 
opóźnienie lęgów lub nieprzystąpienie do nich w ogóle; 

 Jerzyki są bardzo konserwatywne jeśli chodzi o miejsce lęgowe. Gnieżdżą się przez 
wiele lat w tych samych miejscach i trudno przyzwyczajają się do nowych lokalizacji 
w przypadku np. zamurowania dawnych gniazd. Dlatego budki dla nich warto wieszać 
już w czerwcu i lipcu, aby ptaki je znalazły i przyzwyczaiły się do nich jeszcze przed 
odlotem; 

 Większość jerzyków przylatuje do Polski w pierwszej połowie maja, dlatego też budki dla 
tych ptaków można montować dopiero na początku tego miesiąca lub w końcu kwietnia. 
Jeśli budka dla jerzyka zostanie zamontowana wcześniej, może być zajęta przez szpaki, 
wróble lub mazurki. Aby się przed tym ustrzec, można zatykać otwory wlotowe budek po 
sezonie lęgowym i odetkać 1 maja. Drugim sposobem jest zdjęcie budki po lęgach 
i powieszenie z powrotem tuż przed przylotem ptaków z zimowiska. 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U  
2019, poz. 1396 ze zm.) w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest 
obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac. Jeżeli prace 
remontowe, w wyniku których dochodzi do zniszczenia siedlisk, gniazd lub jaj, a także płoszenia 
i niepokojenia ptaków objętych ochroną są prowadzone bez zezwoleń i zagrażają ptakom 
bytującym na terenie inwestycji lub ich siedliskom, organ nadzoru budowlanego zobowiązany 
jest do wstrzymania prac budowlanych, pod groźbą odpowiedzialności karnej osoby fizycznej 
będącej organem nadzoru budowlanego, przewidzianej w art. 231 Kodeksu karnego (Dz.U. 
2019, poz.1950 tekst jednolity). 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w sytuacji stwierdzenia przypadku lub uzyskania 
dowodów zaistnienia uzasadnionego podejrzenia niezastosowania się do przepisów z zakresu 
ochrony przyrody może będzie kierował skierować sprawę do organów ścigania, powołując się 
na art. 131 pkt 14 ww. ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z którym „kto bez zezwolenia lub 
wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych 
ochroną gatunkową – podlega karze aresztu albo grzywny”. Zamurowanie piskląt traktowane 
jest jako przestępstwo i podlega karze aresztu, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.  
 
5.8.4. Analiza SWOT. 
Poniżej tabela SWOT dla komponentu ochrona przyrody i krajobrazu oraz ochrona                                        
i zrównoważony rozwój lasów: 
 
Tabela 30. Tabela SWOT dla obszaru interwencji zasoby przyrodnicze. 

MOCNE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

- różnorodność środowiska roślinnego - 
występowanie rzadkich gatunków,  

- niski wskaźnik lesistości, 
- zanieczyszczenie powietrza 
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SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

- możliwość rozwoju turystki ze względu na zasoby 
roślinne i zwierzęce,  

- możliwość promocji regionu, 
- liczne możliwości rozwoju działań edukacyjnych. 

- zanieczyszczenie powietrza mające wpływ na 
stan zasobów przyrodniczych, 

- zagrożenia pożarami lasów. 
 

 

5.8.5. Tendencje zmian 

Kierunki zmian środowiska przyrodniczego w kolejnych latach to utrzymanie trwałości i ciągłości 
funkcji przyrodniczych, zachowanie powiązań przyrodniczych z otaczającymi obszarami oraz 
wzrost możliwości wykorzystania zasobów przyrody dla turystyki i rekreacji, w tym rozwój funkcji 
popularyzatorskiej i edukacyjnej. Te ostatnie powodują także niestety zwiększenie presji 
turystyki na tereny najcenniejsze przyrodniczo. W efekcie prowadzonych przez Nadleśnictwo 
działań następować będzie dalsza przebudowa drzewostanów i zwiększenie zdolności 
produkcyjnych lasu. Jednocześnie związane jest to ze wzrostem zagrożeń zdrowotnych lasów 
przez czynniki abiotyczne i biotyczne. 
Wpływ zmian klimatu: 
Zmiany klimatyczne wpływają na zasięg występowania gatunków, cykle rozrodcze, okresy 
wegetacji i interakcje ze środowiskiem. Jednakże różne gatunki i siedliska inaczej reagują na 
zmiany klimatyczne – na niektóre oddziaływanie to wpłynie korzystnie, na inne nie. Większość 
prognozowanych zmian opiera się o zmiany wartości przeciętnych parametrów klimatycznych: 
opadów, temperatury, kierunków wiatrów, różnorodność biologiczna pod wpływem tych zmian 
ulega stopniowym przekształceniom. Spodziewane ocieplenie się klimatu spowoduje migrację 
gatunków, w tym obcych inwazyjnych, głównie z Europy Południowej, Afryki Północnej, Azji, 
wraz z równoczesnym wycofywaniem się tych gatunków, które nie są przystosowane do 
wysokich temperatur i suszy latem, a dobrze znoszą ostre mrozy. Przewidywane zmiany 
dotyczą również siedlisk wód słodkich, płynących lub stojących. Grupa ta jest narażona na 
zmiany wskutek wzrostu opadów nawalnych, okresów suchych i procesów eutrofizacji. Co 
więcej, w wyniku prognozowanych zmian klimatycznych będzie postępował zanik małych 
powierzchniowych zbiorników wodnych (bagien, stawów, oczek wodnych, małych płytkich jezior 
a także potoków i małych rzek). Stanowi to zagrożenie dla licznych gatunków, które bądź to 
pośrednio bytują na tych terenach, bądź korzystają z nich jako rezerwuarów wody pitnej i może 
skutkować wyginięciem lub migracją gatunków. 
Jednym z czynników silnie różnicujących występowanie lasów w Polsce, obok warunków 
geologicznych są warunki klimatyczne, z którymi wiąże się optimum ekologiczne 
poszczególnych gatunków. W wyniku zmian klimatycznych istotnym zmianom ulec mogą składy 
gatunkowe i typy lasów. Optima ekologiczne gatunków drzewiastych mogą zostać przesunięte 
na północny-wschód. Proces ocieplania i zwiększanie ryzyka suszy sprzyja rozwojowi chorób 
i szkodników, w tym także gatunków inwazyjnych. Cieplejsze zimy będą wpływać korzystnie na 
zimowanie szkodników, a zmniejszona pokrywa śnieżna będzie ułatwiać zimowanie zwierząt 
roślinożernych. Obok zmniejszenia stabilności lasów (większej podatności na szkody od 
czynników biotycznych i abiotycznych), ograniczenia dostępności zasobów środowiska (w tym 
drewna) oraz usług ekosystemowych (turystyka, łagodzenie zmian klimatu przez lasy, 
sekwestracja dwutlenku węgla, ograniczenie naturalnej retencji wodnej lasów), zostaną 
ograniczone również funkcje produkcyjne   i ochronne lasów. 
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5.9. Adaptacja do zmian klimatu i nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 

5.9.1. Adaptacja do zmian klimatu. 

Skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk 
ekstremalnych, występujące w ostatnich kilku dekadach pogłębiają się i z tego względu stały się 
przedmiotem zainteresowania rządów i społeczności międzynarodowej. Wyniki badań 
naukowych jednoznacznie wskazują, że zjawiska powodowane przez zmiany klimatu stanowią 
zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, w tym także dla 
Polski. 
W Polsce przygotowano „Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na 
zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020) z myślą o zapewnieniu 
warunków stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu ryzyk, jakie niosą ze sobą 
zmiany klimatu, ale również z myślą o wykorzystaniu pozytywnego wpływu, jaki działania 
adaptacyjne mogą mieć nie tylko na stan polskiego środowiska, ale również wzrost 
gospodarczy. 
Wyniki prognoz pokazują, że do roku 2030 zmiany klimatu będą miały dwojaki, pozytywny 
i negatywny wpływ na gospodarkę i społeczeństwo. 
Wzrost średniej temperatury powietrza będzie miał pozytywne skutki m.in. w postaci wydłużenia 
okresu wegetacyjnego, skrócenia okresu grzewczego oraz wydłużeniu sezonu letniego. 
Dominujące są jednak przewidywane negatywne konsekwencje zmian klimatu. Ze zmianami 
klimatycznymi wiążą się niekorzystne zmiany warunków hydrologicznych. Wprawdzie roczne 
sumy opadów nie ulegają zasadniczym zmianom, jednak ich charakter staje się bardziej losowy 
i nierównomierny, czego skutkiem są dłuższe okresy bezopadowe, przerywane gwałtownymi 
i nawalnymi opadami. Poziom wód gruntowych będzie się obniżał, co negatywnie wpłynie na 
różnorodność biologiczną i formy ochrony przyrody, w szczególności na zbiorniki wodne i tereny 
podmokłe. Zmiany będą do zaobserwowania również w porze zimowej, gdzie skróci się okres 
zalegania pokrywy śnieżnej i jej grubość. Jednocześnie efektem zmian klimatu będzie 
zwiększanie częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych i katastrof, które 
będą miały istotny wpływ na obszary wrażliwe i gospodarkę kraju. Podstawowe znaczenie będą 
miały ulewne deszcze niosące ryzyko powodzi i podtopień, a także osuwisk – głównie na 
obszarach górskich i wyżynnych, ale również na zboczach dolin rzecznych. Coraz częściej 
będzie można zaobserwować silne wiatry, a nawet towarzyszące im incydentalnie trąby 
powietrzne i wyładowania atmosferyczne, które mogą znacząco wpłynąć m.in. na budownictwo 
oraz infrastrukturę energetyczną i transportową.  
Bezpośrednie negatywne skutki zmian klimatu to również nasilenie się zjawiska eutrofizacji wód 
śródlądowych, zwiększenie zagrożenia dla życia i zdrowia w wyniku stresu termicznego 
i wzrostu zanieczyszczeń powietrza, większe zapotrzebowanie na energię elektryczną w porze 
letniej, zmniejszenie potencjału chłodniczego elektrowni czego skutkiem będzie spadek mocy 
produkcyjnej i wiele innych. 
Wpływ klimatu na najbardziej wrażliwe sektory i obszary (gospodarka wodna, rolnictwo, 
leśnictwo, różnorodność biologiczna i obszary prawnie chronione, zdrowie, transport, 
energetyka) został opisany wcześniej, w rozdziałach dot. tendencji zmian. 

5.9.2. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 

Definicje poważnej awarii i poważnej awarii przemysłowej określa odpowiednio  
art. 3 pkt. 23 i 24 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2019 poz. 
1396 ze zm.): 

- poważna awaria - to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja powstała 
w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje 
jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego 
powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego 
zagrożenia z opóźnieniem. 

- poważna awaria przemysłowa przez pojęcie to rozumie się poważną awarię w zakładzie.  
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Na terenie województwa opolskiego służby ochrony przeciwpożarowej i inspekcji ochrony 
środowiska dokonały kwalifikacji zakładów produkcyjnych ze względu na stopień zagrożeń 
awariami przemysłowymi. Na ogólną liczbę 19 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia 
poważnej awarii (stan 2018 r. wg KW PSP) wyróżniono 11 zakładów o dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) i 8 zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  
Na terenie Gminy Biała nie występuje żaden zakład ZDR i ZZR. 
Na obszarze Gminy Biała występują następujące zagrożenia środowiskowe:  

 zagrożenia  pożarowe:  
- terenów leśnych - powstają głównie w obszarach leśnych, szczególnie w okresach 
długotrwałej suszy, występują sezonowo wiosną, latem i jesienią m.in. podczas 
wypalania traw, co stwarza  zagrożenie pożarem przestrzennym, który 
w szczególności dotyczy rejonu północnego oraz wschodniego gminy. W wyniku 
dużego pożaru – brak przejezdności drogi nr 414, 
- terenów zurbanizowanych - wynikają z infrastruktury miejskiej i wiejskiej obiektów 
użytkowych, występują w zabudowie przedwojennej i wczesno powojennej. Charakter 
budownictwa mieszkalnego to przede wszystkim budynki o konstrukcji murowanej. 
Miejscowości wiejskie charakteryzują się także w większości zabudową murowaną. 
Budynki mieszkalne i inwentarskie często połączone są ze sobą tworząc praktycznie 
jedną strefę pożarową. Obiektami przedstawiającymi duże zagrożenie pożarowe są 
również zakłady produkcyjne, hurtownie, stacje paliw.  

 zagrożenia  drogowe  i kolejowe - przecinające teren gminy szlaki komunikacji drogowej  
są potencjalnymi miejscami zagrożenia pożarowego, chemicznego oraz ekologicznego. 
Wynika to z faktu, że szlakami tymi transportowane są toksyczne środki przemysłowe 
(TSP) – materiały niebezpieczne dla ludzi i środowiska. Z uwagi na konfliktowość 
przewożonych ładunków, trasy przewozów prowadzone winny być przy zachowaniu 
maksymalnego bezpieczeństwa dla mieszkańców i środowiska.  Awaria bądź katastrofa 
może się zdarzyć na całej trasie przewozu materiałów niebezpiecznych, niemniej jednak 
najbardziej zagrożonymi miejscami, są skrzyżowania dróg, szczególnie w obszarach  
zaludnionych.  

 inne zagrożenia  urbanistyczne - napowietrzne  linie energetyczne wysokiego 
i średniego napięcia przebiegające przez tereny leśne, wzdłuż torów i w sąsiedztwie 
stacji transformatorowych oraz duże transformatory,  

 zagrożenia  chemiczne  i ekologiczne - wynikają głównie z magazynowania i stosowania 
przez zakłady przemysłowe materiałów niebezpiecznych. Szczególnym rodzajem 
zagrożenia jest stosowanie w procesach produkcyjnych materiałów i substancji 
chemicznie niebezpiecznych. Do najbardziej niebezpiecznych zagrożeń pod tym 
względem należy zaliczyć: 

- awarie zbiorników i instalacji technologicznych w zakładach produkcyjnych 
i podmiotach gospodarczych, magazynujących i przetwarzających materiały 
i substancje chemicznie niebezpieczne, 
- wybuchy i przestrzenne pożary w obiektach posiadających materiały i substancje 
chemicznie niebezpieczne, w czasie których może dojść do wytworzenia bardzo 
toksycznych, niebezpiecznych dla życia i zdrowia człowieka związków chemicznych.  

Zagrożenia te obejmują głównie zakłady dysponujące i użytkujące materiały 
niebezpieczne i wybuchowe, a także składy magazynowe oraz rozlewnie gazów 
skroplonych. Mogą one zagrozić życiu i zdrowiu ludności oraz spowodować skażenie 
środowiska (np. amoniak, chlor).   

 zagrożenie powodziowe - na terenie gminy  zagrożenie powodziowe praktycznie nie 
występuje. Mogą wystąpić lokalne podtopienia w wyniku gwałtownych opadów deszczu 
na terenach gdzie drobne cieki wodne nie będą mogły pomieścić nadmiernej ilości wody 
opadowej (zagrożenia opisane zostały w rozdz. 5.4.4.). 

 huragany i silne wiatry - w przypadku występowania silnych wiatrów i huraganów istnieje 
duże prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia związanego z uszkodzeniem lub 
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zniszczeniem linii energetycznych przebiegających przez obszar gminy i wystąpienia 
przerw w dostawach energii elektrycznej.  

 zagrożenia promieniotwórcze - do potencjalnych źródeł nadzwyczajnych zagrożeń 
radiacyjnych należy zaliczyć: 

- źródła promieniowania wykorzystywane w diagnostyce medycznej, 
- aparaty rentgenowskie medyczne, 
- aparaty rentgenowskie i gammo-graficzne stosowane w diagnostyce 

technicznej. 
Wymienione wyżej źródła stwarzają zagrożenie lokalne, minimalne w przypadku awarii 
sprzętu,  nieprzestrzegania procedur eksploatacji oraz w wypadku kradzieży  urządzeń.  

Zadania koordynacji m.in. prac związanych z poważnymi awariami i ewentualnie powstałymi 
zagrożeniami regulują stosowne procedury na szczeblu powiatowym, w powiązaniu 
z działaniem służb ratowniczych (strażą pożarną, policją, pogotowiem ratunkowym, pogotowiem 
energetycznym, pogotowiem gazowym, pogotowiem wodociągowo-kanalizacyjnym). Są one 
zawarte w Gminnym i Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego, które zostały opracowane 
zgodnie z wymogami ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 7 sierpnia 2013 r. (Dz.U. 2019 
poz. 1398 – tekst jednolity), ustawy z dnia 15 września 2017 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. 
2017 poz. 1897 – tekst jednolity), Zaleceń Wojewody Opolskiego z dnia 26 listopada 2010 roku 
do planów zarządzania kryzysowego. W planach ujęto najistotniejsze zagrożenia mogące 
wystąpić na terenie gminy, procedury postępowania na wypadek pojawienia się tych zagrożeń 
oraz zestawienie możliwych do zadysponowania sił i środków do przeciwdziałania 
nadzwyczajnym zdarzeniom o znamionach kryzysu.   
Działania ratownicze prowadzone na terenie Gminy Biała realizują jednostki Państwowej Straży 
Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Część z nich włączona jest do Krajowego 
Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. 
 
Na ogólną liczbę 20 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii (stan 2019 r. 
wg KW PSP w Opolu) wyróżniono 11 zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej (ZDR) i 9 zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej. Na terenie Gminy Biała nie występują zakłady ZDR i ZZR. 
W tabelach poniżej przedstawiono liczbę miejscowych zagrożeń zanotowanych na terenie 
Gminy Biała w 2019 roku, w podziale na wielkość oraz rodzaj miejscowego zagrożenia. 
 
Tabela 31. Liczba miejscowych zagrożeń w podziale na wielkość zagrożenia w 2019 roku.  

Wielkość 
zagrożenia 

2019 

małe 7 
lokalne 84 
średnie 2 

duże 0 
  Źródło: dane statystyczne KG PSP (www.kgsp.gov.pl) 

 
 

Tabela 32. Liczba miejscowych zagrożeń w podziale na rodzaj miejscowego zagrożenia w 2019 
roku. 

Rodzaj miejscowego 
zagrożenia 

2019 

silne wiatry 48 
przybory wód 0 
opady śniegu 1 

opady deszczu 10 
chemiczne 0 

ekologiczne 0 
budowlane 11 

infrastruktury komunalnej 0 
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w transporcie drogowym 11 
w transporcie kolejowym 0 

na obszarach wodnych 0 
  Źródło: Dane statystyczne KG PSP (www.kgsp.gov.pl) 

5.9.3. Analiza SWOT. 

Tabela 33. Tabela SWOT dla obszaru interwencji adaptacja do zmian klimatu i nadzwyczajne 
zagrożenia środowiska. 

MOCNE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

SŁABE STRONY 
(czynniki wewnętrzne) 

- funkcjonuje gminny i powiatowy plan 
zarządzania kryzysowego z wyszczególnieniem 
poszczególnych zagrożeń na terenie gminy 
oraz  sposobów i procedur postępowania, 

- doposażanie straży pożarnej w sprzęt do 
ratownictwa  chemiczno-ekologicznego 

- nieprzewidywalność zdarzeń komunikacyjnych, 
pogodowych i hydrologicznych poważnych awarii 

SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

- poprawa bezpieczeństwa na drogach  (budowa, 
modernizacja), 

- zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnych 
awarii przemysłowych - modernizacja zakładów, 

- podejmowanie działań na etapie zarządzania 
planami zagospodarowania przestrzennego 

- zagrożenia  pożarowe - głównie na obszarach 
leśnych, 

- zagrożenia  chemiczne  i ekologiczne - 
wynikające głównie z magazynowania 
i stosowania przez przedsiębiorstwa materiałów 
i surowców niebezpiecznych, 

- występujące szlaki komunikacyjne na których 
przewożone są substancje niebezpieczne 

 
5.9.4. Tendencje zmian. 
Największe zagrożenie związane jest z transportem drogowym. Awarie mogą mieć miejsce 
również na terenie przedsiębiorstw na terenie gminy, których ilość co roku wzrasta. W ocenie 
zagrożeń poważnymi awariami należy zwrócić uwagę na zakłady, które nie zostały zaliczone do 
kategorii ZDR i ZZR, ze względu na relatywnie mniejsze ilości substancji, niż ustalone 
w kryteriach kwalifikacyjnych. Ponadto, część substancji, klasyfikowanych jako żrące, szkodliwe 
lub drażniące nie została ujęta w kryteriach kwalifikacyjnych dla obiektów zagrażających 
poważną awarią przemysłową. Takie substancje są często stosowane w przedsiębiorstwach, 
a ich uwolnienie do otoczenia w wyniku awarii może również stanowić zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzi oraz dla środowiska. 
Wzrastająca ilość zakładów zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia awarii. Ryzyko to jest 
zwiększone również ze względu na rosnący ruch pojazdów na terenie gminy w ramach 
istniejącej sieci komunikacyjnej. 
Wpływ zmian klimatu: 
Niewłaściwa gospodarka przestrzenna, w szczególności inwestowanie na terenach 
zagrożonych, w tym w strefach zalewowych rzek oraz zbyt niska pojemność retencyjna 
naturalna jak i sztucznych zbiorników, nie tylko w dolinach rzek, ogranicza skuteczne działania 
w sytuacjach nadmiaru lub deficytu wód powierzchniowych. Istnieje ryzyko, że w przyszłości 
zjawiska te będą występować ze zwiększoną częstotliwością. Wyniki przeanalizowanych 
scenariuszy wskazują na zwiększone prawdopodobieństwo występowania powodzi 
błyskawicznych wywołanych silnymi opadami mogących powodować zalewanie obszarów, na 
których nieodpowiednio prowadzona jest gospodarka przestrzenna. 

5.10. Działania edukacyjne. 

5.10.1. Edukacja ekologiczna społeczeństwa 

Rola edukacji ekologicznej w procesie realizacji polityki środowiskowej, a więc i obowiązków 
ekologicznych, jest szczególnie istotna. Nie chodzi również tylko o edukację w ścisłym tego 
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słowa znaczeniu, czyli proces nauczania, świadczony w ramach systemu oświaty, ale 
o kształtowanie świadomości ekologicznej w każdej dziedzinie życia, mającej jakikolwiek 
związek z ochroną środowiska.  
Na terenie Gminy Biała następować będzie kontynuacja działalności edukacyjnej obejmującej 
mieszkańców gmin w zakresie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów i ograniczenia ich 
powstawania, propagowania postaw i zachowań motywujących ludność do oszczędzania wody, 
uświadomienia problemu ochrony powietrza (propagowanie informacji o możliwościach 
stosowania proekologicznych źródeł ciepła, termomodernizacji i działalności funduszy 
proekologicznych).  

5.10.2. Analiza SWOT. 

Tabela 34. Tabela SWOT dla komponentu działania edukacyjne. 
MOCNE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 
SŁABE STRONY 

(czynniki wewnętrzne) 

- duże zaangażowanie władz gminy w działania 
edukacyjne, 

- popularność prowadzonych akcji edukacyjnych w 
placówkach oświatowych 

- niska świadomość społeczna w zakresie 
zagadnień ochrony środowiska, 

- brak mpzp dla części terenów w gminie, 

SZANSE 
(czynniki zewnętrzne) 

ZAGROŻENIA 
(czynniki zewnętrzne) 

- edukacja różnych grup dzieci, młodzieży i 
dorosłych w zakresie OZE, 

- systematyczność działań prowadzonych w 
placówkach edukacyjnych 

- ograniczone środki na prowadzenie działań w 
placówkach oświatowych, 

 

5.10.3. Tendencje zmian 

Edukacja ekologiczna prowadzona jest przez różne jednostki i podmioty na terenie gminy, 
wielopłaszczyznowo, w ramach prowadzenia działań w różnych obszarach interwencji 
w  środowisku. Działania prowadzone są od wielu już lat i będą prowadzone w latach kolejnych. 
Coraz częściej oprócz tradycyjnych form (np. konkursy, akcje, zakup wydawnictw) do arsenału 
środków przekazu angażowane są tzw. nowe media. 
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6. OCENA STOPNIA REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ Z PROGRAMU OCHRONY 
ŚRODOWISKA DLA GMINY BIAŁA NA LATA 2015-2018 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 
2022. 
Obecny dokument – Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2020-2024 
z perspektywą do roku 2028 jest kontynuacją Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała 
na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biała 
na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022 został przyjęty Uchwałą Nr XVII.161.2016 Rady 
Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2016 r. Przyjęty dokument nie jest aktem prawa 
miejscowego, ma jedynie charakter kierunkowy, wyznaczone i opisane w nim zadania są 
wytyczną dla realizowania polityki środowiskowej na terenie gminy, stawiając jednocześnie 
szereg zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych do wykonania w ciągu 4 kolejnych lat. 
Wytyczone zadania mają w sposób optymalny pomagać kształtować ład przestrzenny, zgodny 
z bieżącymi wymogami ochrony środowiska. Realizacja części zadań wymaga dużych 
nakładów finansowych i współdziałania – tak urzędów administracji publicznej, jak 
i przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. Efekty realizacji wytyczonych zadań 
obserwowane są zwykle w długim horyzoncie czasowym, przy założonej ciągłości realizacji 
zadań poprawy i utrzymania stanu środowiska.  
Gmina Biała systematycznie realizuje zadania poprawiające stan środowiska naturalnego  
(w zakresie m.in. gospodarki odpadami, ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej,  
ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, ochrony przyrody i krajobrazu, edukacji 
ekologicznej,). Przygotowany zostały (w formie osobnego dokumentu) Raport z realizacji 
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała za lata 2015-2018, którego zapisy wskazują na 
systematyczną  realizację zadań poprawiających stan środowiska naturalnego we wszystkich 
obszarach interwencji. 
Ocena stopnia realizacji zadań wytyczonych w przyjętym Programie Ochrony 
Środowiska: 
Przyjęty Program Ochrony Środowiska formułował zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne tak 
dla Gminy Biała, jak również dla szeregu instytucji i przedsiębiorstw uczestniczących 
w wywieraniu wpływu na stan środowiska na terenie gminy. Określenie stanu ich realizacji oraz 
wpływu na środowisko nie jest sprawą oczywistą, ze względu na szereg elementów 
oddziaływujących na realizację zadań, w tym m.in.: 

- zmiany sytuacji ekonomiczno-gospodarczej kraju, województwa, powiatu, gminy 
- zmiany priorytetów realizacyjnych w okresie obowiązywania programu, 

DZIAŁANIA SYSTEMOWE: 
Edukacja ekologiczna: 
Zadania w dziedzinie edukacji ekologicznej traktowane są priorytetowo, ze względu na 
świadomość pokładania w tym elemencie ochrony środowiska znacznych nadziei 
i spodziewanych korzyści w długoterminowym horyzoncie czasu. Realizowane były głównie 
przez placówki oświatowe z terenu gminy, nadleśnictwa oraz organizacje pozarządowe. Do 
najważniejszych akcji i projektów realizowanych na terenie gminy zalicza się: 

- wycieczki edukacyjne, 
- zbiórki zużytych baterii, 
- konkursy przyrodniczo – edukacyjne, 
- olimpiady wiedzy edukacyjnej. 

Prowadzono działania zmierzające do szerszego udostępnienia informacji o środowisku 
i działaniach proekologicznych w gminie. Informacje o środowisku umieszczane są, zgodnie 
z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. 2018 poz. 2081 - tekst jednolity), na stronie internetowej Gminy Biała, w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
Zarządzanie środowiskowe: 
Zgodnie z terminami określonymi w dokumentach nadrzędnych przygotowywane są 
odpowiednie dokumenty właściwe dla szczebla gminnego. Realizowane zadania przebiegały 
zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. W zarządzaniu środowiskiem wykorzystywane są: 

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
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- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
- Strategia rozwoju Gminy Biała na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2025, 
- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 

2022, 
- gminna ewidencja zabytków, 
- programy edukacji ekologicznej, 
- Plan Rozwoju Lokalnego, 
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. 

OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH. 
Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej, ochrona przyrody: 
Zadania związane z ochroną przyrody realizowane są na bieżąco przez Gminę Biała. Zadania 
w zakresie zachowania i ochrony zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych 
prowadzone były głównie przez Nadleśnictwo Prudnik. Prowadzono zalesienia i zadrzewienia 
w ramach ochrony i zwiększania różnorodności biologicznej, realizowano plan gospodarczy 
utrzymania lasów. Prowadzono nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych (Starostwo 
Powiatowe w Prudniku). 
Realizowane zadania własne związane były m.in. z rewitalizacją terenów zielonych i parków,  
realizacji zieleni urządzonej, jej bieżącego utrzymania na terenach rekreacyjno- 
wypoczynkowych, wypoczynkowego zagospodarowania terenów cennych przyrodniczo 
i krajobrazowo. Prowadzono pielęgnację i wycinkę drzew oraz nasadzenia. 
Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2015-2018 w zakresie ochrony zasobów 
przyrody przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 35. Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2015-2018. 

Wskaźnik 2015 2018 Uwagi 

Powierzchnia obszarów prawnie 
chronionych w ha 

3,49 3 077,00 
Nastąpił wzrost powierzchni 
obszarów prawnie chronionych o 
3 073,51 ha 

Powierzchnia rezerwatów w ha 3,49 3,91 
Nastąpił wzrost powierzchni 
rezerwatów o 0,41 ha 

Powierzchnia Obszarów 
Chronionego Krajobrazu w ha 

0 3 077,0 

Powierzchnia Obszarów 
Chronionego Krajobrazu wzrosła o 
3 077,0 ha (poszerzenie granic 
OChK)  

Powierzchnia parków 
krajobrazowych w ha 

0,00 0,00 
Na obszarze gminy nie występują 
parki krajobrazowe. 

Liczba pomników przyrody szt. 2 2 
Liczba pomników przyrody 
pozostała bez zmian. 

Wskaźnik lesistości % 18 17,5 
Wskaźnik lesistości nieznacznie 
zmalał 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. 
 
Ochrona powierzchni ziemi: 
Kontynuowano szkolenia dla rolników z zakresu Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych, 
promowano rolnictwo ekologiczne i agroturystykę. Zadania w zakresie ochrony powierzchni 
ziemi realizowane były także w ramach wprowadzania odpowiednich zapisów w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego, wprowadzając działania prewencyjne, m.in. 
dotyczące strefowania poszczególnych zamierzeń, stref ochronnych, granic obszarów. 
Wykonano m.in. zadania związane z rekultywacją terenów zdegradowanych oraz likwidacją 
dzikich wysypisk.  
POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO. 
Ochrona powietrza atmosferycznego: 
Zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego oraz z poprawą jego jakości 
realizowane były w zakresie: 

- przeprowadzania szeregu działań termomodernizacyjnych obiektów prywatnych, 
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- przeprowadzania szeregu działań termomodernizacyjnych obiektów użyteczności 
publicznej, 

- modernizacji systemów grzewczych, 
- modernizacji układów komunikacyjnych w celu upłynnienia ruchu samochodowego oraz 

poprawy stanu technicznego dróg,  
- opracowania i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, 
- przebudowy, modernizacji oraz poprawy stanu zaplanowanych odcinków dróg, 
- prowadzonych działań związanych z edukacją ekologiczną, 
- promocji czystych ekologicznie systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii, 

promocji oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii, 
- realizacją programu ochrony powietrza przez wyznaczone podmioty, 

Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2015-2018 w zakresie ochrony powietrza 
atmosferycznego przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 36. Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2015-2018. 

Wskaźnik 2015 2018 Uwagi 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych 
z zakładów szczególnie 
uciążliwych w Mg 

- 4 

Brak możliwości porównania – dane 
dot. emisji zanieczyszczeń pyłowych 
z zakładów szczególnie uciążliwych z 
terenu Gminy Biała podawane są 
dopiero począwszy od 2018 roku 

Emisja zanieczyszczeń gazowych 
z zakładów szczególnie 
uciążliwych w Mg 

- 1 107 

Brak możliwości porównania – dane 
dot. emisji zanieczyszczeń gazowych 
z zakładów szczególnie uciążliwych z 
terenu Gminy Biała podawane są 
dopiero począwszy od 2018 roku 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych. 
 

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, gospodarka wodno-ściekowa: 
Realizowano zadania związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej i kolejnymi podłączeniami do 
sieci oraz wykonaniem zadań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 
Zadania związane z pomiarami i bieżącym monitoringiem wód realizowane były przez WIOŚ 
w Opolu, w tym działania kontrolne, mające na celu przeciwdziałanie odprowadzaniu 
nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom 
w odprowadzaniu ścieków przemysłowych. Prowadzono działania propagujące oszczędzanie 
wody, zmniejszania wodochłonności w przemyśle. Duża część zadań w tym obszarze, ze 
względu na posiadane kompetencje realizowana była przez przedsiębiorstwo Wodociągi 
i Kanalizacja sp. z o.o. w Białej - związane były głównie z porządkowaniem gospodarki 
ściekowej na terenie gminy (budowa kanalizacji sanitarnej), kolejnymi podłączeniami 
mieszkańców do sieci kanalizacyjnej modernizacją oczyszczalni ścieków, przygotowaniem 
technicznym inwestycji gospodarki ściekowej. Rozpoczęto pierwsze realizacje przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2015-2018 w zakresie 
ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 37. Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2015-2018. 

Wskaźnik 2015 2018 Uwagi 

Skanalizowanie gminy 19,2 19,4 
Nastąpił wzrost wskaźnika 
skanalizowania gminy o 0,2 
punktu procentowego. 

Wielkość komunalnych oczyszczalni 
ścieków w RLM 

1 200 4 000 
Nastąpił wzrost wskaźnika 
RLM o 2 800 

Zużycie wody na 1 mieszkańca 29,3 31,0 
Nastąpił wzrost średniego 
zużycia wody na mieszkańca 
gminy o 1,7 m3/rok 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych.  
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Gospodarka odpadami: 
Zadania z zakresu gospodarki odpadami realizowane były przede wszystkim w zakresie  
wdrożenia, a następnie usprawniania nowego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Ponadto wspierano działania z edukacji ekologicznej związane z właściwym 
gospodarowaniem odpadami oraz udzielano dofinansowań na demontaż, transport 
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. 
Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2017-2018 w zakresie gospodarki odpadami 
przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 38. Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2017-2018. 

Wskaźnik 2017 2018 Uwagi 

Masa zebranych odpadów 
komunalnych (ogółem) [Mg] 

2 756,5 2 621,81 
Ogólna ilość odpadów komunalnych 
zebrana z terenu gminy w latach 2017-
2018 zmalała o ok. 4,9 % 

Masa odpadów komunalnych 
zebranych selektywnie [Mg] 

1 321,92 1 195,41 

Ilość odpadów komunalnych zebrana 
z terenu gminy w sposób selektywny, 
w latach 2017-2018  zmalała o ok. 
10 %  

Udział odpadów komunalnych 
zebranych selektywnie w ogólnej 
masie zebranych odpadów [%] 

48 45,6 

Udział odpadów komunalnych 
zebranych w sposób selektywny 
w stosunku do ogólnej ilości zebranych 
z terenu gminy odpadów, w latach 
2017-2018 zmalał o 2,4 punktu 
procentowego 

Źródło: GUS 
 
Ochrona przed hałasem: 
Realizowane zadania związane były głównie z: 

- modernizacją dróg gminnych, 
-  uwzględnianiem ochrony przed hałasem na etapie wprowadzania zmian do studiów 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego (np. określenia wpływu lokalizacji przedsięwzięć 
uciążliwych dla środowiska w zakresie hałasu), 
- prowadzeniem monitoringu hałasu przez WIOŚ w Opolu.  

Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2015-2018 w zakresie ochrony przed hałasem 
przedstawia tabela poniżej: 

 
Tabela 39. Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2015-2018. 

Wskaźnik 2015 2018 Uwagi 

Liczba pojazdów ogółem 
zarejestrowanych na terenie 
powiatu* 

41 959 45 678 
Nastąpił wzrost liczby pojazdów 
na terenie powiatu ogółem o 
3 719 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 
*dane o liczbie pojazdów są podawane w statystykach GUS na poziomie powiatu 
 
Promieniowanie elektromagnetyczne: 
Przyjmowanie zgłoszeń dot. promieniowania niejonizującego (m.in. stacje bazowe telefonii 
komórkowych BTS) leży w kompetencjach Starosty Prudnickiego. Porównanie podstawowych 
wskaźników za lata 2015-2018 w zakresie ochrony przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 40. Porównanie podstawowych wskaźników za lata 2015-2018. 

Wskaźnik 2015 2018 Uwagi 

Średnie natężenie PEM dla małych 0,27 0,44 Nastąpił wzrost średniego 
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miast województwa opolskiego V/m natężenia PEM dla małych miast 
województwa opolskiego o 0,17 
V/m. 

Średnie natężenie PEM dla terenów 
wiejskich województwa opolskiego V/m 

0,19 <0,2 

Średnie natężenie PEM dla 
terenów wiejskich województwa 
opolskiego pozostaje na 
zbliżonym poziomie. 

Źródło: WIOŚ w Opolu 
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7. CELE I KIERUNKI OCHRONY ŚRODOWISKA DO 2028 ROKU.  

Tabela 41. Cele i kierunki ochrony środowiska. 

Lp. 
Wskaźnik 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa wskaźnika Wartość bazowa 
Wartość 
docelowa 

Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Cel: Poprawa jakości powietrza na terenie gminy w stosunku do roku bazowego 

A.1. Kierunek interwencji: Zarządzanie regionalne ochroną powietrza. Monitoring realizacji programów ochrony powietrza 

 

Substancje, których 
stężenia przekroczyły 
wartości dopuszczalne 
lub wartości 
dopuszczalne 
powiększone 
o margines tolerancji – 
klasyfikacja strefy 
w której leży gmina 

Klasa C: PM10, 
B(a)P 

Wszystkie 
substancje w 

klasie A 

Opracowanie i monitoring realizacji obecnych programów 
ochrony powietrza dla strefy opolskiej 

Zarząd Województwa, 
Sejmik Województwa 

Określone 
w tabeli nr 
44 

A.2. Kierunek interwencji: Realizacja zadań wskazanych w programach ochrony powietrza (POP) 

    Realizacja zadań zgodnie z treścią POP dla strefy opolskiej 

Gmina Biała, 
administratorzy i 
właściciele budynków, 
podmioty gospodarcze 

Określone 
w tabeli nr 
44 

A.3. Kierunek interwencji: Działalność kontrolno-pomiarowa w zakresie czystości powietrza atmosferycznego 

    Monitoring zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. 
Kontrole realizacji wymagań decyzji o pozwoleniu na 
korzystanie ze środowiska i inna działalność kontrolna 

RWMŚ WIOŚ w Opolu Określone 
w tabeli nr 
44 

A.4. Kierunek interwencji: Działania służące minimalizacji oddziaływania niewydajnych lokalnych źródeł ciepła 

    Wymiana/modernizacja systemów ogrzewania 
Właściciele i zarządcy 
nieruchomości 

Określone 
w tabeli nr 
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Lp. 
Wskaźnik 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa wskaźnika Wartość bazowa 
Wartość 
docelowa 

Rozwój sieci przesyłowych gazu, energii elektrycznej i ciepła 
Tauron Dystrybucja, Gaz-
System 

44 

Termomodernizacja budynków 
Właściciele i zarządcy 
nieruchomości 

A.5. Kierunek interwencji: Realizacja zadań obowiązującego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała 

    Zgodnie z treścią PGN dla Gminy Biała  
Gmina Biała, właściciele i 
zarządcy nieruchomości, 
podmioty gospodarcze 

Określone 
w tabeli nr 
44 

A.6. Kierunek interwencji: Poprawa jakości powietrza w Gminie Biała 

    

Prowadzenie interwencji w ramach kompetencji organów i 
inspekcji ochrony środowiska w związku z uciążliwościami 
zgłaszanymi przez społeczeństwo dotyczącymi emisji gazów 
i pyłów do powietrza oraz emisji uciążliwych zapachów 

WIOŚ Opole, Starosta 
Prudnicki, Burmistrz Białej 

Określone 
w tabeli nr 
44 Zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i 

możliwości ochrony powietrza, w tym oszczędności energii i 
stosowania odnawialnych źródeł energii oraz szkodliwości 
spalania odpadów w gospodarstwach domowych 

Gmina Biała, powiat 
prudnicki, organizacje 
pozarządowe 

A.7. Kierunek interwencji: Ograniczanie emisji komunikacyjnej, rozwój infrastruktury rowerowej 

    Realizacja zadań przewidzianych planami Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich w 
Opolu 

Zarządcy dróg Określone 
w tabeli nr 
44 

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych i rowerowych Zarządcy dróg 
Poprawa stanu technicznego dróg, zmiany w organizacji ruchu 
komunikacyjnego. Sprzątanie dróg przez ich zarządców. 

Zarządcy dróg 

A.8. Kierunek interwencji: Rozwój energetyki odnawialnej 

    

Wspieranie  projektów  w  zakresie  budowy  urządzeń  i  
instalacji  energii odnawialnej 

Powiat prudnicki, Gmina 
Biała, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

Określone 
w tabeli nr 
44 Promocja i wspieranie rozwoju odnawialnych źródeł energii 

oraz technologii zwiększających efektywne wykorzystanie 
Powiat prudnicki, Gmina 
Biała, WFOŚiGW, 
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Lp. 
Wskaźnik 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa wskaźnika Wartość bazowa 
Wartość 
docelowa 

energii i zmniejszających materiałochłonność gospodarki NFOŚiGW, organizacje 
pozarządowe 

A.10 Kierunek interwencji: Działania inwestycyjne w obszarze redukcji emisji zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych 

    
Zadania realizowane lokalnie przez zarządzających 
instalacjami przemysłowymi w celu redukcji emisji 
zanieczyszczeń atmosferycznych. 

Zarządzający instalacjami 
przemysłowymi 

Określone 
w tabeli nr 
44 

Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem 

Cel: Poprawa stanu klimatu akustycznego na terenie gminy 

B.1. Kierunek interwencji: Realizacja działań ochrony środowiska przed hałasem 

 Długość 
remontowanych - 
modernizowanych 
dróg na terenie gminy 
[km] 

2,392 wg potrzeb 

Modernizacja i przebudowa nawierzchni dróg.  Usprawnianie 
organizacji ruchu drogowego 

Zarządcy dróg, powiat 
prudnicki, Gmina Biała 

Określone 
w tabeli nr 
44 

Przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu 
przestrzennym m.in. lokalizowania w sąsiedztwie 
przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości hałasu 

Gmina Biała 

Budowa ścieżek rowerowych i pieszo rowerowych 
Powiat prudnicki, Gmina 
Biała 

Wprowadzanie stref wolnych od ruchu samochodowego Gmina Biała 

Propagowanie publicznego transportu drogowego 
Powiat prudnicki, Gmina 
Biała, przedsiębiorstwa 
transportowe 

B.2. Kierunek interwencji: Monitorowanie stanu środowiska w zakresie zagrożenia hałasem 

    
Prowadzenie okresowych pomiarów hałasu przez 
zarządzających drogami 

Zarządzający 
infrastrukturą komunika-
cyjną (GDDKiA Oddział 
Opole, ZDW w Opolu 

Określone 
w tabeli nr 
44 

B.3. Kierunek interwencji: Realizacja działań zapobiegających powstania sytuacji konfliktowych w zakresie oddziaływania akustycznego 
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Lp. 
Wskaźnik 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa wskaźnika Wartość bazowa 
Wartość 
docelowa 

 

   
Uwzględnianie w opracowaniach ekofizjograficznych informacji 
o stanie zagrożenia hałasem w środowisku. 

Gmina Biała 

Określone 
w tabeli nr 
44    

Wprowadzanie do zapisów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego informacji zgodnie z art. 
115 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Gmina Biała 

Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z 
wymogami obowiązujących przepisów prawnych w zakresie 
ochrony środowiska (na wniosek) 

Sejmik województwa, 
Rada powiatu 
prudnickiego 

Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne 

Cel: Utrzymanie poziomu PEM na obecnym poziomie 

C.1. Kierunek interwencji: Monitoring stanu środowiska w zakresie PEM 

 

Średnia wartość PEM 
dla terenów: 
- małych miast, 
- terenów wiejskich 

 
 

0,44 V/m 
<0,2 V/m 

Wartość 
docelowa 

mieści się w 
zakresie 
wartości 

dopuszczalnych 

Monitoring stanu środowiska w zakresie PEM 
RWMŚ WIOŚ w Opolu, 
GIOŚ 

Określone 
w tabeli nr 
44 

C.2. Kierunek interwencji: Działania w zakresie kontroli i planowania przestrzennego 

    

Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego z uwzględnieniem zapisów dotyczących 
ochrony przed promieniowaniem. 

Gmina Biała 

Określone 
w tabeli nr 
44 

Prowadzenie kontroli przez organy i inspekcje ochrony 
środowiska w zakresie przestrzegania obowiązujących 
przepisów  w zakresie promieniowania elektromagnetycznego 

RWMŚ WIOŚ w Opolu 

Tworzenie obszarów ograniczonego użytkowania zgodnie z 
wymaganiami przepisów prawa w zakresie ochrony 
środowiska 

Sejmik województwa, 
Rada powiatu 
prudnickiego 

Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami 
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Lp. 
Wskaźnik 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa wskaźnika Wartość bazowa 
Wartość 
docelowa 

Cel: Niepogarszanie stanu wód 

D.1. Kierunek interwencji: Monitoring stanu środowiska w zakresie jakości wód powierzchniowych 

 

Liczba pomiarów 
realizowanych przez 
WIOŚ, w których 
osiągany jest minimum 
dobry stan wód (udział 
%) 

2 
(50%) 

100% Monitoring wód powierzchniowych 
RWMŚ WIOŚ w Opolu, 
PGW WP, RZGW 

Określone 
w tabeli nr 
44 

D.2. Kierunek interwencji: Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

    

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy 
Przedsiębiorstwa  
wodnokanalizacyjne, 
Gmina Biała 

Określone 
w tabeli nr 
44 

Realizacja  przedsięwzięć  modernizacyjnych  w  systemach  
zaopatrzenia  w  wodę ukierunkowanych na zmniejszenie 
własnych  strat wody 

Przedsiębiorstwa  
wodnokanalizacyjne, 
podmioty gospodarcze 

Kontynuacja  działań  związanych  z  realizacją  inwestycji 
wskazanych  w  Krajowym  Programie  Oczyszczania  Ścieków  
Komunalnych,  w  ramach wyznaczonych aglomeracji 

Gmina Biała, sejmik 
wojewódzki 

D.3. Kierunek interwencji: Poprawa jakości wód 

    

Wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania 
ścieków w miejscach gdzie jest niemożliwa lub ekonomicznie 
nieuzasadniona budowa sieci kanalizacyjnej 

Gmina Biała, WFOŚiGW 
 

Określone 
w tabeli nr 
44 

Obniżenie  ładunków  zanieczyszczeń  (w  szczególności  w  
zakresie  substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego)  ze ścieków przemysłowych 

Zakłady przemysłowe 

Współpraca ze środowiskami rolniczymi w zakresie wdrażania 
dobrych praktyk rolniczych, niezbędnych dla skutecznej 
ochrony wód przed zanieczyszczeniem obszarowym 

Gmina Biała, organizacje 
pozarządowe, ARiMR 

Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego, ograniczanie skutków suszy 
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Lp. 
Wskaźnik 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa wskaźnika Wartość bazowa 
Wartość 
docelowa 

D.4. Kierunek interwencji: Ograniczenie zasięgu i skutków powodzi 

 

   

Monitoring ryzyka powodziowego, powiadamianie o zagrożeniu 

PGGW WP, Powiatowe 
Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, Gmina 
Biała Określone 

w tabeli nr 
44 

Bieżące zabezpieczenie i utrzymanie środków do 
przeprowadzania akcji przeciwpowodziowej 

Powiatowe Centrum 
Zarządzania 
Kryzysowego, Gmina 
Biała 

D.4. Kierunek interwencji: Ograniczenie skutków suszy, zwiększanie retencji wodnej, rozbudowa „niebieskiej” infrastruktury 

    

Wspieranie i rozwój małej retencji wodnej 
PGGW WP, Nadleśnictwo 
Prudnik, Gmina Biała, 
WFOŚiGW, NFOŚiGW, 

Określone 
w tabeli nr 
44 

Określenie standardów dla zielono-niebieskiej infrastruktury na 
terenie gminy, odpowiadających obecnym i przyszłym 
zmianom klimatycznym 

Gmina Biała, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, 

Rozwijanie projektów i inicjatyw propagujących rozwiązania  
zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie gminy 

Gmina Biała, WFOŚiGW, 
NFOŚiGW, PGW WP,  

Retencjonowanie i wykorzystanie wód opadowych na terenie 
nieruchomości, budowa urządzeń do wtórnego wykorzystania 
wody deszczowej 

Gmina Biała, właściciele 
nieruchomości 

Renaturalizacja starych, wyschniętych oczek wodnych w 
ramach retencji rozproszonej 

Gmina Biała 

Obszar interwencji: Zasoby geologiczne 

Cel: Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin 

E.1. Kierunek interwencji: Udostępnianie informacji dot. zasobów geologicznych 

 
Zasoby surowców 
mineralnych 

Surowce ilaste 
ceramiki 

budowlanej: 
 

Gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych 
geologicznych 

Marszałek Starosta 
Prudnicki 

Określone 
w tabeli nr 
44 
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Lp. 
Wskaźnik 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa wskaźnika Wartość bazowa 
Wartość 
docelowa 

1017 tys. m3, 
Kruszywa 

naturalne: 224 
tys. ton 

E.2. Kierunek interwencji: Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin w eksploatowanych złożach 

    
Kontrola stanu faktycznego wydobywania kopalin pod 
względem wymaganej koncesji i naruszania warunków 
koncesji 

Starosta Prudnicki, 
Marszałek 

Określone 
w tabeli nr 
44 

E.3. 
Kierunek interwencji: Poprawa dostosowania działań w zakresie planowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji do potrzeb ochrony 
kopalin, również w obrębie złóż nieeksploatowanych 

    

Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego i 
w innych dokumentach planistycznych wszystkich 
udokumentowanych złóż wraz z zapisami uniemożliwiającymi 
ich trwałe zainwestowanie 

Gmina Biała, Marszałek 
województwa opolskiego 

Określone 
w tabeli nr 
44 Wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i 

zagospodarowania gruntów na cele rolnicze i inne, 
określających stopień ograniczenia lub utraty wartości 
użytkowej gruntów, zdewastowanych lub zdegradowanych 

Starosta Prudnicki 

Obszar interwencji: Gleby 

Cel: Ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb z dostosowaniem formy zagospodarowania oraz kierunków i intensywności produkcji do ich 
naturalnego potencjału przyrodniczego 

F.1. 
Kierunek interwencji: Promowanie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie programów działań proekologicznych oraz zwiększanie świadomości 
rolników w zakresie ochrony i racjonalnego użytkowania gleb 

 

Powierzchnia gruntów 
wymagających 
rekultywacji ogółem w 
ha 

7,3118 0 

Wdrażanie programów, metod gospodarowania i technologii 
produkcji korzystnych dla środowiska zgodnie z zasadami 
Dobrej Praktyki Rolniczej 

OODR, właściciele 
gospodarstw rolnych Określone 

w tabeli nr 
44 Realizacja szkoleń  dla  rolników,  w  szczególności  w ramach 

programów rolno-środowiskowych 
OODR, ARiMR, 
organizacje pozarządowe 

F.2. Kierunek interwencji: Ochrona gleb o najlepszych walorach użytkowych i wartościowych z punktu widzenia przyrody 

    Prowadzenie monitoringu jakości gleby i ziemi, w tym WIOŚ Opole, Powiat Określone 
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Lp. 
Wskaźnik 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa wskaźnika Wartość bazowa 
Wartość 
docelowa 

identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
ziemi lub gleby 

prudnicki, Izby Rolnicze, 
Stacje chemiczno – 
rolnicze, właściciele 
gruntów 

w tabeli nr 
44 

Racjonalne użycie nawozów sztucznych i środków ochrony 
roślin na terenach rolnych i leśnych oraz stosowanie technik 
naturalnych (fito i agromelioracyjnych) w celu zwiększenia 
udziału materii organicznej w glebie 

Właściciele gruntów, 
ARiMR, OODR 

F.3. Kierunek interwencji: Ochrona gleb przed erozją wodną i wietrzną 

    

Tworzenie przeciwwietrznych pasów zieleni, w tym wzdłuż 
dróg, oraz zalesianie terenów o dużym nachyleniu, 
zagrożonych erozją wodną, nieprzydatnych dla gospodarki 
rolnej 

Nadleśnictwo Prudnik, 
Gmina Biała, zarządcy 
dróg Określone 

w tabeli nr 
44 Ograniczanie erozji wodnej i wietrznej gleby poprzez możliwie 

jak najdłuższe utrzymywanie pokrywy roślinnej w postaci 
wprowadzenia upraw wieloletnich oraz wsiewek i poplonów 

Właściciele gruntów, 
ARiMR 

Cel: Ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na powierzchnię ziemi 

F.4. Kierunek interwencji: Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i remediacja terenów zanieczyszczonych  

    

Rekultywacja terenów, na których występuje zanieczyszczenie 
gleb, ziemi lub niekorzystne przekształcenie terenu, w tym 
poprzemysłowych i starych składowisk 

Właściciele i zarządcy 
terenów Określone 

w tabeli nr 
44 

Zalesianie, zakrzewianie terenów zdegradowanych 
Właściciele i zarządcy 
terenów, Gmina Biała, 
Nadleśnictwo 

Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Cel: Zbudowanie systemu zgodnego z hierarchią postępowania z odpadami, w której priorytetem jest zapobieganie powstawaniu odpadów oraz 
rozbudowa niezbędnej infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów u źródła, tak aby zapewnić ich efektywny recykling 

G.1. Kierunek interwencji: Minimalizacja składowanych odpadów poprzez: 
- rozbudowę infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

Id: 96788C7D-63C0-487E-A72C-147E43C6BDFD. Podpisany Strona 85



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BIAŁA  
NA LATA 2020-2024 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2028 

 

86 
 

Lp. 
Wskaźnik 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa wskaźnika Wartość bazowa 
Wartość 
docelowa 

- budowę nowych oraz rozbudowę instalacji służących do odzysku (w tym recyklingu), termicznego przekształcania z odzyskiem energii 
oraz instalacji unieszkodliwiania odpadów, udoskonalanie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

 Udział odpadów 
komunalnych 
selektywnie zebranych 
w ogólnej masie  
odpadów [%] 

Gm. Biała 
- 45,6 

Oczekiwana 
tendencja 
wzrostowa 

Udział gmin w realizacji regionalnego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi obejmującego działania m .in. w 
zakresie: 
- selektywnego zbierania odpadów, ze szczególnym 

uwzględnieniem: odpadów ulegających biodegradacji oraz 
surowców wtórnych, 

- przetwarzania odpadów w celu przygotowania do odzysku lub 
unieszkodliwiania, 

- prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych, z zakresu 
gospodarki odpadami 

 

Określone 
w tabeli nr 
44 

 Poziom redukcji masy 
odpadów ulegających 
biodegradacji 
kierowanych 
do składowania 
w stosunku do 1995 r. 
[%] 

Gm. Biała 
- 20 

maks. 35 
w 2020 r. 

Poziom recyklingu 
i przygotowania do 
ponownego użycia 
następujących frakcji 
odpadów 
komunalnych: papieru, 
metali, tworzyw 
sztucznych i szkła [%] 

Gm. Biała 
- 33 

min. 50 
w 2020 r. 

Poziom recyklingu, 
przygotowania do 
ponownego użycia 
i odzysku innymi 
metodami innych niż 
niebezpieczne 
odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych [%] 

Gm. Biała 
- 100 

min. 50 
w 2020 r. 

Zbiórka i zagospodarowanie odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych pochodzących z sektora komunalnego 

 

G.2. Kierunek interwencji: Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne 
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Lp. 
Wskaźnik 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa wskaźnika Wartość bazowa 
Wartość 
docelowa 

 

Ilość wyrobów 
azbestowych 
pozostała do usunięcia 
[Mg] 

2 255 
0 

do 
2032 r. 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy, 
w tym m. in.: 
- dofinansowanie usuwania ww. wyrobów 

Gmina Biała, WFOŚiGW 
Określone 
w tabeli nr 
44 

Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze 

Cel: Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i różnorodności biologicznej 

H.1. 
Kierunek interwencji: Ochrona i wzmocnienie ochrony form ochrony przyrody, w tym przywrócenie lub utrzymanie właściwego stanu 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków w ramach sieci Natura 2000 i innych form ochrony przyrody 

 

Udział powierzchni 
obszarów prawnie 
chronionych w 
powierzchni ogółem w 
% 

8,3  

Prowadzenie  ochrony  czynnej  siedlisk  chronionych,  w  
szczególności  muraw kserotermicznych i łąk wilgotnych, a 
także restytucja, translokacja, ochrona exsitu, eksterminacja 
gatunków obcego pochodzenia 

ZOPK, Gmina Biała, 
Nadleśnictwo Prudnik 

Określone 
w tabeli nr 
44 

Ochrona  dolin  rzecznych  oraz  innych  korytarzy  
ekologicznych 

Marszałek, Gmina Biała, 
organizacje pozarządowe 

Objęcie ochroną prawną nowych obiektów i obszarów cennych 
przyrodniczo o znaczeniu regionalnym i lokalnym 

Gmina Biała, Marszałek, 
ZOPK, Nadleśnictwo 
Prudnik 

Cel: Tereny zieleni 

H.2. Kierunek interwencji: Utrzymanie terenów zieleni 

    
Utrzymanie terenów zieleni, w tym zieleni osiedlowej i 
przydrożnej 

Powiat  Prudnicki,  Gmina 
Biała, zarządcy dróg 

Określone 
w tabeli nr 
44 

Cel: Polepszenie wiedzy o stanie środowiska przyrodniczego regionu w celu wzmocnienia jego ochrony 

H.3. Kierunek interwencji: Gromadzenie informacji o środowisku i poprawa procesu udostępniania informacji o środowisku 

    
Opracowanie dokumentacji przyrodniczych istniejących 
i proponowanych form ochrony prawnej 

Gmina Biała 
Określone 
w tabeli nr 
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Lp. 
Wskaźnik 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa wskaźnika Wartość bazowa 
Wartość 
docelowa 

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie Gmina Biała 44 

Cel: Zwiększanie lesistości i zrównoważona gospodarka leśna 

H.4. Kierunek interwencji: Zwiększanie lesistości gminy 

    Realizacja Wojewódzkiego Programu Zwiększania Lesistości 
Nadleśnictwo Prudnik, 
Właściciele gruntów 

Określone 
w tabeli nr 
44 

H.5. Kierunek interwencji: Poprawa zdrowotności i odporności drzewostanów, ochrona i renaturalizacja obszarów leśnych 

    

Przebudowa drzewostanów uszkodzonych przez emisje 
przemysłowe oraz dostosowanie do warunków siedliskowych 

Nadleśnictwo Prudnik Określone 
w tabeli nr 
44 Aktualizacja programów ochrony przyrody Nadleśnictwo Prudnik 

Obszar interwencji: Zagrożenie poważnymi awariami 

Cel: Zapobieganie wystąpieniu awarii oraz eliminacja i minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia 

I.1. Kierunek interwencji: Nadzór nad zakładami dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii 

 

Liczba poważnych 
awarii  i miejscowych 
zagrożeń w ciągu 
roku: 

- duże: 
- średnie: 
- lokalne: 

       - małe: 

 
 
 
 

0 
2 

84 
7 

 

Kontrola zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej 
awarii 

WIOŚ, PSP 

Określone 
w tabeli nr 
44 

Wyposażenie służb w odpowiedni sprzęt służący do walki ze 
skutkami poważnych awarii. Informowanie społeczeństwa o 
sposobach postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń. 

PSP, Gmina Biała 

I.2. Kierunek interwencji: Monitoring zagrożeń związanych z transportem substancji niebezpiecznych 

    Działania kontrolne na drogach publicznych 
Policja, Inspekcja 
Transportu Drogowego 

Określone 
w tabeli nr 
44 
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Lp. 
Wskaźnik 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa wskaźnika Wartość bazowa 
Wartość 
docelowa 

Działalność edukacyjna 

Cel: Podnoszenie świadomości ekologicznej, zmiana postaw i zachowań społeczeństwa, w tym dzieci , młodzieży, firm. 

J.1. 
Kierunek interwencji: Kształtowanie postaw społeczeństwa z wykorzystaniem mediów tradycyjnych i internetu, aktywizacja społeczeństwa 
dla zrównoważonego rozwoju 

    

Publikacje z zakresu ochrony środowiska Gmina Biała, powiat 
prudnicki, organizacje 
pozarządowe, podmioty 
gospodarcze 

Określone 
w tabeli nr 
44 Wydarzenia o charakterze targów / pikników edukacyjnych / 

szkoleń / wyjazdów tematycznych, itp. 

J.2. Kierunek interwencji: Zapewnienie szerokiego udziału społecznego przy podejmowaniu decyzji mogących mieć wpływ na środowisko 

    
Informowanie o prowadzonych postępowaniach 
wymagających udziału społeczeństwa 

Gmina Biała, powiat 
prudnicki, 

Określone 
w tabeli nr 
44 

J.3. 
Kierunek interwencji: Budowa, rozbudowa, adaptacja, remont, wyposażenie i doposażenie obiektów infrastruktury służącej edukacji 
ekologicznej 

    
Np. budowa ścieżek edukacyjnych, muzeów przyrodniczych, 
itp. 

Zarządzający terenami, 
Gmina Biała, organizacje 
pozarządowe 

Określone 
w tabeli nr 
44 

J.4. 
Kierunek interwencji: Kształcenie i wymiana najnowszej wiedzy oraz wsparcie systemu edukacji w obszarze ochrony środowiska 
i zrównoważonego rozwoju 

    

Wsparcie rozwoju środowisk mających wpływ na kształtowanie 
środowiska poprzez organizację konferencji, szkoleń, 
seminariów, e-learningu, studiów podyplomowych, itp.; 
Profesjonalizacja animatorów edukacji ekologicznej, produkcja 
interaktywnych pomocy dydaktycznych dla wszystkich 
poziomów nauczania. 

Placówki oświatowe, 
organizacje pozarządowe, 
przedsiębiorcy 

Określone 
w tabeli nr 
44 

J.5. Kierunek interwencji: Prowadzenie działań informacyjno- edukacyjnych 

Id: 96788C7D-63C0-487E-A72C-147E43C6BDFD. Podpisany Strona 89



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BIAŁA  
NA LATA 2020-2024 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2028 

 

90 
 

Lp. 
Wskaźnik 

Zadania 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa wskaźnika Wartość bazowa 
Wartość 
docelowa 

    

Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu 
zielono-niebieskiej infrastruktury (m.in. kampanie, konferencje, 
warsztaty, szkolenia, akcje edukacyjne i społeczne, 
happeningi, broszury edukacyjne 

Gmina Biała, organizacje 
pozarządowe 

Określone 
w tabeli nr 
44 
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8. PLAN OPERACYJNY NA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ NA LATA 2020–2024.  

Tabela 42. Przedsięwzięcia na terenie Gminy Biała w latach 2020-2024 

Cel 
Instytucja 

koordynująca 
Źródła 

finansowania 
Kierunek działań 

Szacunkowy koszt realizacji zadania [zł] 

2020 2021 2022 2023 2024 

Przedsięwzięcia własne 

A.7, B.1.  
Urząd Miejski 
w Białej 

Budżet gminy 
Biała 

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w południowej 
części miasta Biała 

520 000 - - - - 

A.2.,A.7, 
B.1. 

Urząd Miejski 
w Białej 

Budżet gminy 
Biała 

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 
miejscowości Śmicz 

550 000 - - - - 

A.2.,A.7, 
B.1. 

Urząd Miejski 
w Białej 

Budżet gminy 
Biała 

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w Krobuszu 45 000 1 700 000 - - - 

A.2., A.4. 
Urząd Miejski 
w Białej 

Budżet gminy 
Biała 

Utworzenie Centrum Rekreacji w Białej przy ul. 
Koraszewskiego - docieplenie dachu i 
termomodernizacja budynku 

- 500 000 - - - 

A.2.,A.7, 
B.1. 

Urząd Miejski 
w Białej 

Budżet gminy 
Biała 

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 
miejscowości Olbrachcice  

1 000 000 - - - - 

A.2.,A.7, 
B.1. 

Urząd Miejski 
w Białej 

Budżet gminy 
Biała 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Prężyna  
2 500 000 - - - - 

A.2., A.4. 
Urząd Miejski 
w Białej 

Budżet gminy 
Biała 

Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w 
Białej– docieplenie dachu i termomodernizacja budynku 

300 000 800 000 - - - 

A.7, B.1. 
Urząd Miejski 
w Białej 

Budżet gminy 
Biała 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ulicy Prudnickiej 
w Białej  

730 000 - - - - 

A.2., A.4. 
Urząd Miejski 
w Białej 

Budżet gminy 
Biała 

Przebudowa budynku zaplecza obiektu użyteczności 
publicznej przy ul. Kościuszki 10 w Białej – 
termomodernizacja budynku, wymiana i ocieplenie 
dachu (w ramach projektu: „Nowoczesne wyposażenie 
Centrum Społeczno-Kulturalnego w Białej”) 

cały 
projekt: 
412 500 
(w tym  

przebudowa 
120 000) 

- - - - 

A.2., A.4. 
Urząd Miejski 
w Białej 

Budżet gminy 
Biała 

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie 
gminy Biała w miejscowościach: Solec, Śmicz, Gostomia  

1 200 000 - - - - 
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A.5., A.8. 
Urząd Miejski 
w Białej 

Budżet gminy 
Biała 

Samowystarczalność energetyczna gminy Biała – etap I, 
w tym: 
- montaż paneli fotowoltaicznych, elektrownia wiatrowa, 
grzałki elektryczne w c.o. – budynek szkolno-
przedszkolny w Białej  
- montaż paneli fotowoltaicznych – budynek szkolno-
przedszkolny w Śmiczu 
- montaż paneli fotowoltaicznych – budynek szkolno-
przedszkolny w Gostomii 

600 000 - - - - 

H.1., H.2. 
Urząd Miejski 
w Białej 

Budżet gminy 
Biała 

Udostępnienie plenerowego obiektu kultury – 
średniowiecznego grodziska wraz z szańcem 
szwedzkim (w ramach projektu „Zapobieganie procesom 
degradacji obiektów kulturowych i historycznych”) – 
organizacja ruchu pieszego na terenach leśnych, 
pokrywających zabytek poprzez utworzenie ciągów 
ścieżek pieszych na majdanie grodziska 

160 000 - - - - 

A.2., A.4. 
Urząd Miejski 
w Białej 

Budżet gminy 
Biała 

Modernizacja energetyczna budynku szkolnego w 
Łączniku – samowystarczalność energetyczna gminy 
Biała – etap II 

900 000 - - - - 

A.7, A.8., 
B.1., D.5., 

H.2. 

Urząd Miejski 
w Białej 

Budżet gminy 
Biała 

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych i rowerowych w 
południowo-zachodniej części miasta Biała (od ul. 
Prudnickiej do ul. Koraszewskiego przy basenie 
miejskim, przez ul. Suchego do ul. Ks. Koziołka): 
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej z 
wodoprzepuszczalną nawierzchnią (ekologiczna kostka 
betonowa) wraz z wyznaczeniem ścieżek na istniejących 
drogach/ulicach poprzez oznakowanie pionowe i 
poziome, w tym miejsca postoju dla rowerzystów; 
- montaż oświetlenia z wykorzystaniem lamp zasilanych 
z OZE; z oprawami w technologii LED; 
- nasadzenia roślinne stanowiące bazę pokarmową oraz 
schronienie dla zwierząt; 
- utworzenie terenów infiltracyjnych, w tym niecki;  
- utworzenie zielonego korytarza;  
- montaż ścianek oporowych oraz murków gabionowych 
(w zależności od ukształtowania terenu)  
- montaż elementów małej architektury wykonanych z 
materiałów naturalnych (kosze, ławki, stojaki na rowery,  
- montaż tablic informacyjnych, tablic edukacyjnych; 

- 1 000 000 986 861 - - 
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A.7, A.8., 
B.1., D.5., 

H.2. 

Urząd Miejski 
w Białej 

Budżet gminy 
Biała 

Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w północnej części 
miasta Biała (od ul. Plac Zamkowy przez ul. Góra 
Wolności, ul. Łąkową do ul. Szynowice)  
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej z 
wodoprzepuszczalną nawierzchnią, w tym remont 
nawierzchni tzw. „kocie łby” oraz wykonanie opaski 
odwadniającej ze żwiru; 
- montaż oświetlenia z wykorzystaniem lamp zasilanych 
z OZE; z oprawami w technologii LED; 
- nasadzenia stanowiące bazę pokarmową oraz 
schronienie dla zwierząt; 
- utworzenie terenów infiltracyjnych, w tym niecki;   
- montaż ścianek oporowych (w zależności od 
ukształtowania terenu);  
- montaż elementów małej architektury wykonanych z 
materiałów naturalnych (kosze, ławki, stojaki na rowery,  
- montaż tablic informacyjnych, tablic edukacyjnych. 

- - 1 472 831 - - 
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A.7, B.1., 
D.5., H.2., 

D.2. 

Urząd Miejski 
w Białej 

Budżet gminy 
Biała 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej i chodnika oraz 
elementów małej architektury wraz z utworzeniem 
miejskiej zieleni urządzonej w centrum miasta Biała (od 
ul. Reymonta przez ul. Oświęcimską do ul. Góra 
Wolności): 
a)budowa ścieżki pieszo-rowerowej, 
b)budowa chodnika, 
c)budowa elementów małej architektury wraz z 
utworzeniem miejskiej zieleni urządzonej (zielone tereny 
kieszonkowe), w skład której wchodzi: 
- montaż drewnianych ławek wykonanych z materiałów 
naturalnych, koszy na śmieci, stojaka na rowery, 
- montaż donic z drewnianą konstrukcją szkieletową 
przeznaczoną dla roślin pnących (zielona pergola) wraz 
z beczkami drewnianymi pełniących funkcję ogrodów 
deszczowych, 
- montaż urządzeń zabawowych (rekreacyjne gry 
terenowe) na nawierzchni wodoprzepuszczalnej; 
- montaż oświetlenia z wykorzystaniem lamp zasilanych 
z OZE; z oprawami w technologii LED; 
- zagospodarowanie terenu za pomocą nawierzchni 
wodoprzepuszczalnych, w tym: nawierzchnia żwirowa 
uzupełniona okrągłymi płytami betonowymi (krążki 
betonowe),  nawierzchnia  typu hansegrand wraz z 
opaską kamienną granitową; 
- montaż tablic informacyjnych i tablic edukacyjnych; 
- uformowanie istniejącej skarpy, w tym pokrycie jej 
agrotkaniną, ukształtowanie zagłębionego terenu z 
wykorzystaniem kamieni ozdobnych i nasadzeń,  
- odwodnienie liniowe (opaska z kostki granitowej) i 
wykonanie terenu filtracyjnego z kamieni płaskich, 
ekologicznej kostki betonowej, roślinności filtrującej 
wodę; 
- nasadzenia zieleni niskiej oraz uzupełnienie 
istniejących żywopłotów. 

- - 467 048 - - 
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A.8, D.4., 
H.2., D.2. 

Urząd Miejski 
w Białej 

Budżet gminy 
Biała 

Budowa miejsc postojowych wraz infrastrukturą 
techniczną przy ul. Koraszewskiego w Białej 
- budowa miejsc postojowych dla samochodów z 
nawierzchni wodoprzepuszczalnej (w tym: hansegrand, 
ażurowa kostka betonowa, geokrata) 
- ogrody deszczowe w pojemnikach z dnem 
przepuszczalnym  
- ogrody deszczowe w pojemnikach przelewowe,  
- utworzenie terenu infiltracyjnego 
- dodatkowe nasadzenia zieleni odporne na zjawiska 
klimatyczne i dostosowane do ekstremalnych warunków 
pogodowych, w tym ekrany zielone; roślinność filtrująca 
wody opadowe 
- odwodnienie liniowe wspomagające zbieranie wody z 
terenu i doprowadzanie jej do ogrodów deszczowych  
- stacja ładowania elektrorowerów zasilana z OZE  
- montaż oświetlenia z wykorzystaniem lamp zasilanych 
z OZE; z oprawami w technologii LED; 
- elementy małej architektury wykonane z materiałów 
naturalnych (kosze, ławki, stojaki na rowery,  
- montaż tablic informacyjnych, tablic edukacyjnych 
- zielone zadaszenie dla rowerzystów 

- - 1 412 938 - - 

Id: 96788C7D-63C0-487E-A72C-147E43C6BDFD. Podpisany Strona 95



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BIAŁA  
NA LATA 2020-2024 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2028 

 

96 
 

A.7, A.8., 
B.1., D.5., 

H.2. 

Urząd Miejski 
w Białej 

Budżet gminy 
Biała 

Budowa ścieżki pieszej wraz z utworzeniem i 
zagospodarowaniem obszarów zieleni miejskiej przy ul. 
Wałowej w Białej 
a) utworzenie parku kieszonkowego – ul. Wałowa 3-8 
-  budowa ścieżki pieszej z nawierzchni przepuszczalnej 
z pergolą drewnianą zacieniającą;  
- montaż oświetlenia z wykorzystaniem lamp zasilanych 
z OZE; z oprawami w technologii LED; 
- utworzenie ogrodów deszczowych 
- nowe nasadzenia, w tym nasadzenia na opasce ścieżki 
pieszej; 
- utwardzenie terenu z nawierzchni przepuszczalnych 
(geokrata + trawa) 
- remont istniejącego chodnika wzdłuż ul. Wałowej 1-3 
(obustronnie) do ul. Opolskiej (zmiana nawierzchni wraz 
z utworzeniem dylatacji ze żwiru)  
- elementy małej architektury wykonane z materiałów 
naturalnych (kosze na śmieci, ławki, 
 - montaż tablic informacyjnych, tablice edukacyjnych  
b) utworzenie zielonego podwórka ul. Wałowa/ul. Piotra 
Skargi, w tym: 
- utworzenie ogrodów deszczowych  
- utworzenie niecki filtracyjnej; 
- budowa ścieżki pieszej i zagospodarowanie terenu z 
wykorzystaniem nawierzchni wodoprzepuszczalnych;   
- nowe nasadzenia 
- elementy małej architektury wykonane z materiałów 
naturalnych (kosze na śmieci, ławki)   
- montaż oświetlenia z wykorzystaniem lamp zasilanych 
z OZE, z oprawami w technologii LED;  

- - 300 000 315 973 - 
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D.5., H.2. 
Urząd Miejski 
w Białej 

Budżet gminy 
Biała 

Budowa elementów małej architektury wraz z 
zagospodarowaniem zieleni urządzonej w Białej (przy ul. 
Kościuszki 10 i 12), w tym: 
a) budowa zielonej ściany na istniejącym budynku przy 
ul. Kościuszki 12, z systemem nawadniania 
wykorzystującym wody opadowe z dachów budynku 
b) utworzenie parku kieszonkowego przy ul. Kościuszki 
10, w tym: 
- zastosowanie powierzchni przepuszczalnych w 
projektowanych ciągach pieszych i utwardzenie terenu; 
- nowe nasadzenia, 
- budowa niecki filtracyjnej; 
- utworzenie ogrodu deszczowego,  
- montaż elementów małej architektury wykonanej z 
materiałów naturalnych (kosze na śmieci, ławki, 
- montaż tablic edukacyjnych, tablic informacyjnych 

- - 512 065  - - 
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D.5., H.2., 
J.3.,J.5. 

Urząd Miejski 
w Białej 

Budżet gminy 
Biała 

Budowa elementów małej architektury wraz 
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w 
parku miejskim w Białej, w tym: 
- budowa suchego stawu  
- utworzenie terenów infiltracyjnych i bioretencyjnych (rowy, 
niecki, naturalnie ukształtowane cieki wodne) 
- remont istniejących studni chłonnych (odmulenie) 
- wymiana nawierzchni nieprzepuszczalnych na 
przepuszczalne 
- dodatkowe nasadzenia zieleni odpornej na zjawiska 
klimatyczne i dostosowane do ekstremalnych warunków 
pogodowych; 
- nowe nasadzenia, w tym: plantowanie, formowanie 
terenu, ułożenie agrotkaniny;  
- budowa placu zabaw (w tym: eko-plac zabaw, wodny plac 
zabaw) na nawierzchni przepuszczalnej; 
- utworzenie ciągów pieszych z nawierzchni 
przepuszczalnych; 
- budowa ścieżki pieszej z nawierzchni 
wodoprzepuszczalnej;   
- utworzenie ogrodów deszczowych z dnem 
przepuszczalnym 
- zamknięte zbiorniki na wody opadowe 
- wykonanie odwodnienia liniowego służącego 
prawidłowemu odprowadzaniu wód opadowych;  
- budowa zielonej ściany (ogrodzenie boiska 
wielofunkcyjnego przy ul. Jana i Karola Augustynów, 
wzdłuż istniejącego murka oraz opaski kształtującej 
spadek) 
- budowa fontanny wykorzystującej wody opadowe; 
- montaż elementów małej architektury, wykonanych z 
materiałów naturalnych (kosze na śmieci, ławki, leżaki 
drewniane, mostki, kratownice dla roślin pnących); 
- budowa drewnianych schodów terenowych; budowa 
schodów z nawierzchni przepuszczalnej; wraz z opaskami 
zieleni;  
- budowa murku gabionowego; 
- utworzenie eko-siłowni plenerowej na nawierzchni 
wodoprzepuszczalną; 
- utworzenie plenerowych urządzeń rekreacyjnych, ścieżek 
edukacyjnych, eko-parku; 
- montaż tablic edukacyjnych i informacyjnych;   
  

-  1 000 000 1 454 029 - 
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A.5.,A.8. 
Urząd Miejski 
w Białej 

Budżet gminy 
Biała 

Wymiana źródeł światła w oświetleniu ulicznym i 
drogowym we wszystkich miejscowościach na terenie 
gminy Biała poprzez wymianę żarowych/sodowych 
opraw oświetleniowych na oprawy w technologii LED 
(miasto oraz teren wiejski – obszar całej gminy)    

- 500 000 949 003 - - 

D.4. 
Urząd Miejski 
w Białej 

Budżet gminy 
Biała 

Remont i montaż zbiorników na wody opadowe na 
terenach wiejskich gminy Biała 

- - 75 880 - - 

J.5. 
Urząd Miejski 
w Białej 

Budżet gminy 
Biała 

Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych z 
zakresu zielono-niebieskiej infrastruktury (m.in. 
kampanie, konferencje, warsztaty, szkolenia akcje 
edukacyjne i społeczne, happeningi, broszury 
edukacyjne, konkursy)  

- 361 919 1 500 000 500 000 - 

A.2., A.4., 
A.5. 

Urząd Miejski 
w Białej 

Budżet gminy 
Biała 

Budowa kotłowni kogeneracyjnych wraz z budową sieci 
ciepłowniczej i elektroenergetycznej na terenie gminy 
Biała  

- 5 000 000 10 000 000 5 000 000 5 000 000 

A.5., A.8. 
Urząd Miejski 
w Białej 

Budżet gminy 
Biała 

Budowa elektrowni fotowoltaicznych na terenie gminy 
Biała  

- 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

A.2.,A.7, 
B.1. 

Urząd Miejski 
w Białej 

Budżet gminy 
Biała 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilków 
- - 1 500 000 - - 

A.2.,A.7, 
B.1. 

Urząd Miejski 
w Białej 

Budżet gminy 
Biała 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mokra 
- - 700 000 - - 

A.2.,A.7, 
B.1. 

Urząd Miejski 
w Białej 

Budżet gminy 
Biała 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabina  
- - 700 000 - - 

G.1., G.2. 
Urząd Miejski 
w Białej 

Środki z opłat 
za gosp. odp. 
kom. 
uiszczanych 
przez 
mieszkańców 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym m.in.: 
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

1 940 000 2 000 000 2 050 000 2 100 000 2 150 000 

 
Szacunkowe koszty realizacji zadań na lata 2020-2024 przedstawiono w oparciu o planowane koszty inwestycji. 
*wydatki na poszczególne zadania w kolejnych latach będą szczegółowo opracowywane w uchwałach budżetowych. 

Id: 96788C7D-63C0-487E-A72C-147E43C6BDFD. Podpisany Strona 99



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BIAŁA  
NA LATA 2020-2024 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2028 

 

100 
 

9. ZARZĄDZANIE I MONITORING ŚRODOWISKA. 

9.1. INSTYTUCJE ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROGRAMU OCHRONY 
ŚRODOWISKA. 

Nadzór nad realizacją programu w praktyce oznacza określenie zasad zarządzania nim wraz 
z ustaleniem mechanizmu monitorowania jego realizacji. Program Ochrony Środowiska dla 
Gminy Biała  jest dokumentem o charakterze strategicznym. Stanowi instrument wspomagający 
realizację prawa miejscowego, pozostając w ścisłym związku z planami zagospodarowania 
przestrzennego, decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz decyzjami 
związanymi z realizacją przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki 
odpadami, rozwojem terenów zielonych i innych.  
Współpraca z interesariuszami. 
Interesariuszami są wszystkie strony, które są zainteresowane wdrażaniem Programu, mają 
wpływ na jego realizację, a także odnoszą korzyści z jego wdrażania. Skuteczność realizacji 
tych działań w dużej mierze zależy od uczestnictwa w procesie realizacji różnych podmiotów, 
tzw. interesariuszy. Główne grupy interesariuszy to:  

- jednostki gminne (interesariusze wewnętrzni): referaty Urzędu Miejskiego w Białej, 
jednostki budżetowe, zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury, spółki 
gminne,  
- interesariusze zewnętrzni: mieszkańcy gminy, instytucje publiczne, organizacje 
pozarządowe i in. nie będące jednostkami gminnymi,  
- przedsiębiorstwa dostarczające media, 
- lokalne instytucje finansowe, 
- instytucje oświatowe, kulturalne i zdrowotne, 
- lokalni przedsiębiorcy, 
- organizacje pozarządowe. 

Na etapie opracowywania Planu interesariusze zostali zaangażowani w następujący sposób: 
- zostały do nich skierowane zapytania związane z działaniami w ramach ochrony 
środowiska i gospodarki odpadami, 
- zostały przeprowadzone rozmowy telefoniczne z największymi interesariuszami w celu 
uzyskania informacji nt. realizacji Programu oraz planowanych działań, 
- na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej BIP Urzędu 
Miejskiego zostały umieszczone informacje o konsultacjach społecznych Programu. 

 

9.2. MONITORING, PRZEGLĄD STOPNIA REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY 
SRODOWISKA ORAZ JEGO AKTUALIZACJI. 

Monitoring prowadzonej polityki ochrony środowiska oznacza, że realizacja Programu będzie 
podlegała ocenie w zakresie: 

1. stopnia wykonania przyjętych zadań, 
2. stopnia realizacji założonych celów 
3. analizy przyczyn powstałych rozbieżności. 

Wyniki oceny stanowić będą podstawę kolejnej aktualizacji programu. System oceny realizacji 
programu powinien być oparty na odpowiednio dobranych wskaźnikach, pozwalających 
kompleksowo ocenić i opisać zagadnienia skuteczności i realizacji programu ochrony 
środowiska. 
Do określenia powyższych wskaźników wykorzystywane są przede wszystkim informacje 
Głównego Urzędu Statystycznego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz 
dane własne Urzędu Miejskiego w Białej. Listę proponowanych wskaźników dla Gminy Biała 
przedstawiono w tabeli poniżej:  
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Tabela 43. Wskaźniki efektywności realizacji celów Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała. 

Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość bazowa 

2019 
Wartość docelowa 

(do osiągnięcia) 

Klimat i powietrze atmosferyczne 

1. 

Substancje, których stężenia 
przekroczyły wartości 
dopuszczalne lub wartości 
dopuszczalne powiększone 
o margines tolerancji – klasyfikacja 
strefy w której leży gmina 

Klasa jakości Klasa C: PM10, B(a)P A 
Wszystkie zanieczyszczenia 
powinny mieścić się w klasie 

A  

2. 
Emisja zanieczyszczeń pyłowych z 
zakładów szczególnie uciążliwych 

Mg/rok 4* 
Wartości określone w pozwoleniach na emisję 

zanieczyszczeń i w pozwoleniach zintegrowanych. 
3. 

Emisja zanieczyszczeń gazowych 
[Mg/rok] z zakładów szczególnie 
uciążliwych 

Mg/rok 1 107* 

Klimat akustyczny 

4. 
Długość wybudowanych ścieżek 
rowerowych na terenie gminy 

km 1,9 
wg zamierzeń strategii oraz zapisów miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego  

5. Ścieżki rowerowe na 100 km2 1/100 km2 4,43* 
wg zamierzeń programu  rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej oraz planów zarządców dróg 

6. 
Długość 
remontowanych/modernizowanych 
nawierzchni dróg gminnych 

km 2,392 
wg zamierzeń programu  rozwoju gminnej i powiatowej 

infrastruktury drogowej oraz planów zarządców dróg 

Pola elektromagnetyczne 

7. 
Wartość PEM dla ppk na terenie 
gminy 

V/m Chrzelice: <0,2* nie występowanie miejsc z przekroczeniami 

8. 

Wartość średnia PEM dla 
obszarów małych miast woj. 
opolskiego (poniżej 50 tys. 
mieszkańców) 

V/m 0,44* 

poniżej wartości dopuszczalnej 

9. 
Wartość średnia PEM dla 
obszarów małych miast woj. 
opolskiego 

V/m <0,2* 

Zasoby i jakość wód 
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Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość bazowa 

2019 
Wartość docelowa 

(do osiągnięcia) 

10. Jakość wód podziemnych 
Wg 

obowiązującej 
klasyfikacji 

Łącznik: II klasa jakości* 

minimum dobry stan wód 

Osiągnięcie dobrego stanu 
wód i dobrego potencjału – 

cele środowiskowe wg 
planów zagospodarowania 

wodami dla obszarów 
dorzeczy w zakresie 

Ramowej Dyrektywy Wodnej 

11. Jakość wód powierzchniowych 
Wg 

obowiązującej 
klasyfikacji 

Stan/potencjał ekologiczny*: 
- Młynówka - umiarkowany, 
- Biała od Śmickiego Potoku do Osobłogi - 

dobry 

Gospodarka wodno-ściekowa 

12. Skanalizowanie gminy % 19,4* (93,7 dla Aglomeracji Biała) 
wg celów określonych w KPOŚK dla Aglomeracji Biała 13. Długość sieci kanalizacyjnej km 18,3 

14. Liczba przyłączy kanalizacyjnych szt. 133 
15. Zwodociągowanie gminy % 100,0 

wg potrzeb 

16. 
Zużycie wody na potrzeby 
gospodarki narodowej i ludności 
ogółem 

dam3 830,9* 

17. 
Długość sieci wodociągowej 
rozdzielczej 

km  97,2 

18. Zużycie wody na 1 mieszkańca m3 31,0* 

19. 
Liczba i powierzchnia obiektów 
małej retencji wodnej 

szt. 
ha 

2 
2,3 

 

Zasoby geologiczne 

20. Liczba złóż surowców mineralnych. szt. 3  

21. 
Zasoby surowców mineralnych na 
terenie gminy 

tys. ton, 
tys. m3, 

Surowce ilaste ceramiki budowlanej: 
1017 tys. m3, 

Kruszywa naturalne: 224 tys. ton 
wg potrzeb 

Gleby 

22. 
Powierzchnia gruntów 
wymagających rekultywacji ogółem 

ha 9,0164 nie występowanie gruntów wymagających rekultywacji 

Id: 96788C7D-63C0-487E-A72C-147E43C6BDFD. Podpisany Strona 102



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BIAŁA  
NA LATA 2020-2024 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2028 

 

103 
 

Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość bazowa 

2019 
Wartość docelowa 

(do osiągnięcia) 

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

23. 

Poziom redukcji masy odpadów 
ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania 
w stosunku do 1995 r. 

% Gmina Biała – 20* 35 w 2020 r. 

24. 

Poziom recyklingu i przygotowania 
do ponownego użycia 
następujących frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła 

% Gmina Biała – 33* 50 w 2020 r. 

25. 

Poziom recyklingu, przygotowania 
do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych 

% Gmina Biała – 100* 70 w 2020 r. 

Zasoby przyrodnicze 

26. 
Powierzchnia prawnie chroniona 
ogółem (bez obszarów Natura 
2000)  

ha 3 077,00* 

Utrzymanie i zachowanie stanu istniejącego –  
obejmowanie ochroną ważnych obiektów w postaci np. 

pomników przyrody, użytków ekologicznych) 

27. 
Udział obszarów chronionych w 
powierzchni ogółem 

% 8,3* 

28. Obszary NATURA 2000 szt. 0 
29. Parki Krajobrazowe ha 0 
30. Rezerwaty przyrody ha 3,91* 
31. Obszary chronionego krajobrazu ha 3 077,00* 
32. Użytki ekologiczne ha 0,0 
33. Pomniki przyrody szt. 2* 
34. Lesistość gminy  % 18,2* 
35. Powierzchnia lasów ha 3 576* 

Wg Krajowego Programu Zwiększania lesistości oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 36. 

Liczba posadzonych drzew w 
ciągu roku 

szt. 300 

Zagrożenia poważnymi awariami 

37. Liczba poważnych awarii  i szt.   Nie występowanie 
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Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość bazowa 

2019 
Wartość docelowa 

(do osiągnięcia) 

miejscowych zagrożeń w ciągu 
roku: 

- duże: 
- średnie: 
- lokalne: 
- małe: 

 
 

0 
2 

84 
7 

 
 

0 
0 
0 
0 

poważnych awarii 
i miejscowych zagrożeń 

Edukacja ekologiczna 

38. 
Wydatki na gospodarkę komunalną 
i ochronę środowiska ogółem  

zł 2 896 950,64* 
Poziom nakładów określany w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej dla Gminy Biała. 

39. 
Liczba przeprowadzonych 
kampanii informacyjno-
edukacyjnych 

szt. 30 spotkań z mieszkańcami gminy 
wg potrzeb 

 
Uwagi:*wykorzystano dane z 2018 lub 2017 roku (w chwili opracowania nie były dostępne dane GUS i WIOŚ za rok 2019) 
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9.3. ANALIZA RYZYK REALIZACJI CELÓW PROGRAMU.  

Wybór działań i środków powinien opierać się na ocenie ryzyka związanego z ich 
zastosowaniem (zwłaszcza wówczas, gdy planowane są znaczące inwestycje), w jakim stopniu 
jest prawdopodobne, że dane działanie się nie powiedzie lub też nie przyniesie oczekiwanych 
rezultatów? Jaki będzie wpływ takiej sytuacji na realizację założonych celów? Jak można temu 
zaradzić?  
Przeprowadzenie analizy ryzyka dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 
2020-2024 z perspektywą do roku 2028 wiąże się z identyfikacją ryzyk: 

- wskazaniem ryzyk które wpływają na realizację Programu, 
- określeniem źródeł ryzyk: wewnętrznych i zewnętrznych, 
- określeniem przyczyn i skutków wystąpienia ryzyk. 

Wykonywana analiza ryzyk dla Programu wymaga oszacowania ryzyka, przy którym należy 
uwzględnić: 

- prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, 
- skutki wystąpienia ryzyka, 
- rangę ryzyka. 

Przy ocenie ryzyka uwzględniane są następujące czynniki: 
- wcześniejsze wystąpienia (czy ryzyko ujawniło się wcześniej), 
- prawdopodobieństwo, 
- skutek, 
- zasoby i umiejętności, 
- czas, koszt, jakość. 

Dla każdego zidentyfikowanego ryzyka należy ocenić potencjalne skutki jego wystąpienia. 
Najczęściej dotyczą one głównych parametrów Programu: zakresu, kosztów i czasu realizacji. 
Do ilościowej oceny najwygodniej jest stosować miary względne, wyrażające udział 
przewidywanych skutków w całkowitym czasie lub całkowitym koszcie Programu. 
Przedstawiona poniżej tabela określająca ryzyka, ich prawdopodobieństwa i skutki – oraz 
finalnie rangi poszczególnych ryzyk dla Programu. Opis używanych w tabeli symboli: 
PR – prawdopodobieństwo ryzyka: 

- prawie niemożliwe:       <0,01  
- mało prawdopodobne:   0,01-0,1 
- umiarkowanie możliwe:  0,1-0,2 
- prawdopodobne:   0,2-0,5 
- prawie pewne:        >0,5 

SR – skutki ryzyka (dla każdego zidentyfikowanego ryzyka należy w drodze odrębnej analizy 
ocenić potencjalne skutki jego wystąpienia: 

- nieznaczne:         <0,1 % 
- mało znaczące:    0,1 %-1 % 
- umiarkowane:    1 % - 10 % 
- poważne:  10 % - 50 % 
- bardzo poważne:          >50 % 

 
RR – ranga ryzyka: iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka (PR) i skutków ryzyka (SR) 

RR = PR x SR 
 
Rangi ryzyk umożliwiają uporządkowanie zidentyfikowanych oraz oszacowanych ryzyk ze 
względu na ich znaczenie dla Programu. Kolorem zaznaczono w tabeli wyznaczone ryzyka 
w obrębie Programu, obarczone największą rangą ryzyka, do których po przeprowadzonej 
analizie zalicza się: 

- brak wystarczających środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych. 
- trudności lub opóźnienia w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych.  
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Tabela 44. Tabela ryzyk dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2028. 

Lp 
Zidentyfikowane 

ryzyko 
Opis ryzyka 

Opis 
prawdopodobieństwa PR Skutki ryzyka Opis skutku SR RR Możliwości minimalizacji 

1. 
Zapewnienie każdemu 

mieszkańcowi dostępu do 
informacji środowiskowych 

Brak szerokiego dostępu do 
informacji dot.  m.in. aktualnego 

stanu środowiska, konsultacji 
społecznych  

mało prawdopodobne 0,1 umiarkowane 

Mieszkańcy nie posiadając 
dostępu do aktualnych 

informacji środowiskowych nie 
mogą uczestniczyć czynnie w 

konsultacjach społecznych przy 
wykorzystaniu współczesnych 

mediów 

10% 0,01 

Publikacje stanu środowiska przy 
wykorzystaniu współczesnych 

mediów, zapewnienie dostępu do 
opracowywanych dokumentów w 
procesie konsultacji społecznych 

2. 

Brak wystarczających 
środków finansowych na 

realizację zadań 
inwestycyjnych 

Realizacja zadań 
inwestycyjnych pociąga za 
sobą zwykle duże środki 
finansowe, często nie jest 

możliwe zrealizowanie zadania 
bez pozyskania środków 

zewnętrznych 

prawdopodobne 0,5 bardzo poważne 

Niezrealizowane najważniejsze 
przedsięwzięcia z 

harmonogramu działań, brak 
efektów poprawy jakości 

środowiska. 

90 % 0,45 

Podjęcie w odpowiednim czasie 
starań o wyszukanie i pozyskanie 

środków na realizację zadań, 
prawidłowe ułożenie 

harmonogramu realizacji zadań, 
wyznaczenie osób 

odpowiedzialnych za realizację 
całego Programu. 

3. 

Trudności lub opóźnienia 
w pozyskiwaniu funduszy 

zewnętrznych na 
dofinansowania 

Realizacja  uzależniona od 
dostępności środków 
zewnętrznych oraz 

poprawności składanych 
wniosków. 

umiarkowane 0,2 poważne 

Brak środków zewnętrznych na 
realizację najważniejszych 
zadań skutkować będzie 

przesunięciem ich w czasie lub 
brakiem realizacji. 

50 % 0,1 

Uwzględnienie w Programie 
możliwości uzyskania 

niskooprocentowanych pożyczek 
dla mieszkańców 

4. 

Niewystarczające poparcie 
społeczne dla 

podejmowanych działań w 
ramach realizacji 

Programu Ochrony 
Środowiska oraz inicjatyw 

prośrodowiskowych 

Realizacja założeń Programu w 
niektórych aspektach może nie 
zyskać poparcia społecznego 
(np. w zakresie odnawialnych 

źródeł energii) 

umiarkowane 0,2 poważne 

Niska świadomość ekologiczna 
mieszkańców, brak inwestycji w 

odnawialne źródła energii na 
terenie gminy 

30 % 0,06 

Kontynuacja działań związanych z 
edukacją ekologiczną oraz 

promocja Programu na terenie 
gminy. 

5. 
Współpraca pomiędzy 
gminami w zakresie 

transportu zbiorowego 

Sąsiadujące gminy mogą nie 
wykazywać chęci współpracy 

np. w zakresie wspólnego 
finansowania transportu 

publicznego 

mało prawdopodobne 0,1 umiarkowane 

Niewykorzystane możliwości 
połączenia działań i efektów 

związanych ze wspólnym 
zorganizowaniem np. 

transportu publicznego. 

10 % 0,01 
Podjęcie starań o wyznaczenie 

wspólnych celów do zrealizowania 

6. 

Realizacja Programów 
Ochrony Powietrza i 
Planów Gospodarki 

Niskoemisyjnej - realizacja 
- zadań związanych ze 
zmniejszaniem emisji 
gazów cieplarnianych 

Dotyczy m. in. zmiany nawyków 
związanych np.. ze spalaniem 

odpadów w paleniskach 
domowych, realizacji inwestycji 

związanych z odnawialnymi 
źródłami energii. 

mało prawdopodobne 0,1 bardzo poważne 

Pogarszanie się stanu 
powietrza, spalanie paliw złej 
jakości, spalanie odpadów w 
paleniskach domowych, brak 

inwestycji w odnawialne źródła 
energii na terenie gminy 

90% 0,09 

Monitorowanie realizacji 
Programów i Planów. Pozyskiwanie 
środków na realizację Programów, 
kontynuacja działań związanych z 
edukacją ekologiczną, szkodliwym 

wpływem niskiej emisji. 
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Lp 
Zidentyfikowane 

ryzyko 
Opis ryzyka 

Opis 
prawdopodobieństwa PR Skutki ryzyka Opis skutku SR RR Możliwości minimalizacji 

7. 

Realizacja Programów 
Ochrony Środowiska przed 

hałasem i działań 
redukujących hałas 

komunikacyjny 

Wzrastający ruch pojazdów 
mechanicznych na drogach, 

związany z tym wzrost zasięgu 
hałasu określany w mapach 
akustycznych, utrzymywanie 

się podwyższonych poziomów 
hałasu w punktach 

pomiarowych 

mało prawdopodobne 0,1 bardzo poważne 

Pogarszanie się stanu 
środowiska akustycznego na 

terenie gminy, wzrost 
uciążliwości hałasu dla 

mieszkańców 

90% 0,09 

Monitorowanie realizacji 
Programów i Planów. Pozyskiwanie 
środków na realizację Programów, 
kontynuacja działań związanych z 
edukacją ekologiczną, szkodliwym 

wpływem hałasu. 

8. 

Realizacji zadań 
określonych w Krajowym 
Programie Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych 

Brak poprawy jakości wód 
powierzchniowych i 

podziemnych związany z 
brakiem realizacji celów 

KPOŚK 

prawdopodobne 0,2 poważne 

Brak osiągnięcia celów 
określonych w KPOŚK dla 

aglomeracji, niezadowalający 
stan wód powierzchniowych i 

podziemnych 

40% 0,08 
Monitorowanie realizacji Programu. 
Pozyskiwanie środków na realizację 

Programu. 

9. 

Minimalizacja 
negatywnych skutków 
powodzi i suszy oraz 

minimalizowanie ryzyka 
wystąpienia sytuacji 

nadzwyczajnych 

Występowanie sytuacji 
nadzwyczajnych związanych z 

powodziami, suszami, 
poważnymi awariami 

przemysłowymi 

prawdopodobne 0,2 poważne 

Trudne do oszacowania skutki 
zjawisk przyrodniczych i ew. 
awarii, przy jednoczesnym 

dużym wpływie na 
bezpieczeństwo i infrastrukturę 

40% 0,08 

Realizacja zaplanowanych działań 
w ramach ograniczania ryzyka 
powodziowego i minimalizacji 

skutków suszy oraz poważnych 
awarii. 

10. 
Nieosiągnięcie 

wymaganych wskaźników 
segregacji odpadów 

Wyznaczone wskaźniki w 
kolejnych latach aż do 2020 

roku są stosunkowo trudne do 
osiągnięcia i wymagają 

podjęcia przez gminy szeregu 
działań.  

prawdopodobne 0,2 poważne 
Gminy ponosić będą kary 

finansowe za brak osiągnięcia 
wymaganych wskaźników 

40% 0,08 
Prowadzenie prawidłowej 

gospodarki odpadami.  

11. 

Podejmowanie działań 
związanych z ochroną gleb 
oraz rekultywacją terenów 

zdegradowanych 

Konieczność rekultywacji  
terenów zdegradowanych 

umiarkowanie możliwe 0,1 umiarkowane 
Pozostające tereny 
zdegradowane oraz 

pogarszanie się stanu gleb 
10% 0,01 

Realizacja działań rekultywacyjnych 
przez właścicieli terenów, 
wykorzystanie wszystkich 

możliwości administracyjnych. 

12. 

Zmiany priorytetów 
realizacyjnych w gminie, 

wynikające z sytuacji 
gospodarczej kraju 

Decyzje podejmuje Rada 
Miejska w zależności od 
bieżących priorytetów. 

mało prawdopodobne 0,1 poważne 

Niezrealizowane najważniejsze 
przedsięwzięcia z 

harmonogramu działań, brak 
efektów ograniczenia niskiej 

emisji. 

20 % 0,02 

Uwzględnienie Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej w priorytetach 
realizacyjnych na kolejne lata, 

wpisanie zadań inwestycyjnych do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej. 

13. 
Możliwość niekorzystnych 

zmian w przepisach i 
ustawach 

Wprowadzane nowe regulacje 
prawne mogące spowodować 

opóźnienie lub utrudnienie 
w realizacji zadań. 

umiarkowane 0,2 poważne 

Niezrealizowane 
przedsięwzięcia z 

harmonogramu działań, brak 
efektów ograniczenia niskiej 

emisji. 

20 % 0,04 
Prowadzenie monitoringu aktów 

prawnych. 

Źródło: Opracowanie własne. 
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10. ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU 

Realizacja programu wdrażania wymagań ochrony środowiska Unii Europejskiej jest zadaniem 
trudnym i kosztownym. Trudności wynikać będą nie tylko z problemów technicznych 
i organizacyjnych, ale także ograniczonej płynności finansowej polskich przedsiębiorstw, co 
utrudniać będzie pozyskiwanie środków finansowych na niezbędne inwestycje. Znaczna część 
kosztów dostosowania obciąży samorządy, reszta będzie musiała być poniesiona przez 
podmioty gospodarcze. W rozdziale tym wskazano możliwości finansowania wskazanych 
w Programie działań. 
Źródła finansowania Programu będą zróżnicowane, w zależności od rodzaju i okresu 
przewidywanego działania, a przede wszystkim możliwości stosowania instrumentów finansowo 
– ekonomicznych, zapewnionych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. 
Realizacja programu finansowana będzie ze środków: 

 publicznych, w tym: 
- krajowych, pochodzących z budżetu państwa, budżetów samorządu terytorialnego, 
pozabudżetowych instytucji publicznych, 
- zagranicznych, pochodzących, między innymi, z Funduszu Spójności, funduszy 
strukturalnych, Inicjatywy Wspólnoty, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, instrumentu finansowego na rzecz 
środowiska LIFE+, fundacji itp. 

 niepublicznych, pochodzących z dochodów przedsiębiorstw i inwestorów, banków 
komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych itp., w ramach 
których najczęstszymi formami finansowania będą: 

- dotacje (tzw. granty) i subwencje właściwe, 
- zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje, programy pomocowe, 
- fundusze własne inwestorów. 
Ważne zadanie w finansowaniu zadań przewidzianych do realizacji w Programie odgrywać 
będą pożyczki i dotacje z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW, fundusze inwestorów, środki z funduszy 
strukturalnych (krajowych i zagranicznych). 
 
W zakresie środków krajowych w obszarze ochrony środowiska wykorzystać można m.in. 
środki: 

 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: celem działań 
z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu, jest czynna ochrona przyrody prowadząca do 
ograniczenia degradacji środowiska oraz strat zasobów różnorodności biologicznej, 
zgodnie z Krajową Strategią Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania różnorodności 
biologicznej. Do priorytetowych programów przewidzianych do finansowania na lata 
2015 - 2020 należą:  

- ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi,  
- racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi,  
- ochrona atmosfery,  
- ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów,  
- międzydziedzinowe.  

Jako priorytetowe traktuje się w szczególności te przedsięwzięcia, których realizacja wynika 
z konieczności wypełnienia zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej. Szczegółowa lista oraz 
Przewodnik po programach priorytetowych NFOŚiGW znajduje się na stronie internetowej:  
https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/  

 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu finansuje zadania 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa 
Opolskiego oraz z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski i obowiązującymi przepisami 
prawa.  
Wojewódzki Fundusz zwykle współfinansuje zadania inwestycyjne w wysokości 
nieprzekraczającej 50 % udokumentowanych kosztów realizacji zadania. Podstawową formą 
działalności WFOŚiGW jest udzielanie pożyczek na korzystnych warunkach oprocentowania 
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i spłat oraz dofinansowania niektórych zadań w formie dotacji. Do planowanych przedsięwzięć 
priorytetowych dofinansowywanych w 2019 r. należą:  

- program „Czyste powietrze”,  
- program priorytetowy „Mój Prąd” który stanowi unikatowy na dotychczasową skalę 

w Polsce, instrument dedykowany wsparciu rozwoju energetyki prosumenckiej, 
a konkretnie wsparcia segmentu mikroinstalacji fotowoltaicznych.  

Szczegółowa lista przedsięwzięć planowanych do dofinansowania ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu znajduje się na stronie 
internetowej WFOŚiGW.  
 
W zakresie pomocy zagranicznej w okresie programowania 2014-2020 Polska może korzystać 
ze wsparcia w ramach następujących funduszy unijnych w zakresie ochrony środowiska: 
 
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko to krajowy program wspierający gospodarkę 
niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport 
i bezpieczeństwo energetyczne. Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również 
w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.  
Na mocy porozumień WFOŚiGW będą pełnić rolę Instytucji Wdrażających dla projektów 
realizowanych w ramach Osi Priorytetowej I Gospodarka wodno-ściekowa oraz Osi 
Priorytetowej II Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi. 
- Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (RPO WO). 
Obecny okres programowania funduszy strukturalnych jest kolejną szansą rozwoju i dlatego 
bardzo ważne jest, aby dokładnie zapoznać się zarówno z szerokimi możliwościami 
wykorzystania środków, jak i z wszelkimi procedurami, które to umożliwią. 
Celem głównym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 
2014-2020 jest: stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności społecznej, 
gospodarczej i przestrzennej regionu. 
Oś priorytetowa IV – Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka 
niskoemisyjna - realizuje cel związany z gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 
i jest osią współfinansowaną z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem 
nadrzędnym tej osi jest poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększenie udziału 
odnawialnych źródeł energii. 
Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów - jest osią 
obejmującą promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania 
ryzykiem oraz zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego 
gospodarowania zasobami. W osi tej przewidywana jest interwencja związana z ochroną 
środowiska (w tym środowiska kulturowego) oraz działania związane z adaptacją  
do zmian klimatu. Działania te przyczynią się do realizacji celu osi, którym jest ochrona 
środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz wykorzystanie dziedzictwa 
kulturowego dla zwiększenia atrakcyjności regionu. 
Oś priorytetowa VI – Transport - obejmuje swoim zakresem cel związany z promowaniem 
zrównoważonego transportu. Oś koncentruje wsparcie projektów transportowych, wpływających 
na poprawę jakości oferty systemu transportowego regionu (drogi, koleje, czysty transport 
miejski, transport multimodalny).  
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska głównymi instrumentami finansowo-prawnymi 
ochrony środowiska są: 

 Opłaty za korzystanie ze środowiska (ponoszone za wprowadzanie gazów lub pyłów do 
powietrza, wprowadzanie ścieków lub wód do ziemi, pobór wód, składowanie odpadów), 

 Administracyjne kary pieniężne, 
 Podatki i inne daniny publiczne. 

Innymi instrumentami finansowymi, pozwalającymi na właściwe zarządzanie środowiskiem są 
między innymi: 

 Środki z budżetu państwa, 
 Środki własne jednostek samorządowych, 
 Pożyczki i dotacje (Fundusz Ochrony środowiska, itp.). 
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1. STAN FORMALNO-PRAWNY I CEL SPORZĄDZENIA 
PROGNOZY 
Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektów dokumentów 
strategicznych - programów, planów i polityk wynika z art. 46 oraz art. 51 Ustawy i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 – tekst jednolity). Przepisy tej ustawy zobowiązują 
organ opracowujący projekt Programu Ochrony Środowiska (POŚ) dla Gminy Biała na lata 
2020-202 z perspektywą do roku 2028 do sporządzenia dokumentacji prognozy oddziaływania 
na środowisko oraz przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko z udziałem społecznym.  
Prognoza wskazuje na możliwe negatywne skutki realizacji Programu Ochrony Środowiska 
i przedstawia zalecenia dotyczące przeciwdziałania ewentualnym negatywnym skutkom oraz 
przedstawia sposoby ich minimalizacji.  

2. ZAKRES MERYTORYCZNY PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA 
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
Zakres Prognozy uzgodniony na podstawie art. 53 Ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko jest zgodny z wymogami określonymi w art. 51 ust. 2 oraz art. 52 
ust. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy i powinien: 
1) zawierać: 
a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 
powiązaniach z innymi dokumentami, 
b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 
c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 
d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 
2) określać, analizować i oceniać: 
a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 
projektowanego dokumentu, 
b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 
c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020, poz. 55 - tekst jednolity). 
d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te 
cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 
e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 
wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe 
oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 
integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: 
– różnorodność biologiczną, 
– ludzi, 
– zwierzęta, 
– rośliny, 
– wodę, 
– powietrze, 
– powierzchnię ziemi, 
– krajobraz, 
– klimat, 
– zasoby naturalne, 
– zabytki, 
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– dobra materialne 
– z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami 
na te elementy; 
3) przedstawiać: 
a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 
integralność tego obszaru, 
b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony 
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań 
zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod 
dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań 
alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki 
lub luk we współczesnej wiedzy. 
Celem wykonania Prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań na środowisko 
będących wynikiem realizacji Programu Ochrony Środowiska oraz ocena jego natężenia, 
a także określenie czy w należyty sposób został uwzględniony w dokumencie interes 
środowiska przyrodniczego i kulturowego. 

3. ZASTOSOWANE METODY I WYKORZYSTANE MATERIAŁY 
Przy opracowywaniu niniejszej Prognozy oparto się na ustawie z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 
283 – tekst jednolity). Określa ona sposób postępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko skutków realizacji programu. Proces opiniowania w ramach strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko oraz określenie zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy 
prowadzi Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. 
Podczas opracowywania Prognozy kierowano się również Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. 2020, poz. 55 - tekst jednolity). Ustawa ta uszczegóławia przepisy 
odnośnie obszarów podlegających ochronie.  
Aby w pełni ocenić czy Program Ochrony Środowiska zawiera elementy zapewniające ochronę 
środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju przy opracowywaniu Prognozy, obok 
aktów prawnych, wykorzystano szereg dokumentów strategicznych, szczebla regionalnego 
i krajowego, odnoszących się bezpośrednio jak i pośrednio do ochrony środowiska, przyrody 
oraz zdrowia i życia ludzi.  

Przy opracowywaniu Prognozy zastosowano metodę macierzy interakcji. Przyjęta tu macierz 
jest wykresem siatki, w której w wierszach wpisano uruchamiane przez realizację Programu 
Ochrony Środowiska zamierzenia (cele strategiczne), a w kolumnach wpisano wskaźniki 
charakteryzujące i opisujące środowisko. Występowanie wzajemnego oddziaływania pomiędzy 
składnikami przeciwstawnych osi zaznaczono symbolem: 
 (+) – realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia, 
 (-) – realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia, 
 (+/-) – realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne jak i negatywne 

oddziaływania i skutki w zakresie różnych aspektów analizowanego zagadnienia, 
 (0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie 
 (N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków, 

są one zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do 
przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań. 
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4. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH 
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I POWIĄZANIU 
Z INNYMI DOKUMENTAMI 
W Prognozie oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska 
uwzględniono cele główne oraz cele pośrednie dotyczące poszczególnych komponentów 
środowiska. Do każdego z celów przyporządkowane zostały kierunki działań zmierzające do 
osiągnięcia postawionych celów.  
W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Biała cele środowiskowe skupiają się głównie na 
ochronie wód, ochronie powietrza, ochronie przed hałasem oraz ochronie przyrody. Określone 
cele mają wpłynąć odpowiednio na: utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, 
utrzymanie określonego stanu powietrza w zakresie pyłu PM10, zmniejszenie narażenia na 
ponadnormatywny hałas oraz zachowanie bioróżnorodności biologicznej.  

Analizując cele sformułowane w POŚ dla Gminy Biała, oprócz analizy ich wpływu na 
środowisko, należy dokonać odniesienia tych celów do kierunków działań określonych 
w dokumentach nadrzędnych (powiatowym i krajowym) oraz równoległych, określonych na 
szczeblu gminy. Od komplementarności i zharmonizowania tych celów w znacznym stopniu 
zależy możliwość osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej gminy. 

Zadania wyznaczone w Programie Ochrony Środowiska wskazują szereg działań jakie mają 
być podjęte dla rozwoju gospodarczego regionu przy jednoczesnym utrzymaniu dobrego stanu 
środowiska. Ocenia się, że podjęte działania w perspektywie długoterminowej będą miały 
korzystny wpływ na środowisko regionu.  
Ponadto projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała jest zgodny z Ustawą 
o ochronie przyrody dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2020, poz. 55 - tekst jednolity).  
Na terenie gminy Biała ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 

- Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie, 
- Rezerwat przyrody Jeleni Dwór, 
- Pomniki przyrody – 2 szt. 

 
Cele wyznaczone w projekcie Programu Ochrony Środowiska uwzględniają cele ochrony 
i zakazy wyznaczone dla obszarów lub obiektów objętych ochroną w ramach aktów prawa 
miejscowego. Stopień zgodności zapisów projektu POŚ z zapisami aktów prawa miejscowego 
ustanawiających formy ochrony przyrody (w tym z ochroną gatunkową roślin, grzybów 
i zwierząt) określa się jako całkowity.  

5. OCENA STOPNIA REALIZACJI CELÓW I ZADAŃ 
Z PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BIAŁA  
Obecny dokument – Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2020-2024 
z perspektywą do roku 2028 jest kontynuacją Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała 
na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biała 
na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022 został przyjęty Uchwałą Nr XVII.161.2016 Rady 
Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2016 r. Przyjęty dokument nie jest aktem prawa 
miejscowego, ma jedynie charakter kierunkowy, wyznaczone i opisane w nim zadania są 
wytyczną dla realizowania polityki środowiskowej na terenie gminy, stawiając jednocześnie 
szereg zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych do wykonania w ciągu 4 kolejnych lat. 
Wytyczone zadania mają w sposób optymalny pomagać kształtować ład przestrzenny, zgodny 
z bieżącymi wymogami ochrony środowiska. Realizacja części zadań wymaga dużych 
nakładów finansowych i współdziałania – tak urzędów administracji publicznej, jak 
i przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych. Efekty realizacji wytyczonych zadań 
obserwowane są zwykle w długim horyzoncie czasowym, przy założonej ciągłości realizacji 
zadań poprawy i utrzymania stanu środowiska.  
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Gmina Biała systematycznie realizuje zadania poprawiające stan środowiska naturalnego  
(w zakresie m.in. gospodarki odpadami, ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej,  
ochrony powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, ochrony przyrody i krajobrazu, edukacji 
ekologicznej,). Przygotowany zostały (w formie osobnego dokumentu) Raport z realizacji 
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała za lata 2015-2018, którego zapisy wskazują na 
systematyczną  realizację zadań poprawiających stan środowiska naturalnego we wszystkich 
obszarach interwencji. 
Ocena stopnia realizacji zadań wytyczonych w przyjętym Programie Ochrony 
Środowiska: 
Przyjęty Program Ochrony Środowiska formułował zadania inwestycyjne i pozainwestycyjne tak 
dla Gminy Biała, jak również dla szeregu instytucji i przedsiębiorstw uczestniczących 
w wywieraniu wpływu na stan środowiska na terenie gminy. Określenie stanu ich realizacji oraz 
wpływu na środowisko nie jest sprawą oczywistą, ze względu na szereg elementów 
oddziaływujących na realizację zadań, w tym m.in.: 

- zmiany sytuacji ekonomiczno-gospodarczej kraju, województwa, powiatu, gminy 
- zmiany priorytetów realizacyjnych w okresie obowiązywania programu, 

DZIAŁANIA SYSTEMOWE: 
Edukacja ekologiczna: 
Zadania w dziedzinie edukacji ekologicznej traktowane są priorytetowo, ze względu na 
świadomość pokładania w tym elemencie ochrony środowiska znacznych nadziei 
i spodziewanych korzyści w długoterminowym horyzoncie czasu. Realizowane były głównie 
przez placówki oświatowe z terenu gminy, nadleśnictwa oraz organizacje pozarządowe. Do 
najważniejszych akcji i projektów realizowanych na terenie gminy zalicza się: 

- wycieczki edukacyjne, 
- zbiórki zużytych baterii, 
- konkursy przyrodniczo – edukacyjne, 
- olimpiady wiedzy edukacyjnej. 

Prowadzono działania zmierzające do szerszego udostępnienia informacji o środowisku 
i działaniach proekologicznych w gminie. Informacje o środowisku umieszczane są, zgodnie 
z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. 2018 poz. 2081 - tekst jednolity), na stronie internetowej Gminy Biała, w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 
Zarządzanie środowiskowe: 
Zgodnie z terminami określonymi w dokumentach nadrzędnych przygotowywane są 
odpowiednie dokumenty właściwe dla szczebla gminnego. Realizowane zadania przebiegały 
zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. W zarządzaniu środowiskiem wykorzystywane są: 

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 
- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
- Strategia rozwoju Gminy Biała na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2025, 
- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 

2022, 
- gminna ewidencja zabytków, 
- programy edukacji ekologicznej, 
- Plan Rozwoju Lokalnego, 
- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. 

OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH. 
Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej, ochrona przyrody: 
Zadania związane z ochroną przyrody realizowane są na bieżąco przez Gminę Biała. Zadania 
w zakresie zachowania i ochrony zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych 
prowadzone były głównie przez Nadleśnictwo Prudnik. Prowadzono zalesienia i zadrzewienia 
w ramach ochrony i zwiększania różnorodności biologicznej, realizowano plan gospodarczy 
utrzymania lasów. Prowadzono nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych (Starostwo 
Powiatowe w Prudniku). 
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Realizowane zadania własne związane były m.in. z rewitalizacją terenów zielonych i parków,  
realizacji zieleni urządzonej, jej bieżącego utrzymania na terenach rekreacyjno- 
wypoczynkowych, wypoczynkowego zagospodarowania terenów cennych przyrodniczo 
i krajobrazowo. Prowadzono pielęgnację i wycinkę drzew oraz nasadzenia. 
 
Ochrona powierzchni ziemi: 
Kontynuowano szkolenia dla rolników z zakresu Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych, 
promowano rolnictwo ekologiczne i agroturystykę. Zadania w zakresie ochrony powierzchni 
ziemi realizowane były także w ramach wprowadzania odpowiednich zapisów w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego, wprowadzając działania prewencyjne, m.in. 
dotyczące strefowania poszczególnych zamierzeń, stref ochronnych, granic obszarów. 
Wykonano m.in. zadania związane z rekultywacją terenów zdegradowanych oraz likwidacją 
dzikich wysypisk.  
POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO. 
Ochrona powietrza atmosferycznego: 
Zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego oraz z poprawą jego jakości 
realizowane były w zakresie: 

- przeprowadzania szeregu działań termomodernizacyjnych obiektów prywatnych, 
- przeprowadzania szeregu działań termomodernizacyjnych obiektów użyteczności 

publicznej, 
- modernizacji systemów grzewczych, 
- modernizacji układów komunikacyjnych w celu upłynnienia ruchu samochodowego oraz 

poprawy stanu technicznego dróg,  
- opracowania i realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, 
- przebudowy, modernizacji oraz poprawy stanu zaplanowanych odcinków dróg, 
- prowadzonych działań związanych z edukacją ekologiczną, 
- promocji czystych ekologicznie systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii, 

promocji oszczędności energii i stosowania odnawialnych źródeł energii, 
- realizacją programu ochrony powietrza przez wyznaczone podmioty, 

 
Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, gospodarka wodno-ściekowa: 
Realizowano zadania związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej i kolejnymi podłączeniami do 
sieci oraz wykonaniem zadań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 
Zadania związane z pomiarami i bieżącym monitoringiem wód realizowane były przez WIOŚ 
w Opolu, w tym działania kontrolne, mające na celu przeciwdziałanie odprowadzaniu 
nieoczyszczonych ścieków komunalnych do wód oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom 
w odprowadzaniu ścieków przemysłowych. Prowadzono działania propagujące oszczędzanie 
wody, zmniejszania wodochłonności w przemyśle. Duża część zadań w tym obszarze, ze 
względu na posiadane kompetencje realizowana była przez przedsiębiorstwo Wodociągi 
i Kanalizacja sp. z o.o. w Białej - związane były głównie z porządkowaniem gospodarki 
ściekowej na terenie gminy (budowa kanalizacji sanitarnej), kolejnymi podłączeniami 
mieszkańców do sieci kanalizacyjnej modernizacją oczyszczalni ścieków, przygotowaniem 
technicznym inwestycji gospodarki ściekowej. Rozpoczęto pierwsze realizacje przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 
 
Gospodarka odpadami: 
Zadania z zakresu gospodarki odpadami realizowane były przede wszystkim w zakresie  
wdrożenia, a następnie usprawniania nowego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Ponadto wspierano działania z edukacji ekologicznej związane z właściwym 
gospodarowaniem odpadami oraz udzielano dofinansowań na demontaż, transport 
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. 
 
Ochrona przed hałasem: 
Realizowane zadania związane były głównie z: 

- modernizacją dróg gminnych, 
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-  uwzględnianiem ochrony przed hałasem na etapie wprowadzania zmian do studiów 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego (np. określenia wpływu lokalizacji przedsięwzięć 
uciążliwych dla środowiska w zakresie hałasu), 
- prowadzeniem monitoringu hałasu przez WIOŚ w Opolu.  
 

Promieniowanie elektromagnetyczne: 
Przyjmowanie zgłoszeń dot. promieniowania niejonizującego (m.in. stacje bazowe telefonii 
komórkowych BTS) leży w kompetencjach Starosty Prudnickiego.  

6. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU 
ŚRODOWISKA ORAZ POTENCJALNYCH ZMIAN TEGO 
STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI 
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

6.1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA GMINY BIAŁA 
Gmina Biała – to gmina miejsko-wiejska położona jest w południowej części województwa 
opolskiego. Pod względem administracyjnym wchodzi w skład powiatu prudnickiego. 
Powierzchnia gminy wynosi ok. 196 km2, co stanowi 2,08 % ogólnej powierzchni województwa 
i jest jedną z większych gmin w regionie. Przez Gminę Biała prowadzą trzy drogi wojewódzkie: 
nr 414 Prudnik-Opole, nr 407 Nysa-Łącznik oraz 409 Dębina- Strzelce Opolskie.  
Gminę Biała tworzą: miasto Biała (stolica gminy) oraz 30 sołectw: Browiniec Polski, Brzeźnica, 
Chrzelice, Czartowice, Dębina, Frącki, Gostomia, Górka Prudnicka, Grabina, Józefów, 
Kolnowice, Krobusz, Laskowiec, Ligota Bialska, Łącznik, Miłowice, Mokra, Nowa Wieś, 
Ogiernicze, Olbrachcice, Otoki, Pogórze, Prężyna, Radostynia, Rostkowice, Solec, Śmicz, 
Wasiłowice, Wilków oraz Przedmieście (Biała).  
Razem z czternastoma samorządami - Nysa (Lider Partnerstwa), Biała, Branice, Głubczyce, 
Głuchołazy, Grodków, Kietrz, Korfantów, Lubrza, Łambinowice, Otmuchów, Paczków, Prudnik, 
Skoroszyce – Gmina Biała weszła w skład nyskiego obszaru funkcjonalnego. 
Znajdujące się na terenie sąsiedniej gminy Lubrza przejście graniczno–towarowe Trzebina–
Bartultovice sprawiło, że Gmina Biała stanowi jeden z ważniejszych korytarzy łączących północ 
województwa oraz autostradę A4 z granicą czeską. 
 
Rysunek 1. Gmina Biała na tle podziału administracyjnego województwa opolskiego i powiatu 
prudnickiego. 

 
 
 
 

  
 

Źródło: www.gminy.pl 

Id: 96788C7D-63C0-487E-A72C-147E43C6BDFD. Podpisany Strona 121



Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała 
na lata 2020-2024 z perspektywą do 2028 roku” 

Sytuacja demograficzna 

Według danych pozyskanych z GUS - liczba mieszkańców w Gminie Biała na koniec 2019 r. 
wynosiła 10 565 osób, z czego w mieście Biała zamieszkiwało 2 414 osób (ok. 23 %), a na 
terenach wiejskich 8 151 osób (ok. 77 %). 
W porównaniu z 2016 r. nastąpił spadek liczby mieszkańców ogółem o 121 osób (ok. 1,13 %). 
Liczba mieszkańców w mieście spadła o 46 osób (ok. 1,9 %), natomiast na terenach wiejskich 
liczba mieszkańców spadła o 75 osób (ok. 0,9 %). 

Warunki klimatyczne  
Klimat gminy w znacznym stopniu jest kształtowany położeniem geograficznym, 
rozmieszczeniem wód, charakterem rzeźby terenu, bonitacji glebowej, charakterem szaty 
roślinnej. Zmiany cech klimatu występują pomiędzy północno-wschodnia a środkową częścią 
gminy, położonymi w granicach mezoregionu Kotliny Raciborskiej i Równiny Niemodlińskiej, 
a częścią południową gminy położoną w granicach Płaskowyżu Głubczyckiego. Różnice  
uwidaczniają się w warunkach termicznych, ilości opadów a także w lokalnych warunkach 
mikroklimatycznych zależnych od położenia terenu. 
W środkowej i północnej części gminy klimat wykazuje cechy zbliżone do regionu 
nadodrzańskiego, natomiast w południowej i południowo-zachodniej części przeważają cechy 
klimatu przedgórskiego. 
Średnia roczna temperatura dla całej gminy wynosi + 8oC, przy czym w jej środkowej 
i północnej części , ze względu na ukształtowanie jest wyższa. Wraz ze wzrostem wysokości 
spóźnia się wiosna i lato, a wcześniej nadchodzi jesień i zima. Pokrywa śnieżna występuje 
ponad 65 dni, dni przymrozkowych jest około 106 w roku. Niewielka wyniosłość terenu odgrywa 
też w zróżnicowaniu ilości opadów. Średnia roczna suma opadów wzrasta od około 650 mm 
w części północno-wschodniej (nizinnej) do około 700 mm na południu. W okresie 
wegetacyjnym ilość opadów rośnie wraz z wysokością od 350 mm do 425 mm, co stanowi 65 % 
sumy rocznej. 

Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia, geologia 
Ukształtowanie powierzchni, budowa geologiczna.  
Gmina Biała leży w obrębie makroregionu Niziny Śląskiej, obejmując swoją południową częścią 
mezoregion Płaskowyżu Głubczyckiego, środkową Kotlinę Raciborska oraz północną Równinę 
Niemodlińską. Konfiguracja terenu jest silnie zróżnicowana, rzędne terenu mieszczą się 
w granicach od 274,5 m n.p.m. (Laskowiec) do 177,5 m n.p.m. (Chrzelice). Powierzchnia terenu 
generalnie podnosi się od strony północno–wschodniej ku południowemu–zachodowi. 
Deniwelacja terenu wynosi ok. 100 m, przy czym najniżej znajdują się tereny położone 
w obrębie Kotliny Raciborskiej, gdzie wysokość bezwzględna wynosi 177 m n.p.m. Największa 
wartość osiągają tereny położone na Płaskowyżu Głubczyckim, w południowo–zachodniej 
części gminy. Teren wyraźnie spada w kierunku Równiny Niemodlińskiej. W części południowej 
gminy występują wyraźnie ukształtowane doliny rzek. 
Gmina Biała pokryta jest zwartą pokrywą osadów plioceńskich i czwartorzędowych. 
Wysoczyzna plejstoceńska, położona w zasięgu Płaskowyżu Głubczyckiego, zbudowana jest 
z utworów trzeciorzędowych, stanowiących jej podłoże, na których zalegają utwory 
czwartorzędowe. Są to osady fluwioglacjalne i glacjalne, wykształcone w postaci piasków 
i żwirków. W stropie tej serii, żwirowo–piaszczystej, spotyka się pojedyncze, bardzo małe 
fragmenty resztek moreny gliniastej oraz rozległa pokrywę lessową. Jest ona osadem bardzo 
charakterystycznym dla Płaskowyżu Głubczyckiego. Miąższość tej warstwy waha się 
w przedziałach od 1,5 do 10,0 m, miejscami jej wierzchnia warstwa jest rozmyta i odsłonięte są 
piaski i żwiry. Północna cześć gminy (pomijając Las Chrzelicki) zbudowana jest z mało 
przepuszczalnych utworów, woda gruntowa gromadzi się blisko powierzchni ziemi utrzymując 
się średnio na poziomie 0,1 – 2,0 m. 

Analiza zagospodarowania przestrzennego  
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Cechą charakterystyczną struktury przestrzennej krajobrazu gminy Biała jest zdecydowana 
dominacje gruntów rolnych (ok. 75 %), głownie ornych i niewielka lesistość (ok. 18 %). Struktura 
ta uwarunkowana jest bardzo dobrymi warunkami glebowymi do produkcji rolnej, co wiąże się 
z dominacją na obszarze gminy funkcji rolniczej. W strukturze przestrzennej gminy Biała obok 
wielkopowierzchniowych gruntów rolnych występują rozlokowane wyspowo, wzdłuż dróg, tereny 
zwartej zabudowy wiejskiej. Większość wsi charakteryzuje zabudowa skoncentrowana. Taki 
układ wsi występuje głownie w południowej części gminy, co wiąże się z urozmaiconą rzeźbą 
terenu oraz dużymi walorami rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Na północy gminy, wraz 
ze zmniejszeniem walorów produkcyjnych gleb, zmniejsza się zwartość zabudowy. 
Największym ośrodkiem produkcyjno-usługowym jest miasto Biała.  
W gminie dominuje zabudowa jednorodzinna, występuje na terenie miasta i we wszystkich 
wsiach gminy. Zabudowa zagrodowa dominuje we wsiach położonych na Płaskowyżu 
Głubczyckim tj. we wsi Śmicz, Prężyna, Olbrachcice, Wilków, Gostomia, Radostynia, Kolnowice 
i Miłowice. Zespoły zabudowy zagrodowej w znacznym stopniu przekształcone dominują także 
we wsi Wasiłowice, Rostkowice, Nowa Wieś i Ligota Bialska, jak również w Pogórzu, 
Chrzelicach i Ogierniczach. Z kolei zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna występuje jedynie 
na obszarze miasta Biała oraz we wsi Łącznik. Pojedyncze budynki znajdują się także 
w Brzeźnicy i Chrzelicach. 
W Studium kierunków i zagospodarowania przestrzennego gminy założono, że struktura 
funkcjonalno-przestrzenna zostanie wzmocniona i udoskonalona. W skład tej struktury wejdą: 

- zespoły funkcjonalno-przestrzenne otwarte (zespoły obszarów systemu ekologicznego 
i obszary wspomagające system ekologiczny) 
- zespoły funkcjonalno-przestrzenne osadnicze (obszary mieszkaniowe, obszary usługowe, 
obszary aktywności gospodarczej, obszary zieleni ogólnodostępnej). 

Struktura przestrzenna gminy wynika z jej rozwoju oraz współczesnych działań 
antropogenicznych. Szkielet struktury przestrzennej gminy wyznaczają: 

 układ komunikacyjny (drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne), 
 linie kolejowe, 
 doliny rzek, 
 przebiegające sieci elektroenergetyczne, które ze względu na strefy techniczne 

i zagrożenia wyłączają znaczne ilości terenów z zabudowy (tereny wyznaczone 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego). 

6.2. OCENA STANU ŚRODOWISKA 

Wody powierzchniowe 
Na terenie gminy Biała występują wody powierzchniowe płynące oraz stojące. Wody stojące są 
to głównie wody powierzchniowe powstałe na terenach poeksploatacyjnych w obrębie wsi 
Górka Prudnicka, Mokra, Radostynia, Łącznik-Dębina i Nowa Wieś Prudnicka. Zbiorniki te nie 
mają znaczenia dla systemu wodnego obszaru Gminy Biała, wzbogacają natomiast środowisko 
przyrodnicze. Na granicy wsi Łącznik i Dębina powstały stawy hodowlane, wykorzystywane 
obecnie na potrzeby rekreacyjne (ośrodek "Zielona Zatoka"). 
Gmina Biała leży w dorzeczu Odry, w zlewni rzeki Osobłogi, którą zasila jej lewobrzeżny 
dopływ: rzeka Biała. Na terenie Gminy występują nastepujące cieki: Biała, Młynówka, Potok 
Kolnowicki (Psiniec), Rzymkowicka Struga i Ścinawka (zwana też Potokiem Piechowickim), 
a także: Czarny Rów oraz Rów Rzymkowicki z dopływem "Potok z Lasu", Potok Krobuski, 
Gostomka, Młynówka Szonowicka ze swoimi dopływami: Potokiem Młyńskim (zw. Potokiem 
Słokowskim) i Potokiem Rina. 
Rzeka Biała jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Osobłogi. Jej źródła znajdują się w rejonie 
miejscowości Prężynka (gm. Lubrza). Całkowita długość rzeki wynosi 35,3 km. Zlewnia rzeki 
wynosi 51,9 km2. Jej największymi dopływami są: lewobrzeżny Potok Kolnowicki oraz 
prawobrzeżna Młynówka. Źródła tej ostatniej znajdują się w rejonie miejscowości Laskowice 
(gm. Lubrza). Całkowita jej długość wynosi 17 km, a zlewnia - wynosi blisko 52 km2. Ciek 
wypływa w okolicach miejscowości Józefów. Całkowita długość Potoku Kolnowickiego wynosi 
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7,9 km, ciek wypływa w okolicach wsi Laskowiec. Rzymkowicka Struga jest lewobrzeżnym 
dopływem rzeki Białej. Całkowita długość rzeki wynosi 16,1km, a zlewnia – 89 km2. Ścinawka 
jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Białej. Na długim odcinku płynie wzdłuż granicy 
administracyjnej gmin Korfantów i Biała, wypływa w okolicach Kolonii Kolnowice. Całkowita 
długość rzeki wynosi 15,5 km, a zlewnia – 40 km2. 
Na system wód powierzchniowych składają się ponadto rowy melioracyjne i liczne drobne stałe 
bądź okresowe dopływy powyższych cieków, drenujące powierzchnię gleb. 
Wody podziemne 
Na terenie gminy Biała występują jedne z większych w Polsce obszary źródliskowe z bardzo 
dobrą wodą podziemną. Teren gminy Biała jest obszarem zasobnym w wodę podziemną, która 
jest głównym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze. Na 
terenie Gminy Biała wody podziemne występują w utworach trzeciorzędowych i 
czwartorzędowych. 
Zbiorniki trzeciorzędowego piętra wodonośnego o przewodności T powyżej 20 m3/d zalegają 
w zachodniej oraz południowo - wschodniej części gminy. Oddzielone od siebie 
czwartorzędowym piętrem wodonośnym, którego przebieg pokrywa się generalnie 
z przebiegiem doliny rzeki Biała, z kierunku południowo –zachodniego na północno - wschodni 
kierunek. Poziom trzeciorzędowy związany jest z piaskami zalegającymi między iłami, 
a głębokość występowania warstwy wodonośnej jest zróżnicowana i wynosi ok. 20,0 - 10,0 m. 
Wydajność poziomu wodonośnego waha się w granicach ok. 10 - 30 m3/h. 
Czwartorzędowy zbiornik wodonośny obejmuje pas terenu szerokości 3 - 4 km, ciągnący się 
wzdłuż kierunku południowo - zachodniego w stronę północno - wschodniego, wzdłuż doliny 
rzeki Biała. Duża rozpiętość poziomu trzeciorzędowych wód podziemnych na terenie Gminy 
Biała oraz na terenie przyległym skutkowała wyznaczeniem Głównych Zbiorników Wód 
Podziemnych o znaczeniu regionalnym: 

- GZWP 332 – Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka obejmujący grunty wsi Wilków, 
Rostkowice, Browiniec Polski, Gostomia, Solec, Radostynia, Krobusz, Mokra, Łącznik, 
Nowa Wieś Prudnicka, Czartowice oraz wschodnią część gruntów miasta Biała, 
- GZWP 338 – Subzbiornik Paczków – Niemodlin obejmujący grunty wsi Pogórze, Brzezina, 
Górka Prudnicka, Otoki, Grabina, Wasiłowice i Śmicz oraz część gruntów wsi Ligota 
Bialska, Radostynia, Miłowice i Kolnowice, 
- GZWP 337 – Dolina Kopalna Lasy Niemodlińskie obejmujący tereny leśne położone 
w północnej części gruntów wsi Chrzelice. 

Poziomy wodonośne z wyjątkiem północnej części gminy izolowane są zmiennej miąższości 
warstwą osadów nieprzepuszczalnych i półprzepuszczalnych. Poziomy trzeciorzędowe 
występującej w południowej i centralnej części gminy są dobrze izolowane. Zalegające nad 
warstwą wodonośną osady lessowe i gliny zwałowe stanowią dość dobrą izolację. Grubość ich 
pokryw oraz właściwości litologiczne są dość zróżnicowane. 

Walory przyrodnicze gminy. 

Lasy 
Lasy zajmują 17.5% powierzchni obszaru Gminy Biała. Największe ich kompleksy występują na 
gruntach wsi Chrzelice, mniejsze na gruntach wsi Czartowice, Pogórze, Nowa Wieś Prudnicka 
i Kolnowice. W ostatnich latach nie obserwuje się znaczącego wzrostu lesistości obszaru 
gminy, także w północnej jej części gdzie jakość produkcyjna gruntów rolnych jest mniejsza. 
Zwiększenie lesistości gminy Biała jest niewielkie ze względu na niewielkie tendencję do 
zalesiania gruntów rolnych o niższych klasach bonitacyjnych przez rolników indywidualnych 
 
Większością lasów w gminie zarządzają lasy państwowe reprezentowane przez dwa 
nadleśnictwa: Prószków (Bory Niemodlińskie) oraz Prudnik (pozostałe lasy). Rozmieszczenie 
lasów w gminie jest nierównomierne. Największe zwarte kompleksy leśne – Bory Niemodlińskie 
występują na północy gminy Biała. 
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Obszary przyrodniczo cenne 
Na terenie gminy Biała ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 

- Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie, 
- Rezerwat przyrody Jeleni Dwór, 
- Pomniki przyrody – 2 szt. 

Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie 
Został powołany Uchwałą nr XXIV/193/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 
maja 1988 roku. Obecnie Obszar Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich to największy 
w Polsce kompleks leśny w zachodniej części górnej Odry, obejmujący powierzchnię 480 km2 
najcenniejszych przyrodniczo lasów będących pozostałością niegdysiejszej Przesieki Śląskiej, 
z wciąż jeszcze zachowanymi fragmentami typowych dla polskiego niżu lasów mieszanych 
i liściastych. 
W zbiorowiskach leśnych Borów Niemodlińskich stwierdzono kilka gatunków storczykowatych, 
w tym podkolana białego Platanthera bifolia, kruszczyka szerokolistnego Epipactis helleborine 
i gnieźnika leśnego Neottia nidus-avis, a także barwinka pospolitego Vinca minor, wawrzynka 
wilczełyko Daphne mezereum, konwalię majową Convallaria majalis, śnieżyczkę przebiśnieg 
Galanthus nivalis, lilię złotogłów Lilium martagon i inne. 
Najlepiej poznaną gromadą kręgowców Borów Niemodlińskich są ptaki. Zarejestrowano tu m.in. 
lęgi bąka Botaurus stellaris, łabędzia niemego Cygnus olor, gęsi gęgawy Anser anser, mewy 
śmieszki Larus ridibundus, krzyżówki Anas platyrhynchos, głowienki Aythya ferina i łyski Fulica 
atra. Okoliczne lasy są ostoją bociana czarnego Ciconia nigra, kani czarnej i rudej Milvus 
migrans i M. milvus, trzmielojada Pernis apivorus i dzięcioła zielonosiwego Picus canus. 
Z gatunków borealno-górskich występują tu orzechówki Nucifraga caryocatactes, czyże 
Carduelis spinus, pokrzywnice Prunella modularis i gile Pyrrhula pyrrhula.  
Herpetofauna reprezentowana jest przez zaskrońca Natrix natrix, żmiję zygzakowatą Vipera 
berus, ropuchę paskówkę Bufo calamita, ropuchę zieloną Bufo viridis, grzebiuszkę ziemną 
Pelobates fuscus, padalca Anguis fragilis, jaszczurkę zwinkę Lacerta agilis i jaszczurkę 
żyworodną Lacerta vivipara. W rzekach omawianego obszaru żyją przedstawiciele krainy 
brzany - kiełb Gobio gobio, śliz Nemachilus barbatulus i koza Cobitis taenia - gatunki objęte 
ochroną prawną. (źródło: Makowiecki i Koziarski (red.), 2001).  
 
Rezerwat przyrody Jeleni Dwór 
o powierzchni 3,49 ha powołany Zarządzeniem nr 309 Ministra Leśnictwa i Przemysłu 
Drzewnego z dnia 14.09.1959 r. Jest rezerwatem utworzonym w celu zachowania fragmentu 
lasu mieszanego naturalnego pochodzenia – pozostałości po dawnej puszczy. Trzon rezerwatu 
stanowi starodrzew z sosną , świerkiem i dębem szypułkowym. W rezerwacie występuje duża 
liczba gatunków mszaków. Niestety od kilkunastu lat postępuje proces zamierania drzew, 
w  następstwie czego doszło do silnego zadarnienia dna lasu (bujny rozwój roślinności zielnej). 
Obecnie płat lasu w granicach rezerwatu reprezentuje fazę rozpadu drzewostanu, brak jest 
młodszego pokolenia o właściwym dla tego zespołu składzie gatunkowym. 
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Rysunek 2. Obszary chronione na terenie gminy Biała 

 

 
Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, opracowanie własne. 
 
 
Pomniki przyrody 
Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 r., poz. 2134 - 
tekst jednolity ze zm.) pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej 
lub ich skupiska, o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub 
krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych 
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tworów, okazałych rozmiarów drzewa i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, 
wodospady.  
 
Tabela 1. Wykaz pomników przyrody na terenie gminy Biała 

Lp Obiekt Gmina / Obręb Podstawa prawna 

1. 
drzewo (gatunek: Cis pospolity - Taxus 
baccata; pierśnica: 67cm; wysokość: 
17m) 

Gmina Biała - Nadleśnictwo: 
Prószków, Obręb leśny: 

Chrzelice, Leśnictwo: 
Chrzelice, Oddz.: 193 

Ogłoszenie PRWN w Opolu z dn. 6 
lipca 1957 r. o uznaniu niektórych 

drzew za pomniki przyrody. 

2. 
drzewo (gatunek: Modrzew europejski - 
Larix decidua ; pierśnica: 112cm; 
wysokość: 35m) 

Gmina Biała - Nadleśnictwo: 
Prószków, Obręb leśny: 

Chrzelice, Leśnictwo: Jeleni 
Dwór, Oddz.: 71 

Rozporządzenie Nr P/01/2000 
Wojewody Opolskiego z dn. 3 

stycznia2000 r. w sprawie uznania 
za pomniki przyrody 

Źródło: RDOŚ Opole, 2020 
 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Regionalna Rada Ochrony Przyrody 
w Opolu zajęła stanowisko w sprawie ochrony siedlisk ptaków i nietoperzy na obiektach 
budowlanych. W związku z przeprowadzaniem prac termomodernizacyjnych budynków może 
dochodzić do powstawania kolizji na drodze „siedliska gatunków chronionych”, a „remonty 
budynku” w wyniku, których zamieszkujące je zwierzęta mogą utracić bezpowrotnie miejsca 
schronienia bądź gniazdowania (rozrodu), przez co w widoczny sposób zmniejsza się ich 
populacja(w konsekwencji może dojść do jej całkowitego zaniku).  
W związku z powyższym koniecznym jest właściwe planowanie i prowadzenie tego typu robót. 
W przypadku nieodpowiedniego ich wykonywania może dochodzić do naruszania zakazów 
wymienionych w § 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 
ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183), m.in. zabijania i okaleczania ptaków lub 
nietoperzy, niszczenie ich jaj i postaci młodocianych oraz ich siedlisk, miejsc gniazdowania, 
lęgu lub schronień (zakazy). Także umyślne płoszenie i niepokojenie ww. gatunków jest dla nich 
zagrożeniem, gdyż prowadzić może, m.in. do porzucenia lęgów przez osobniki rodzicielskie. 
Dodatkowo przeprowadzone zamierzenia remontowe mogą uniemożliwić w przyszłości 
zakładanie gniazd przez bytujące tam wcześniej gatunki ptaków (np. poprzez montaż podbitek 
i uszczelnienie wszelkich szpar i nieciągłości elewacji wykorzystywanych wcześniej przez ptaki) 
lub też sprawić, że dane obiekty nie będą nadawały się w przyszłości do wykorzystania jako 
miejsca odpoczynku przez występujące tam wcześniej nietoperze (np. poprzez zagrodzenie 
dostępu do pomieszczeń wcześniej przez nie wykorzystywanych). 
Najdogodniejszym terminem prowadzenia termomodernizacji obiektów budowlanych jest okres 
od 16 października do 28 lutego, przypadający poza okresem rozrodu większości gatunków 
zwierząt. W tym czasie wykonawca prac może, bez zezwolenia, zabezpieczyć wszelkie 
szczeliny i otwory wentylacyjne budynku przed zajęciem ich przez zwierzęta i nie dopuścić do 
założenia gniazd i przeprowadzenia lęgów przez ptaki w następnym sezonie.  
 
Gleby 
W Gminie Biała znaczną część obszaru zajmują użytki rolne – 15 262 ha, co stanowi ok. 78 % 
ogólnej powierzchni gminy. Grunty leśne, zadrzewienia i zakrzewienia zajmują 3 576 ha tj. ok. 
18 % ogólnej powierzchni gminy. Wskaźnik ten jest niższy od średniej lesistości dla 
województwa opolskiego - 26,7 % oraz dla kraju 29,6 %.  
Wśród użytków rolnych dominują grunty orne, które stanowią 68 % powierzchni gminy. 
 
Tabela 2. Struktura użytkowania gruntów w Gminie Biała.  

L.p. Rodzaj Powierzchnia [ha] 

1. Użytki rolne 15 262 

 Grunty orne 13 258 

 Sady 33 
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 Łąki trwałe 1 362 

 Pastwiska trwałe 139 

 Grunty rolne zabudowane 316 

 Grunty pod stawami 4 

 Grunty pod rowami 80 

 Grunty zadrzewione i zakrzewione 
na użytkach rolnych 

21 

2. Grunty leśne 3 576 

 Lasy 3 556 

 Grunty zadrzewione i zakrzewione 20 

3. Grunty zabudowane  

 Tereny mieszkalne 96 

 Tereny przemysłowe 18 

 Inne tereny zabudowane 33 

 Tereny niezabudowane 10 

 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 34 

 Tereny komunikacyjne:  

 drogowe 531 

 kolejowe 19 

 inne 0 

 Użytki kopalne 0 

4. Grunty pod wodami  

 wody płynące 36 

 wody stojące 1 

5. Inne  

 użytki ekologiczne 0 

 nieużytki 4 

 tereny różne 0 
Źródło: Starostwo Powiatowe w Prudniku. 

Zasoby kopalin 
Gmina Biała nie posiada znaczących zasobów złóż surowców mineralnych. Baza surowcowa 
gminy to głównie kruszywa naturalne czyli piaski i żwiry oraz surowce ilaste ceramiki 
budowlanej. Występujące na obszarze Gminy Biała, udokumentowane w bazie PIG PIB złoża 
surowców naturalnych, przedstawia tabela poniżej: 
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Tabela 3. Zasoby geologiczne i przemysłowe złóż na terenie Gminy Biała znajdujące się w bazie zasobów geologicznych PIG. 

Lp. Nazwa złoża Kopalina Zagospodarowanie 
Pow. złoża 

[ha] 

Zasoby 
geologiczne 

 [tys. ton] 
*[tys. m3] 

Zasoby 
przemysłowe  

[tys. ton] 
*[tys. m3] 

Wydobycie 
[tys. ton] 
*[tys. m3] 

1. Biała Prudnicka 
Surowce ilaste ceramiki 

budowlanej 
eksploatacja złoża zaniechana 16,53 1 017* - - 

2. Łącznik Kruszywa naturalne złoże zagospodarowane 5,29 6 - - 

3. Pogórze Kruszywa naturalne eksploatacja złoża zaniechana 4,89 218 - - 

Źródło: www.pgi.gov.pl, Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2018r.
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6.3. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU 
BRAKU REALIZACJI PROJEKTU  
Wszystkie działania zaproponowane do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska 
mają z założenia na celu poprawę stanu środowiska na terenie gminy i tym samym pozytywnie 
wpływać będą na zdrowie i życie ludzi. W związku z rozwojem gospodarczym regionu, 
wzrostem inwestycji przemysłowych i poziomu konsumpcji, zwiększającą się presją na obszary 
cenne przyrodniczo i niezurbanizowane, zwiększeniem zapotrzebowania na surowce, brak 
realizacji zapisów Programu prowadzić będzie do znaczącego pogorszenia wszystkich 
elementów środowiska.  

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Programu Ochrony 
Środowiska:  
1. pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze zwiększonym 

wytwarzaniem ścieków,  
2. postępująca degradacja gleb i utrata ich dla rolnictwa,  
3. utrata różnorodności ekologicznej i cennych przyrodniczo terenów,  
4. degradacja walorów krajobrazu. 

W przypadku, gdy POŚ nie zostanie wdrożony, negatywne trendy będą się pogłębiać, 
a zanieczyszczenie środowiska wzrastać. Realizacja Programu jest więc konieczna.  

7. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA 
NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM 
ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM 
Znaczące oddziaływania związane z realizacją zapisów Programu Ochrony Środowiska mogą 
wystąpić w przypadku przedsięwzięć wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz.U. 2019, poz. 1839). Potencjalne oddziaływania mogą mieć charakter liniowy, punktowy lub 
rozproszony i mogą wystąpić na obszarach, gdzie prowadzona będzie realizacja zadań 
inwestycyjnych. Należy jednak podkreślić, że zasięg oddziaływań jest trudny do określenia 
i wymaga indywidualnego podejścia dla każdej inwestycji.  
W związku z brakiem szczegółowych analiz środowiskowych dla terenów na których przewiduje 
się wystąpienie oddziaływań stan środowiska określono je dla całego obszaru powiatu.  

7.1. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 

7.1.1. Wody powierzchniowe 
Obecnie klasyfikację wód powierzchniowych określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. 
2016r. poz. 1187). 

Rozporządzenie to definiuje 5 klas stanu ekologicznego: 
- klasa I – stan bardzo dobry – dla wód o niezmienionych warunkach przyrodniczych lub 

zmienionych tylko w bardzo niewielkim stopniu, 
- klasa II – stan dobry – gdy zmiany warunków przyrodniczych w porównaniu do 

warunków niezakłóconych działalnością człowieka są niewielkie, 
- klasa III – stan umiarkowany – obejmujący wody przekształcone w średnim stopniu, 
- klasa IV – stan słaby – wody o znacznie zmienionych warunkach przyrodniczych 

(biologicznych, fizyko-chemicznych, morfologicznych), gdzie gatunki roślin i zwierząt 
znacznie różnią się od tych, które zwykle towarzyszą danemu typowi jednolitej części 
wód, 
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- klasa V – stan zły – wody o poważnie zmienionych warunkach przyrodniczych, w których 
nie występują typowe dla danego rodzaju wód gatunki. 

 
Ocena wód powierzchniowych poprzez określenie ich stanu ekologicznego jest nowym 
podejściem zgodnym z założeniami Dyrektywy 2000/60/WE, zwanej Ramową Dyrektywą 
Wodną. Stan ekologiczny wód określany jest na podstawie elementów biologicznych 
(fitoplankton, fitobentos, makrolity, makrobezkręgowce bentosowe i ryby) oraz parametrów 
wspomagających (elementy fizykochemiczne).  
Stan ekologiczny/potencjał ekologiczny jest określeniem jakości struktury i funkcjonowania 
ekosystemu wód powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie wyników badań elementów 
biologicznych oraz wspierających je wskaźników fizykochemicznych i hydromorfologicznych. 
Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się poprzez nadanie 
jednolitej części wód jednej z pięciu klas jakości, przy czym klasa pierwsza oznacza bardzo 
dobry stan ekologiczny, klasa druga – dobry stan ekologiczny, zaś klasy trzecia, czwarta i piąta 
odpowiednio – stan ekologiczny umiarkowany, słaby i zły. 
Ocenę jakości wód powierzchniowych na terenie Gminy Biała przeprowadza WIOŚ w Opolu. 
Ostatnie badania jakości wód powierzchniowych były przeprowadzone w 2017 roku dla tzw. 
Jednolitych Części Wód Powierzchniowych obejmujących teren gminy, w trzech punktach 
pomiarowo – kontrolnych.  
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Tabela 4. Wyniki oceny wykonanej dla Jednolitych Części Wód Powierzchniowych zlokalizowanych na obszarze Gminy Biała w 2017 roku. 

Nazwa JCWP/ nazwa ppk 
Klasa elementów 

Stan/potencjał 
ekologiczny 

Ocena 
stanu JCWP 

biologicznych 
hydromorfo
-logicznych 

fizykochemicznych 

Młynówka  
ppk Młynówka - Zielina 
PLRW6000171176889 

II II >II umiarkowany zły 

Biała od Śmickiego Potoku do Osobłogi 
ppk Biała - Dobra 
PLRW6000191176899 

II II II dobry  

Prószkowski Potok 
Ppk Prószkowski Potok – Niewodniki 
PLRW60001711969 

V     

Źródło: Ocena wód powierzchniowych za  2017 rok w województwie opolskim., WIOS Opole 
Objaśnienia: JCWP - Jednolite części wód zostały wyznaczone, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, która definiuje je jako: oddzielny i znaczący element wód 
powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych. 
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Analiza parametrów wód w badanych przez WIOŚ punktach pomiarowych wykazała: 
- dla jednej JCWP (Młynówka) stan/potencjał ekologiczny umiarkowany, stan ogólny 
określono jako zły, 
- dla jednej JCWP (Biała od Śmickiego Potoku do Osobłogi) stan/potencjał ekologiczny 
dobry, stan ogólny wód nie był określany, 
- dla jednej JCWP (Prószkowski Potok) określono tylko stan elementów biologicznych: 
V klasa. 

7.1.2. Wody podziemne 
 
Zakres dopuszczalnych wartości wskaźników jakości wody określają następujące akty prawne:  

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie kryteriów                           
i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz.U. 2016, poz. 85), 

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294). 

Ocenę jakości wód podziemnych przeprowadza WIOŚ w Opolu. Monitoring wód podziemnych 
obejmuje punkty pomiarowe, monitorujące wszystkie główne zbiorniki wód podziemnych 
(GZWP), użytkowe poziomy wodonośne, obszary zwiększonego drenażu oraz obszary 
szczególnie zagrożone przez przemysł. Uwzględnia warunki hydrogeologiczne w ujęciu 
regionalnym i lokalnym oraz występowanie potencjalnych ognisk zanieczyszczeń i zagrożeń 
wód podziemnych. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska oceny jakości elementów fizykochemicznych 
stanu wód podziemnych oraz oceny stanu chemicznego i stanu ilościowego wód podziemnych 
dokonuje się dla każdego okresu, do którego stosuje się plan gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza. Zarówno badania jak i oceny stanu wód podziemnych w zakresie 
elementów fizykochemicznych i ilościowych wykonuje państwowa służba hydrogeologiczna (art. 
155a ust. 5 ustawy – Prawo wodne, t.j. (Dz.U. 2018 poz. 2268 – tekst jednolity). Przy określaniu 
klasy jakości wód podziemnych (I – V) w punkcie pomiarowym dopuszcza się przekroczenie 
elementów fizykochemicznych, gdy jest ono spowodowane przez naturalne procesy, 
z zastrzeżeniem, że to przekroczenie nie dotyczy elementów fizykochemicznych oznaczonych 
w załączniku symbolem „H” (substancje niebezpieczne) i mieści się w granicach przyjętych dla 
kolejnej niższej klasy jakości wody. W przypadku większej liczby badań monitoringowych 
w ciągu roku do porównań przyjmuje się wartość średniej arytmetycznej stężeń badanych 
elementów fizykochemicznych uzyskanych z rocznych wyników badań monitoringowych 
w punkcie pomiarowym. 
Klasy jakości wód podziemnych I, II, III oznaczają dobry stan chemiczny, a klasy jakości wód 
podziemnych IV, V oznaczają słaby stan chemiczny. 
Nowy podział obszaru Polski na 176 części Jednolitych Części Wód Podziemnych wskazuje, że 
na terenie powiatu prudnickiego znajdują się dwie JCWPd: nr 109 i 127. 
 
Na terenie Gminy Biała w 2018 roku zlokalizowano jeden punkt pomiarowy wód podziemnych 
Badane wody mieściły się w II klasie jakości. Charakterystykę punktu przedstawiono poniżej 
w tabeli:  
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Tabela 5. Charakterystyka punktów pomiarowych wód podziemnych w 2018 roku na terenie Gminy Biała. 

Miejscowość JCWPd 
Użytkowanie 

terenu Wskaźniki w II klasie 
Wskaźniki 
w III klasie 

Wskaźniki 
w IV klasie 

Wskaźniki w 
V klasie 

Klasa jakości wód 

Łącznik 127 grunty orne 

Wiosna: 
temp., Mn 

Fe - - 
II 

(tylko Fe w III klasie, 
geogeniczne pochodzenie 

wskaźnika) 
Jesień: 

temp., Mn, O2 
Fe - - 

Źródło: Materiały WIOŚ Opole,  2018 
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7.2. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 
Na terenie Gminy Biała Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Opolu nie prowadzi 
bezpośredniego monitoringu jakości powietrza. Pomiary wykonywane są przez stacje pomiarowe na 
obszarze „strefy opolskiej”, rejestrujące stężenia średnioroczne substancji w wyznaczonych 
punktach.  
Klasyfikację stref za rok 2019 wykonano w oparciu o następujące założenia: 

- klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest 
wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza; 

- klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza wartości 
dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń 
wartości dopuszczalnych, a także przyczyny ich występowania (dotyczy wyłącznie pyłu 
PM2,5); 

- klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość 
dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji; należy określić obszary przekroczeń oraz 
dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest opracowanie programu ochrony 
powietrza POP. 

 
Tabela 6. Wyniki rocznej oceny jakości powietrza za rok 2019. 

Strefa Ochrona zdrowia 

Strefa 
opolska 

SO2 NO2 C6H6 CO O3
 PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM2,5 

A A A A A C A A A A C A 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim Raport wojewódzki za rok  2019 rok GIOS-DMŚ-RWMŚ 
w Opolu 
 
 
Na podstawie „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2019” obszar 
Gminy Biała w ramach „strefy opolskiej” został zakwalifikowany: 

- wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom PM2,5, SO2, NO2, C6H6, CO, 
Pb, As, Cd, Ni i O3, natomiast do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów 
substancji PM10 i B(a)P. 

 
Do obszarów przekroczeń zaliczono część terenów Gminy Biała: 

- ze względu na przekroczenia poziomu docelowego wartości średniorocznej B(a)P, 
- ze względu na przekroczenia poziomu długoterminowego (śr. 8-godz.) O3. 

 
 
Zgodnie z art. 91.1. ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 ze zm.) Dla stref, o 
których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1, zarząd województwa, w terminie 12 miesięcy od dnia 
otrzymania wyników oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, o których mowa w 
art. 89 ust. 1, opracowuje i przedstawia do zaopiniowania właściwym wójtom, burmistrzom lub 
prezydentom miast i starostom projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, mającego 
na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia 
ekspozycji. 
Głównym celem opracowania naprawczego programu ochrony powietrza osiągnięcie poziomów 
dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji, osiągnięcie poziomów 
docelowych substancji w powietrzu oraz celu osiągnięcie krajowego celu redukcji narażenia. 
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„Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i strefy miasta Opola ze względu na przekroczenie 
poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów 
dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej”, którego integralna częścią 
stanowi Plan Działań Krótkoterminowych został przyjęty Uchwałą  
Nr XXXVII/403/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 stycznia 2018 roku. 
Dotychczasowe działania naprawcze realizowane zgodnie z wytycznymi poprzedniego Programu 
ochrony powietrza w pierwszych trzech latach obowiązywania przyniosły efekt na poziomie 42 % 
osiągniętego celu redukcji do roku 2020 dla strefy opolskiego dla pyłu zawieszonego PM10. 
Obecny Program ochrony powietrza ma na celu zaproponowanie takich kierunków działań, których 
realizacja powinna przyczynić się do poprawy jakości powietrza w strefach województwa 
opolskiego, a które zgodne będą z przyjętymi kierunkami w Krajowym Programie  
Ochrony Powietrza. W ramach Krajowego Programu Ochrony Powietrza określone zostały 
następujące cele, do których przypisane zostały działania wskazane w obecnym Programie ochrony 
powietrza: 

1) podniesienie rangi zagadnienia poprawy jakości powietrza poprzez skonsolidowanie działań 
na szczeblu wojewódzkim i lokalnym, 
2) stworzenie ram prawnych sprzyjających realizacji efektywnych działań mających na celu 
poprawę jakości powietrza, 
3) włączenie społeczeństwa w działania na rzecz poprawy jakości powietrza, 
4) rozwój i upowszechnienie technologii sprzyjających poprawie jakości powietrza, 
5) rozwój mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej emisji sprzyjających poprawie jakości 
powietrza, 
6) upowszechnianie mechanizmów finansowych sprzyjających poprawie jakości powietrza. 

Proponowane działania naprawcze zostały ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym na 
poziomie regionalnym wraz ze wskazaniem szacunkowych kosztów, efektów ekologicznych 
i możliwych źródeł ich finansowania. W harmonogramie wskazano również organy odpowiedzialne 
za realizację tych zadań.  
 

7.3. ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU 
 
Skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk 
ekstremalnych, występujące w ostatnich kilku dekadach pogłębiają się i z tego względu stały się 
przedmiotem zainteresowania rządów i społeczności międzynarodowej. Wyniki badań naukowych 
jednoznacznie wskazują, że zjawiska powodowane przez zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla 
społecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, w tym także dla Polski. 
W Polsce przygotowano „Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 
klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020) z myślą o zapewnieniu warunków 
stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu ryzyk, jakie niosą ze sobą zmiany klimatu, 
ale również z myślą o wykorzystaniu pozytywnego wpływu, jaki działania adaptacyjne mogą mieć 
nie tylko na stan polskiego środowiska, ale również wzrost gospodarczy. 

7.4. HAŁAS 
 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 ze zm.) 
traktuje hałas jako zanieczyszczenie, wobec którego należy przyjmować takie same ogólne zasady 
postępowania, jak dla pozostałych zanieczyszczeń i związanych z nimi dziedzin ochrony 
środowiska.  
Wartości dopuszczalne poziomów hałasu określają:  
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- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 112 – 
tekst jednolity) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska (Dz. U. 2005 Nr 263, poz. 2202 z późn. zmianami),  

- wspólnotowe regulacje prawne, w tym Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 25.06.2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu 
w środowisku. 

Wyróżnia się trzy główne rodzaje hałasu, według źródła powstawania: 
- hałas przemysłowy powodowany przez urządzenia i maszyny w obiektach przemysłowych 

i usługowych, 
- hałas komunikacyjny pochodzący od środków transportu drogowego, kolejowego 

i lotniczego, 
- hałas komunalny (osiedlowy i mieszkaniowy) występujący w budynkach mieszkalnych, 

szczególnie wielorodzinnych i w obiektach użyteczności publicznej. 
 

7.5. PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE 
Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed polami  
elektromagnetycznymi jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska 
(Dz.U. 2019 poz. 1396 ze zm.) – dział VI Ochrona przed polami elektromagnetycznymi. Ochrona 
przed polami polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez:  

- utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na 
tych poziomach 

- zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie 
są one dotrzymane. 

W odniesieniu do Gminy Biała źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego są: 
– stacje i linie energetyczne,  
– pojedyncze nadajniki radiowe, 
– stacje transformatorowe, 
– stacje bazowe telefonii komórkowej, 
– radiostacje amatorskie i stacje CB-radio, 
– stacje bazowe łączności radiotelefonicznej, 
– urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne pracujące w przemyśle, placówkach naukowo-

badawczych, ośrodkach medycznych, 
– urządzenia powszechnego użytku emitujące pola elektromagnetyczne, w tym pojedyncze aparaty 

telefonii komórkowej, sterowniki radiowe itp. 
Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone zostały 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 
dotrzymania tych poziomów (Dz.U. 2003 Nr 192, poz. 1883).  
Badania kontrolne poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzi Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu.  
W 2018 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził pomiary 
natężenia promieniowania elektromagnetycznego w czterech punktach pomiarowych na terenie 
Gminy Biała. Przeprowadzone badania wykazały, że w żadnym z badanych punktów pomiarowych 
nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnej, określonej w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów i wynoszącej 7 V/m. 
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7.6. ZASOBY PRZYRODNICZE 
Na terenie Gminy Biała ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 

- Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie, 
- Rezerwat przyrody Jeleni Dwór, 
- Pomniki przyrody – 2 szt. 

7.7. POWIERZCHNIA ZIEMI 
Ostatnie badania gleb na terenie powiatu prudnickiego zostały przeprowadzone w latach 2004-2006 
i objęły one wszystkie gminy. Na podstawie uzyskanych wówczas wyników badań stwierdzono, iż 
występuje tu przewaga gleb średnich (20-35 % części spławianych), średnią pojemnością wodną 
i przewiewnością, korzystną dynamiką składników pokarmowych. Przeważają gleby lekko kwaśne 
(pH 5,6-6,5) i kwaśne (pH 4,6-5,5). Wartość odczynu (pH) zależy od stężenia jonów wodorowych 
w glebie. Powodem zakwaszania gleb są: procesy geologiczne i glebotwórcze zachodzące w glebie, 
ubytki jonów zasadowych z gleby wskutek ich wymywania, pobierania wapnia przez rośliny, 
działanie nawozów fizjologicznie kwaśnych, intensyfikacja rolnictwa, działanie kwaśnych opadów 
przemysłowych. Reguluje on pobieranie składników pokarmowych przez rośliny z gleby. Skutkiem 
zakwaszenia gleb jest utrudnione pobieranie przez rośliny składników pokarmowych. Równocześnie 
uaktywniają się związki toksyczne i wzrasta pobieranie metali ciężkich przez rośliny. Prowadzi to do 
zmniejszenia ilości plonów i pogorszenia jakości uzyskanych produktów. 
Gleby powiatu charakteryzowały się względnie niskim zanieczyszczeniem gleb użytkowanych 
rolniczo cynkiem, ołowiem i miedzią, a średnie stężenia analizowanych pierwiastków śladowych w 
glebach powiatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska były niższe niż wartości 
dopuszczalne stężeń metali ciężkich w glebie lub ziemi. 
Aktualnie obowiązujące kryteria oceny zawartości zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi zawarte 
są w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. z 2016, poz. 1395). 
Rozpoznanie stanu gleb użytkowanych rolniczo pod względem zanieczyszczenia metalami ciężkimi 
jest istotne z uwagi na produkcję bezpiecznej żywności dla człowieka. Występowanie w glebach 
podwyższonych zawartości metali ciężkich będące następstwem działalności ludzkiej poprzez: 
emisje przemysłowe, motoryzację, nadmierną chemizację rolnictwa, powoduje degradację 
biologicznych właściwości gleb, skażenie wód gruntowych oraz przechodzenie zanieczyszczeń do 
łańcucha żywieniowego. 
Do głównych czynników powodujących degradację chemiczną gleb zalicza się: 

- nadmierną zawartość metali ciężkich takich jak: kadm, miedź, nikiel oraz innych substancji 
chemicznych, np. ropopochodnych, 

- zasolenie, 
- nadmierną alkalizację, 
- zakwaszenie przez związki siarki i azotu. 

 
Zgodnie z art. 101h ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska[Dz.U. 2020, poz. 1219 – tekst jednolity] 
władający powierzchnią ziemi, na której występuje historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi 
jest obowiązany do przeprowadzenia remediacji. Natomiast zgodnie z art.101d ust. 1 ww. ustawy – 
Starosta dokonuje identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz 
sporządza wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (art. 101d ust.6) 
oraz aktualizuje wykaz raz na dwa lata i przekazuje aktualizację raz na dwa lata regionalnemu 
dyrektorowi ochrony środowiska. Do chwili obecnej nie został opracowany wykaz potencjalnych 
historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi obejmujący Gminę Biała. 
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7.8. GOSPODARKA ODPADAMI 
Gmina zobowiązana jest do wypełniania zadań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
wynikającymi m. in. z ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz rozporządzeń wykonawczych. 
 
Głównym źródłem powstawania odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe oraz obiekty 
użyteczności publicznej.  
Gmina wypełnia zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi wynikające m.in. z ustawy 
o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz rozporządzeń 
wykonawczych. 
Organizacja selektywnej zbiórki oraz ilości odebranych/zebranych odpadów komunalnych 
Selektywna zbiórka odpadów na terenie Gminy Biała w latach 2017-2018 zorganizowana była 
w oparciu o podział na następujące frakcje odpadów: 

 odpady suche - tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, 
 papier, 
 szkło, 
 odpady biodegradowalne, 
 pozostałe zmieszane odpady komunalne, 

ponadto zbierane były: 
 odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony o średnicy 

do 56 cm - zbiórka 2 razy do roku w systemie akcyjnym zgodnie z ustalonym 
harmonogramem, 

 zużyte baterie - zbiórka do specjalnych pojemników, ustawionych w placówkach 
oświatowych i Urzędzie Gminy, 

 przeterminowane leki 

Na terenie gminy w miejscowości Biała przy ul. Lipowa 1 zlokalizowany jest PSZOK - Punkt 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady z gospodarstw domowych 
m.in. przeterminowane leki, zużyte baterie, akumulatory, chemikalia, materiały rozbiórkowe, zużyty 
sprzęt AGD, RTV, odpady zielone z pielęgnacji zieleni oraz pozostałe odpady zebrane w sposób 
selektywny (papier, szkło, tworzywa sztuczne) z przeznaczeniem do unieszkodliwiania i odzysku.  

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektrotechniczny można również oddać w placówkach handlowych 
przy zakupie sprzętu RTV i AGD na zasadach jeden do jednego, rodzaj za rodzaj oraz bezpośrednio 
u przedsiębiorców lub w organizacjach odzysku sprzętu elektronicznego i elektrycznego, których 
wykaz znajdą Państwo na stronie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Zasady oddania 
zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego określa art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 
roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. 

Rada Miejska w Białej uchwałą Nr XI.137.2020 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów określiła zasady odbioru i 
gospodarowania odpadami. Poniżej przedstawiono ilości odpadów komunalnych, 
odebranych/zebranych z terenu Gminy Biała w latach 2017-2018. 
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Tabela 7. Ilość odpadów komunalnych odebranych/zebranych z terenu Gminy Biała w latach 2017-
2018 

Rok 
Masa zebranych 

odpadów komunalnych 
(ogółem) [Mg] 

Masa odpadów 
komunalnych 

zebranych selektywnie 
[Mg] 

Udział odpadów 
komunalnych 

zebranych selektywnie 
w ogólnej masie 

zebranych odpadów 
[%] 

2017 2 756,500 1 321,920 48,0 
2018 2 621,810 1 195,410 45,6 

Źródło: Opracowane na podstawie danych z Urzędu Gminy Biała 
 
 
 
Usuwanie wyrobów zawierających azbest 
Rada Miejska w Białej uchwałą nr XX.247.2013 przyjęła Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest dla miasta i gminy Biała na lata 2012–2032. Na tej podstawie co roku są 
ogłaszane nabory wniosków dla osób zainteresowanych udzieleniem dofinansowania do usuwania 
wyrobów zawierających azbest.  
W 2018 roku nabór wniosków trwał od 6 marca 2018 r. do 4 kwietnia 2018 r. W trakcie naboru 
przyjęto 30 wniosków o dofinansowanie usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Biała. Na realizację programu Gmina otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 85 % zadania, w kwocie 21 960,65 zł, 15 % 
kosztów zadania pokrywali wnioskodawcy. 
W kolejnych latach usuwano następujące ilości wyrobów zawierających azbest: 
- w 2016 r.: 50,49 Mg, 
- w 2017 r.: 33,99 Mg, 
- w 2018 r.: 57,818 Mg, 
- w 2019 r.: 68,07 Mg. 
Na koniec 2019 r. na terenie Gminy Biała do usunięcia pozostało 1 480,293 Mg wyrobów 
azbestowych. 
 

8. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH 
PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNYCH 
Z PUNKTU WIDZENIA PROGRAMU 

8.1. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 
Na obszarze Gminy Biała dużą rolę odgrywa produkcja rolnicza, więc na zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych największy wpływ mają zrzuty ścieków komunalnych, głównie z rozproszonych 
miejscowości wiejskich, ścieki powstające przy produkcji zwierzęcej (gnojówka, wody gnojowe, soki 
kiszonkowe) oraz spływy z powierzchni pól.  
Wody powierzchniowe na obszarze Gminy Biała wykazują zanieczyszczenie pod względem 
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Przekroczenia wartości dopuszczalnych dotyczą głównie 
zanieczyszczenia mikrobiologicznego wód.  
Niekontrolowane zrzuty ścieków powodują z reguły lokalne zanieczyszczenie wód objawiające się 
wzrostem wartości BZT5, oraz zawartości sodu, potasu, azotanów i fosforanów, a także skażenie 
bakteriologiczne wody. Do zanieczyszczenia wód substancjami biogennymi (azotany, fosforany) 
przyczyniają się spływy z pól uprawnych oraz nawożonych łąk i pastwisk. 
Na obszarze Gminy Biała, zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych jest niewielkie. 
Podwyższone zawartości żelaza i manganu są pochodzenia naturalnego i związane są 
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z właściwościami chemicznymi ośrodka wodonośnego. Wody podziemne na terenie Gminy Biała są 
dość dobrze izolowane przed zanieczyszczeniami pochodzenia antropogenicznego osadami 
geologicznymi nieprzepuszczalnymi i półprzepuszczalnymi. 

8.2. ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU I NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA 
ŚRODOWISKA 

Adaptacja do zmian klimatu. 

Wyniki prognoz pokazują, że do roku 2030 zmiany klimatu będą miały dwojaki, pozytywny 
i negatywny wpływ na gospodarkę i społeczeństwo. 
Wzrost średniej temperatury powietrza będzie miał pozytywne skutki m.in. w postaci wydłużenia 
okresu wegetacyjnego, skrócenia okresu grzewczego oraz wydłużeniu sezonu letniego. Dominujące 
są jednak przewidywane negatywne konsekwencje zmian klimatu. Ze zmianami klimatycznymi 
wiążą się niekorzystne zmiany warunków hydrologicznych. Wprawdzie roczne sumy opadów nie 
ulegają zasadniczym zmianom, jednak ich charakter staje się bardziej losowy i nierównomierny, 
czego skutkiem są dłuższe okresy bezopadowe, przerywane gwałtownymi i nawalnymi opadami. 
Poziom wód gruntowych będzie się obniżał, co negatywnie wpłynie na różnorodność biologiczną 
i formy ochrony przyrody, w szczególności na zbiorniki wodne i tereny podmokłe. Zmiany będą do 
zaobserwowania również w porze zimowej, gdzie skróci się okres zalegania pokrywy śnieżnej i jej 
grubość. Jednocześnie efektem zmian klimatu będzie zwiększanie częstotliwości występowania 
ekstremalnych zjawisk pogodowych i katastrof, które będą miały istotny wpływ na obszary wrażliwe 
i gospodarkę kraju. Podstawowe znaczenie będą miały ulewne deszcze niosące ryzyko powodzi 
i podtopień, a także osuwisk – głównie na obszarach górskich i wyżynnych, ale również na 
zboczach dolin rzecznych. Coraz częściej będzie można zaobserwować silne wiatry, a nawet 
towarzyszące im incydentalnie trąby powietrzne i wyładowania atmosferyczne, które mogą 
znacząco wpłynąć m.in. na budownictwo oraz infrastrukturę energetyczną i transportową.  
Bezpośrednie negatywne skutki zmian klimatu to również nasilenie się zjawiska eutrofizacji wód 
śródlądowych, zwiększenie zagrożenia dla życia i zdrowia w wyniku stresu termicznego i wzrostu 
zanieczyszczeń powietrza, większe zapotrzebowanie na energię elektryczną w porze letniej, 
zmniejszenie potencjału chłodniczego elektrowni czego skutkiem będzie spadek mocy produkcyjnej 
i wiele innych. 
 
Zagrożenie powodziowe 
na terenie gminy  zagrożenie powodziowe praktycznie nie występuje. Mogą wystąpić lokalne 
podtopienia w wyniku gwałtownych opadów deszczu na terenach gdzie drobne cieki wodne nie 
będą mogły pomieścić nadmiernej ilości wody opadowej. 
 
Zagrożenie suszą 
Województwo opolskie na tle innych regionów Polski nie jest narażone na susze w szczególny 
sposób. Obszarami Polski narażonymi na susze są przede wszystkim Wielkopolska i wschodnia 
część Mazowsza. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 
w Puławach, zgodnie z wymogami Obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracował 
wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (3 064 gmin) oraz w oparciu 
o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. Aktualna 
informacja w odniesieniu do poszczególnych gmin dostępna jest na stronie internetowej 
www.susza.iung.pulawy.pl.  
Dnia 11 sierpnia 2016 r. na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018, poz. 2081), Krajowy Zarząd 
Gospodarki Wodnej przystąpił do konsultacji społecznych projektu harmonogramu i programu prac 
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związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. 10 
października 2017 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
zakończył prace związane ze sporządzeniem planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionach 
środkowej Odry, Izery, Metuje, Łaby i Ostrożnicy, Orlicy i Morawy wraz ze strategiczną oceną 
oddziaływania na środowisko. 
Dokumenty te zawierają:  

- analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, 
- propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych, 
- propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian 
naturalnej i sztucznej retencji.  

Plany przeciwdziałania skutkom suszy zawierają także katalog działań służących ograniczeniu 
skutków suszy. 

8.3. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 
Źródła zanieczyszczeń. 
Na stan jakości powietrza w Gminie Biała wpływa emisja z różnego rodzaju źródeł. Wyróżnić należy: 

- źródła punktowe (zakłady przemysłowe, energetyka cieplna), 
- źródła liniowe (transport, przede wszystkim komunikacja samochodowa), 
- źródła powierzchniowe, tzw. „emisja niska”, związane ze spalaniem paliw do celów 

grzewczych (kotłownie lokalne i paleniska indywidualne). 
Źródła punktowe: 
Zanieczyszczenia emitowane ze źródeł punktowych powstają w wyniku spalania paliw oraz  
w wyniku prowadzenia procesów technologicznych w zakładach przemysłowych. W wyniku 
energetycznego spalania paliw powstają następujące zanieczyszczenia: dwutlenek siarki (SO2), 
tlenki azotu (NOX), pył, tlenek węgla (CO) i dwutlenek węgla (CO2). Tego rodzaju źródła, ze względu 
na sposób wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza (wysokość emitora oraz prędkość wylotowa 
gazów), oddziaływają na stan jakości powietrza zwykle w mniejszym stopniu niż spalanie paliw 
w indywidualnych systemach grzewczych.  
Teren gminy Biała charakteryzuje się brakiem zorganizowanego systemu zaopatrzenia w ciepło. 
Brak jest także lokalnych kotłowni o dużej mocy cieplnej. W przewadze są indywidualne systemy 
zasilania budynków. Większość z nich to małe kotłownie lokalne oraz ogrzewanie piecowe. Część 
obiektów użyteczności publicznej, usługowych i zakładów produkcyjnych posiada własne 
nowoczesne kotłownie olejowe bądź gazowe – przyjazne dla środowiska naturalnego.  
Źródła liniowe: 
Transport drogowy 
W przypadku źródeł liniowych, rozumie się przez nie głównie ciągi komunikacyjne (drogowe 
i kolejowe), gdzie zanieczyszczenia pochodzą ze spalania paliw (benzyny lub oleju napędowego) 
w silnikach samochodów. Emitowane są przede wszystkim tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla 
(CO2), tlenki azotu (NOX) oraz węglowodory. Dodatkowym problemem jest emisja zanieczyszczeń 
pyłowych pochodzących głównie za ścierania opon, hamulców oraz nawierzchni dróg. Pyły te często 
zawierają metale ciężkie tj. ołów, nikiel, kadm i miedź. W czasie ruchu pojazdów na drodze dochodzi 
również do tzw. wtórnego pylenia, czyli ponownego unoszenia pyłu znajdującego się na drodze. Na 
wielkość emisji zanieczyszczeń ze źródeł liniowych ma wpływ cały szereg czynników, w tym 
struktura i natężenie ruchu pojazdów, organizacja ruchu samochodowego, płynność ruchu pojazdów 
na drodze oraz stan techniczny dróg i pojazdów. 
Duży wzrost liczby pojazdów samochodowych przy wolno zmieniającej się sieci dróg stanowi źródło 
uciążliwości środowiskowych w zakresie emisji spalin, hałasu i wibracji, degradacji walorów 
przyrodniczych oraz potencjalnego wystąpienia poważnych awarii komunikacyjnych.  
Głównymi elementami układu komunikacyjnego gminy są: 
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- droga wojewódzka nr 414 relacji Opole-Lubrza, stanowiącą najkrótsze powiązanie Gminy 
Biała, i jednocześnie przejścia granicznego Trzebina-Bartulowice ze stolicą województwa, 
- droga wojewódzka nr 409 relacji Dębina-Strzelce Opolskie, 
- droga wojewódzka nr 407 relacji Nysa-Łącznik. 

Część drogi nr 414 jest obwodnicą miasta Biała (rok budowy: 2008). Jej budowa ograniczyła przez 
miasto Biała ruch samochodowy, zwłaszcza przejazd aut ciężarowych. Droga 414 jest 
systematycznie remontowana, a wzdłuż jej osi wybudowane zostały drogi rowerowe (łączą 
bezpośrednio m. Dębina z Białą). 
Pozostałymi elementami układu komunikacyjnego są: 

- drogi powiatowe zamiejskie o łącznej długości 111,246 km, 
- drogi powiatowe wewnątrz miejskie o łącznej długości 11,995 km, 
- drogi lokalne miejskie o łącznej długości 7,6 km, 
- drogi gminne o łącznej długości 97,700 km. 

 
Na drogach wojewódzkich w obrębie gminy wykonywany jest w okresach 5 letnich Generalny 
Pomiar Ruchu (GPR). Wyniki pomiarów wykonywanych na drogach w 2000, 2005, 2010 i 2015 roku  
przedstawia tabela poniżej: 
 
Tabela 8. Średni dobowy ruch (SDR) na drogach w obrębie Gminy Biała. 

Nr 
drogi 

Odcinek 
Rok Wzrost natężenia 

ruchu [%] 2000 2005 2010 2015 
407 Korfantów - Łącznik 1 358 847 3 160 3 557 12,6 

409 Dębina – KR45 3 899 2 075 3 922 4 322 10,2 

414 
Prószków - Dębina - 3 375 4 096 4 373 6,8 

Dębina - Prudnik - 4 039 4 573 4 618 1,0 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie GPR 2000, 2005, 2010 i 2015 GDDKiA 
 
Wzrastająca liczba pojazdów oraz coraz większy ruch komunikacyjny na istotnych odcinkach dróg 
w obrębie gminy pociąga za sobą zwiększoną emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych. 
 
Transport kolejowy 
Przez Gminę Biała przebiega linia kolejowa nr 306 relacji Prudnik – Gogolin. Jest to linia 
jednotorowa, o szerokości torów 1435 mm, niezelektryfikowana, nie eksploatowana. 
Źródła powierzchniowe: 
Źródła powierzchniowe (rozproszone), czyli tzw. „niska emisja”, to zanieczyszczenia powstające 
głównie w wyniku indywidualnego ogrzewania domów i mieszkań, zarówno w lokalnych kotłowniach, 
jak i w indywidualnych paleniskach domowych. Zasięg oddziaływania tego rodzaju źródeł ma 
charakter lokalny, jednak ze względu na powszechność stosowania paliw konwencjonalnych do 
ogrzewania są one szczególnie uciążliwe i przyczyniają się znacząco do pogorszenia stanu jakości 
powietrza. Emisja niska odpowiedzialna jest głównie za wzrost stężeń pyłu, dwutlenku siarki (SO2), 
tlenków azotu (NOX), tlenku węgla (CO). 
Ogrzewanie budynków mieszkalnych indywidualnych na terenie gminy  
Odbiorcy indywidualni na terenie gminy wykorzystują do ogrzewania obiektów kotły lub paleniska 
indywidualne. Dominuje ogrzewanie paliwami stałymi (węglem kamiennym, koksem), na drugim 
miejscu wykorzystywany jest gaz ziemny, pozostałe paliwa w mniejszym stopniu. Ogrzewanie 
elektryczne stosowane jest sporadycznie ze względu na wysokie koszty eksploatacyjne.  
Na terenie Gminy Biała nie występuje sieć gazownicza. Około 40 % gospodarstw domowych 
korzysta obecnie z gazu w butlach. Najbliższe gazociągi wysokiego ciśnienia przebiegają przez: 

- gminę Lubrza, Głogówek i Prudnik - gazociąg relacji Obrowiec – Racibórz, odgałęzienie 
Szonów-Głuchołazy DN 150 PN 6,3MPa; 
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- gminę Korfantów – gazociąg relacji Prudnik – Nysa, odgałęzienie do Korfantowa DN150 PN 
4,5MPa. 

8.4. HAŁAS 
Hałas przemysłowy 
Problemy z hałasem przemysłowym mogą wystąpić w otoczeniu dużych zakładów, lub skupisk 
zakładów. Wytypowanie zakładów niekorzystnie oddziaływujących na klimat akustyczny należy do 
zadań RWMŚ WIOŚ w Opolu. Zakres planowanych kontroli oraz wyniki przeprowadzonych kontroli 
są zawarte w raportach RWMŚ WIOŚ w Opolu. 
Hałas przemysłowy w gminie stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, występuje głównie na 
terenach zakładów i terenach z nimi sąsiadujących. Hałas przemysłowy stanowią tak źródła 
znajdujące się na otwartej przestrzeni (punktowe źródła hałasu np. wentylatory, czerpnie, sprężarki 
itp. usytuowane na zewnątrz budynków), jak i w budynkach (wtórne źródła hałasu - od pracy 
maszyn i urządzeń), emitowany do środowiska przez ściany, strop, okna i drzwi. Dodatkowe źródło 
hałasu stanowią ponadto prace dorywcze wykonywane poza budynkami produkcyjnymi jak np. 
cięcie, kucie, a także obsługa zakładów przez transport kołowy.  
Uciążliwość hałasu emitowana z tych obiektów zależy między innymi od ilości źródeł hałasu, czasu 
ich pracy czy odległości od terenów podlegających ochronie akustycznej.  
 
Hałas komunikacyjny 
Klimat akustyczny na terenie gminy kształtuje w znacznej mierze ruch komunikacyjny,  
 

 hałas komunikacyjny drogowy: 
Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu 
poruszających się po wszelkiego rodzaju drogach nie będących drogami kolejowymi. Jest to hałas 
typu liniowego.  
Na poziom hałasu drogowego mają wpływ przede wszystkim: 

- natężenie ruchu komunikacyjnego, 
- udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu, 
- prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie), 
- typ i stan techniczny pojazdów, 
- nachylenie drogi, 
- stan nawierzchni oraz płynność ruchu. 

Z uwagi na wzrastającą liczbę pojazdów i zwiększające się natężenie ich ruchu można przyjąć, że 
na terenie gminy utrzymuje się tendencja wzrostowa natężenia hałasu związanego z ruchem 
kołowym. Przyczyną uciążliwości może być także zła jakość nawierzchni dróg. Dodatkowo ruch 
samochodowy jest źródłem wibracji, odczuwalnych w budynkach zlokalizowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie drogi. Zarówno w porze dziennej, jak i nocnej, odczuwalny jest znaczący udział (w 
transporcie) samochodów ciężarowych, przez co mieszkańcy gminy przez całą dobę narażeni są na 
działanie hałasu. 
Na poprawę klimatu akustycznego w samym mieście Biała ogromny wpływ wywarła oddana do 
użytku w 2008 roku obwodnica wschodnia miasta, która w znacznej mierze wyeliminowała transport 
drogowy z miasta. 
 
W opracowanej w 2018 roku „Mapie akustycznej dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 
pojazdów rocznie na terenie województwa opolskiego” określono odcinki dróg krajowych dla których 
przeprowadzono analizy. Główne zbiorcze wyniki analiz ekspozycji na hałas dróg krajowych na 
terenie powiatu prudnickiego przedstawiono w poniższych tabelach. Zamieszczono tu wartości 
charakteryzujących stan klimatu akustycznego w środowisku, tj.: 

- zestawienie odcinków dróg krajowych objętych analizą na terenie powiatu prudnickiego, 
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- natężenie ruchu pojazdów oraz procent pojazdów ciężkich (PC) na odcinkach dróg krajowych 
przyjęte do obliczeń akustycznych  na terenie powiatu prudnickiego. 

Wyniki aktualnych map akustycznych odniesiono także w miarę możliwości do rezultatów i danych 
wynikających z poprzednich rund mapowania, a w szczególności do rundy II z roku 2012. Wartości 
graniczne zasięgu dla potrzeb obecnej mapy akustycznej ustalono na: 

- poziom LDWN = 55 dB, 
- poziom LN = 50 dB. 

Wartości te mogą być uzasadnione faktem, że stanowią one graniczne kryteria raportowania 
wyników map akustycznych do Komisji Europejskich (raportowaniu podlega wielkość ekspozycji na 
hałas większy niż w/w wartości). 
Zasięgi hałasu wyznaczone dla edycji map akustycznych z roku 2012, w zestawieniu 
z mapowaniem w 2007 r. wzrosły dla wszystkich analizowanych odcinków dróg. Średni wzrost 
zasięgu hałasu wynosi ok. 30 % - dla wskaźnika LDWN oraz ok. 35 % - dla wskaźnika LN i jest 
spowodowany m.in. wzrostem natężenia ruchu pojazdów (z podstawowych zależności wynika, że 
pomijając wpływ pochłaniania dźwięku przez powietrze - podwojenie natężenia ruchu 
spowodowałoby podwojenie zasięgu hałasu, przy czym zależność ta nie jest liniowa). Natomiast 
w przedziałach o wysokich poziomach nastąpił spadek ekspozycji. W przypadku poziomu nocnego 
tendencje kształtowania się ekspozycji na hałas są podobne do tendencji zidentyfikowanych w 
przypadku poziomu LDWN. Wzrost zagrożonej liczby ludności może być spowodowany sposobem 
szacowania liczby osób zagrożonych hałasem. Spadek, zmniejszenie powierzchni zagrożonej 
hałasem związana jest z działaniami inwestycyjnymi takimi jak m.in. budowa ekranów akustycznych, 
modernizacje dróg. 

 hałas kolejowy: 
Pod pojęciem hałasu kolejowego rozumie się hałas powstający w wyniku eksploatacji linii 
kolejowych. Określenie uciążliwości źródło hałasu komunikacyjnego kolejowego, jest utrudnione, 
z powodu braku wcześniejszych pomiarów hałasu komunikacyjnego, co nie pozwala na 
jednoznaczne określenie wielkości i zasięgu przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu.  
Przez teren gminy Biała przebiega linia kolejowa nr 306 relacji Prudnik – Gogolin. Jest to linia 
jednotorowa, o szerokości torów 1435 mm. Linia ta nie wpływa na pogorszenia klimatu 
akustycznego gminy w związku z tym, że jest to linia nieeksploatowana. 
 

8.5. PROMIENIOWANIE NIEJONIZUJĄCE  
Wpływ stacji bazowych i przekaźników sieci GSM na stan środowiska przyrodniczego według 
wyników badań wykonywanych na potrzeby inwestorów określany jest jako nieistotny.  
Dla ochrony mieszkańców powiatu przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym 
ogranicza się inwestowanie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących linii elektroenergetycznych 
wysokich i najwyższych napięć. Wymaga się okresowego wykonywania stosownych pomiarów - wg 
przepisów prawa powszechnego - dla wyznaczania rzeczywistych zasięgów stref oddziaływania linii 
i urządzeń oraz ew. ustalenia stref ograniczonego użytkowania. Należy dążyć do stopniowego 
zastępowania ograniczeń w zagospodarowywaniu terenów wzdłuż linii zmniejszaniem zasięgu ich 
oddziaływania osiąganym środkami technicznymi. Przy zbliżeniach linii do budynków mieszkalnych 
po stwierdzeniu przekroczenia dopuszczalnego rzeczywistego natężenia pola 
elektromagnetycznego wymaga się ekranowania linii. 

8.6. ZASOBY PRZYRODNICZE 
Do czynników stanowiących zagrożenie dla środowiska przyrodniczego należą  

 zagrożenia abiotyczne: susze i okresy wysokich temperatur w okresie wegetacyjnym, 
gwałtowne silne wiatry, okiść i szadź, przymrozki wiosenne, powodzie, długotrwałe i obfite 
opady deszczu w okresie wczesnego lata powodujące erozję gleb i niszczące drogi, erozja 
gleby i osuwiska,  
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 zagrożenia biotyczne: szkodniki owadzie, występowanie grzybów pasożytniczych, szkody od 
zwierzyny roślinożernej i gryzoni,  

 zagrożenia antropogeniczne: zanieczyszczenie powietrza, zagrożenia wynikające 
z urbanizacji terenu, intensywna penetracja terenów leśnych przez turystów i zbieraczy 
grzybów i owoców leśnych, zagrożenia pożarami.  

 prace termomodernizacyjne budynków, niejednokrotnie połączone z usuwaniem wyrobów 
zawierających azbest. W wyniku prowadzenia tych robót może dochodzić do powstawania 
kolizji na drodze „siedliska gatunków chronionych”, a „remonty budynku” w wyniku, których 
zamieszkujące je zwierzęta mogą utracić bezpowrotnie miejsca schronienia bądź 
gniazdowania (rozrodu), przez co w widoczny sposób zmniejsza się ich populacja 
(w konsekwencji może dojść do jej całkowitego zaniku). 

 

8.7. POWIERZCHNIA ZIEMI 
Gleba stanowi podstawowy, nieodnawialny element środowiska przyrodniczego. Jej właściwości 
decydujące o przydatności rolniczej, muszą być dobrze poznane i monitorowane, a istniejące 
zasoby szczególnie chronione. Jakość środowiska glebowego i ochrona przed zanieczyszczeniami 
jest istotna z punktu widzenia obszarów chronionych.  
 
Nadmierna zawartość metali ciężkich degraduje biologiczne właściwości gleb, powoduje 
zanieczyszczenie łańcucha żywieniowego i wód gruntowych. Szczególne zagrożenie stwarzają one 
w glebach kwaśnych, przechodzą bowiem w formy łatwo dostępne dla roślin. 

 
Aktualnie obowiązujące kryteria oceny zawartości zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi zawarte 
są w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395). 
Rozpoznanie stanu gleb użytkowanych rolniczo pod względem zanieczyszczenia metalami ciężkimi 
jest istotne z uwagi na produkcję bezpiecznej żywności dla człowieka. Występowanie w glebach 
podwyższonych zawartości metali ciężkich będące następstwem działalności ludzkiej poprzez: 
emisje przemysłowe, motoryzację, nadmierną chemizację rolnictwa, powoduje degradację 
biologicznych właściwości gleb, skażenie wód gruntowych oraz przechodzenie zanieczyszczeń do 
łańcucha żywieniowego. 
 
W wyniku przeprowadzonych badań nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości  
określonych w Rozporządzeniu z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395).. 

8.8. GOSPODARKA ODPADAMI 
Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: 

 selektywna zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów 
komunalnych na terenie poszczególnych gmin, nie pozwala w chwili obecnej ograniczyć 
w zadowalającym stopniu ich unieszkodliwiania poprzez składowanie, 

 niedostateczna świadomość ekologiczna społeczeństwa, 
 spalanie odpadów w paleniskach domowych, 
 deponowanie odpadów na tzw. „dzikich wysypiskach”. 
 

Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami innymi niż komunalne: 
 bariera kapitałowa przy wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych 

(niewielkie wykorzystanie nowoczesnych technologii), 
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 niewystarczający monitoring gospodarki odpadami w odniesieniu do sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw, 

 niska świadomość ekologiczna wytwórców odpadów, szczególnie małych i średnich 
podmiotów gospodarczych, 

 niewystarczająca znajomość zmieniających się przepisów prawnych wśród wytwórców 
i innych posiadaczy odpadów, 

 brak w WSO pełnych danych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. 
Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarowania wyrobami zawierającymi 
azbest: 

 niska świadomość ekologiczna społeczeństwa w przedmiotowym zakresie, 
 nieznajomość przepisów prawnych dotyczących obowiązków posiadaczy wyrobów 

azbestowych, 
 wysokie koszty nowych pokryć dachowych. 

9. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY 
ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH NA SZCZEBLU 
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, 
ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROGRAMU OCHRONY 
ŚRODOWISKA, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE CELE I INNE 
PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE 
PODCZAS OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 

Analizując cele sformułowane w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Biała oprócz analizy ich 
wpływu na środowisko, należy dokonać odniesienia tych celów do kierunków działań określonych 
w dokumentach nadrzędnych oraz równoległych, określonych na szczeblu regionu. Od 
komplementarności i zharmonizowania tych celów w znacznym stopniu zależy możliwość 
osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej gminy. 

9.1. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA OKREŚLONE W PROGRAMIE 
OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BIAŁA 

9.1.1. Cele wynikające z polityki unijnej 
Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na szczeblu Unii Europejskiej 
jest VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. VI EAP ustanawia 
wspólnotowe ramy polityki ochrony środowiska. Stanowi on środowiskowy wymiar wspólnotowej 
strategii zrównoważonego rozwoju i wytycza priorytety w dziedzinie ochrony środowiska, 
w szczególności:  

1. zmiany klimatu;  
2. przyrodę i różnorodność biologiczną;  
3. zdrowie i jakość życia;  
4. zasoby naturalne i odpady. 
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Tabela 9. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Biała 
z VI Wspólnotowym Programem Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego 

L.p. 
VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie 

Środowiska Naturalnego 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biała 

Określenie 
zgodności 

Cele działań Kierunki działań Obszar interwencji Kierunek interwencji 

1. Zmiany klimatu 

Ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych o przynajmniej 
20 % do roku 2020. Częścią 

pakietu są zobowiązania 
dotyczące 2020 roku: 20 % udział 

energii odnawialnej w ogólnej 
produkcji energii i 10 % udział 

biopaliw. 

Ochrona klimatu i jakości 
powietrza 

Realizacja zadań wskazanych w programach 
ochrony powietrza (POP) 

Całkowita 
zgodność 

Realizacja zadań obowiązujących planów 
gospodarki niskoemisyjnej gminy 

Rozwój energetyki odnawialnej 

 
2. 

Przyroda 
i różnorodność 
biologiczna 

Zwiększenie ochrony obszarów o 
znaczeniu wspólnotowym i 

włączanie cennych obszarów do 
europejskiej sieci Natura 2000. 

Zasoby przyrodnicze 

Ochrona i wzmocnienie ochrony form ochrony 
przyrody, w tym przywrócenie lub utrzymanie 
właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych 
oraz gatunków w ramach sieci Natura 2000 i 
innych form ochrony przyrody 

Całkowita 
zgodność 

Obejmowanie ochroną nowych obszarów cennych 
przyrodniczo 

3. 
Zdrowie i jakość 

życia 
 

Zapewnienie poprawy jakości 
zasobów wód powierzchniowych i 
podziemnych oraz ekosystemów 

od wody zależnych. 

Gospodarowanie wodami  

Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 
Całkowita 
zgodność Poprawa jakości wód 

4. 
Zasoby naturalne i 

odpady 

Stworzenie możliwości mających 
na celu zmniejszenie 

marnotrawstwa i szkodliwego dla 
zdrowia wpływu odpadów. 

Recykling, utylizacja odpadów 
winny zostać usprawnione, 
uwzględniając w większym 

stopniu cykl życia materiałów. 

Gospodarka odpadami i 
zapobieganie powstawaniu 

odpadów 

Minimalizacja składowanych odpadów poprzez: 
- rozbudowę infrastruktury do selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, 
- budowę nowych oraz rozbudowę instalacji 
służących do odzysku (w tym recyklingu), 
termicznego przekształcania z odzyskiem energii 
oraz instalacji unieszkodliwiania odpadów, 
udoskonalanie systemu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych 

Całkowita 
zgodność 

Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne 
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9.1.2. Cele wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa 2030 
 
"Polityka ekologiczna państwa 2030" jest najważniejszą strategią w obszarze środowiska i gospodarki 
wodnej. Dokument stanowi podstawę do inwestowania środków europejskich z perspektywy 
finansowej na lata 2021–2027. Rolą "Polityki ekologicznej państwa" jest zapewnienie bezpieczeństwa 
ekologicznego Polski oraz wysokiej jakości życia dla wszystkich mieszkańców. Cel główny "Polityki..." 
- Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli i przedsiębiorców został przeniesiony wprost ze 
Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju. Cele szczegółowe określono w odpowiedzi na najważniejsze 
trendy w obszarze środowiska, w sposób umożliwiający połączenie kwestii związanych z ochroną 
środowiska z potrzebami gospodarczymi i społecznymi. Realizacja celów środowiskowych ma być 
wspierana przez cele horyzontalne dotyczące edukacji ekologicznej oraz efektywności 
funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska. Cele szczegółowe dotyczą zdrowia, gospodarki i 
klimatu. Realizacja celów środowiskowych ma być wspierana przez cele horyzontalne dotyczące 
edukacji ekologicznej oraz efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony środowiska. 
Cele szczegółowe będą realizowane przez kierunki interwencji takie jak: 
- zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej wody dla 

społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód, 
- likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich oddziaływania, 
- ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb, 
- przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego, 

jądrowego i ochrony radiologicznej, 
- zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i poprawa stanu 

różnorodności biologicznej i krajobrazu, 
- wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, 
- gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, 
- zarządzanie zasobami geologicznymi przez opracowanie i wdrożenie polityki surowcowej państwa, 
- wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie najlepszych dostępnych technik BAT 

(polegają określaniu granicznych wielkości emisji dla większych zakładów przemysłowych), 
- przeciwdziałanie zmianom klimatu, 
- adaptacja do zmian klimatu oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych, 
- edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji, 
- usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną środowiska oraz doskonalenie systemu 

finansowania. 
Ze szczególną intensywnością realizowane będą działania mające na celu poprawę jakości powietrza 
przez ograniczenie niskiej emisji, która jest główną przyczyną powstawania smogu. W kontekście 
coraz częstszego występowania na terenie Polski fali upałów i nocy tropikalnych oraz susz na 
znaczeniu zyskują działania związane z adaptacją do zmian klimatu. Ich celem jest przeciwdziałanie 
miejskim wyspom ciepła, rozbudowa terenów zieleni oraz powszechniejsze retencjonowanie wody na 
terenach miast i wsi. Polityka ekologiczna państwa 2030 przewiduje, że działania adaptacyjne będą 
polegały m.in. na opracowaniu i wdrożeniu dokumentów strategicznych/planistycznych w zakresie 
gospodarowania wodami, wsparciu opracowania i wdrażania planów adaptacji do zmian klimatu, 
budowie niezbędnej infrastruktury przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji, renaturyzacji rzek i 
ich dolin, renaturyzacji mokradeł oraz na rozwoju zielonej i niebieskiej infrastruktury. Działania 
ukierunkowane będą również na zarządzanie wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych 
poprzez różne formy retencji i rozwój infrastruktury zieleni, ograniczenie zajmowania gruntów oraz 
zasklepiania gleby. Działania adaptacyjne będą prowadzone także na obszarach wiejskich. Będą one 
miały na celu w szczególności zwiększenie odporności krajobrazu rolniczego na zmiany klimatu i 
ochrony produkcji rolnej. Chronione i rozwijane będą zadrzewienia śródpolne i przydrożne 
(szczególnie o charakterze unikalnym przyrodniczo lub kulturowo) oraz prowadzone będą nowe 
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przydrożne nasadzenia z przewagą krzewów rodzimych o bujnym ulistnieniu, zwłaszcza w regionach 
najbardziej narażonych na suszę i pustynnienie, o niskim procencie lesistości. 
Polityka ekologiczna państwa 2030 będzie stanowiła podstawę do inwestowania środków 
europejskich z perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Strategia wspiera także realizację celów i 
zobowiązań Polski na szczeblu międzynarodowym, w tym na poziomie unijnym oraz ONZ, 
szczególnie w kontekście celów polityki klimatyczno-energetycznej UE do 2030 oraz celów 
zrównoważonego rozwoju ujętych w Agendzie 2030. 
Polityka ekologiczna państwa 2030 uchyla Strategię "Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - 
perspektywa do 2020 r." w części dotyczącej Celu 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami 
środowiska i Celu 3. Poprawa stanu środowiska. 
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Tabela 10. Powiązanie celów ochrony środowiska określone w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Biała z Polityką 
Ekologiczną Państwa 2030 

Polityka Ekologiczna Państwa 2030 Projekt „Program Ochrony Środowiska Gminy Biała” Określenie 
zgodności Cel Obszar interwencji Kierunek interwencji 

zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym 
zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i 
gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód 

Gospodarowanie wodami 
Rozbudowa infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej Całkowita 

zgodność 
Poprawa jakości wód 

likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub 
istotne zmniejszenie ich oddziaływania, 

Poprawa jakości powietrza  

Działania służące minimalizacji od-
działywania niewydajnych lokalnych 
źródeł ciepła 

Całkowita 
zgodność 

Poprawa jakości powietrza w Gminie 
Biała 
Ograniczanie emisji komunikacyjnej 
Rozwój energetyki odnawialnej 

ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb, Gleby 

Promowanie rolnictwa 
ekologicznego, wdrażanie 
programów działań proekologicznych 
oraz zwiększanie świadomości 
rolników w zakresie ochrony i 
racjonalnego użytkowania gleb 

Całkowita 
zgodność 

Ochrona gleb o najlepszych walorach 
użytkowych i wartościowych z punktu 
widzenia przyrody 
Ochrona gleb przed erozją wodną i 
wietrzną 
Rekultywacja terenów 
poeksploatacyjnych i remediacja 
zanieczyszczonych terenów 
poprzemysłowych 

przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego, jądrowego i 
ochrony radiologicznej 

Pola elektromagnetyczne 

Monitoring stanu środowiska w za-
kresie PEM Całkowita 

zgodność Działania w zakresie kontroli i 
planowania przestrzennego 

zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i 
kulturowego, w tym ochrona i poprawa stanu różnorodności 
biologicznej i krajobrazu 

Zasoby przyrodnicze 

Ochrona i wzmocnienie ochrony form 
ochrony przyrody, w tym 
przywrócenie lub utrzymanie 
właściwego stanu ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków w 
ramach sieci Natura 2000 i innych 

Całkowita 
zgodność 
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Polityka Ekologiczna Państwa 2030 Projekt „Program Ochrony Środowiska Gminy Biała” Określenie 
zgodności Cel Obszar interwencji Kierunek interwencji 

form ochrony przyrody 
Poprawa zdrowotności i odporności 
drzewostanów, ochrona i 
renaturalizacja obszarów leśnych 

wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej 
gospodarki leśnej, 

Zasoby przyrodnicze 

Zwiększanie lesistości gminy 

Całkowita 
zgodność 

Poprawa zdrowotności i odporności 
drzewostanów 
Ochrona i renaturalizacja obszarów 
leśnych 

gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu 
zamkniętym 

Gospodarka odpadami i zapobie-
ganie powstawaniu odpadów 

Minimalizacja składowanych 
odpadów poprzez: 
- rozbudowę infrastruktury do 

selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, 

budowę nowych oraz rozbudowę 
instalacji służących do odzysku 
(w tym recyklingu), termicznego 
przekształcania z odzyskiem energii 
oraz instalacji unieszkodliwiania 
odpadów, udoskonalanie systemu 
selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych 

Całkowita 
zgodność 

Gospodarowanie odpadami innymi 
niż komunalne 

zarządzanie zasobami geologicznymi przez opracowanie i 
wdrożenie polityki surowcowej państwa 

Zasoby geologiczne 

Pobudzanie aktywności 
potencjalnych przedsiębiorców w za-
kresie możliwości poszukiwania i 
eksploatacji kopalin 

Całkowita 
zgodność 

Ochrona i racjonalne gospodaro-
wanie zasobami kopalin w eksplo-
atowanych złożach 
Poprawa dostosowania działań w 
zakresie planowania przestrzennego 
i lokalizacji inwestycji do potrzeb 
ochrony kopalin, również w obrębie 
złóż nieeksploatowanych 
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Polityka Ekologiczna Państwa 2030 Projekt „Program Ochrony Środowiska Gminy Biała” Określenie 
zgodności Cel Obszar interwencji Kierunek interwencji 

edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców 
zrównoważonej konsumpcji 

Działalność edukacyjna 

Kształcenie i wymiana najnowszej 
wiedzy oraz wsparcie systemu 
edukacji w obszarze ochrony 
środowiska i zrównoważonego 
rozwoju 

Całkowita 
zgodność 
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9.1.3. Zgodność celów projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Biała z zapisami Ustawy o ochronie przyrody 
W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020, poz. 55 - tekst jednolity) 
zapisano m.in.: 

1.  Gospodarowanie zasobami dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów oraz zasobami 
genetycznymi roślin, zwierząt i grzybów użytkowanymi przez człowieka powinno zapewniać 
ich trwałość, optymalną liczebność i ochronę różnorodności genetycznej, w szczególności 
przez: 
- ochronę, utrzymanie lub racjonalne zagospodarowanie naturalnych i półnaturalnych 
ekosystemów, w tym lasów, torfowisk, bagien, muraw, solnisk, klifów nadmorskich i wydm, 
linii brzegów wód, dolin rzecznych, źródeł i źródlisk, a także rzek, jezior i obszarów 
morskich oraz siedlisk i ostoi roślin, zwierząt lub grzybów; 
- stworzenie warunków do rozmnażania i rozprzestrzeniania zagrożonych wyginięciem 
roślin, zwierząt i grzybów oraz ochronę i odtwarzanie ich siedlisk i ostoi, a także ochronę 
tras migracyjnych zwierząt. 

2. Gospodarowanie zasobami przyrody nieożywionej powinno być prowadzone w sposób 
zapewniający ochronę innych zasobów, tworów i składników przyrody, oszczędne 
użytkowanie przestrzeni oraz zachowanie szczególnie cennych tworów i składników 
przyrody nieożywionej, w tym profili geologicznych i glebowych, jaskiń, turni, skałek, głazów 
narzutowych, naturalnych zbiorników i cieków wodnych, źródeł i wodospadów, elementów 
dna morza, wydm i glebowych powierzchni wzorcowych, a także miejsc występowania 
kopalnych szczątków roślin i zwierząt. 

3. Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków 
kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. 

4. Zabrania się wprowadzania do środowiska przyrodniczego oraz przemieszczania w tym 
środowisku roślin, zwierząt lub grzybów gatunków obcych. 

W projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała uwzględniono zapisy ustawy 
„O ochronie przyrody”. Wyznaczono następujące kierunki interwencji: 

 Ochrona i wzmocnienie ochrony form ochrony przyrody, w tym przywrócenie lub 
utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków w ramach 
sieci Natura 2000 i innych form ochrony przyrody 

 Obejmowanie ochroną nowych obszarów cennych przyrodniczo  
 Utrzymanie terenów zieleni  
 Gromadzenie informacji o środowisku i poprawa procesu udostępniania informacji 

o środowisku 
 Zwiększanie lesistości gminy  
 Poprawa zdrowotności i odporności drzewostanów  
 Ochrona i renaturalizacja obszarów leśnych  

9.1.4. Zgodność celów projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Biała z zapisami KPGO 2022  
Projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała w zakresie dotyczącym gospodarki 
odpadami jest zgodny z zapisami Ustawy o odpadach, jak również uwzględnia cele wyznaczone 
w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami (KPGO 2022). 
 
W obszarze interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów przyjęto 
następujące kierunki interwencji: 
Minimalizacja składowanych odpadów poprzez: 
- rozbudowę infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
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 budowę nowych oraz rozbudowę instalacji służących do odzysku (w tym recyklingu), 
termicznego przekształcania z odzyskiem energii oraz instalacji unieszkodliwiania 
odpadów, udoskonalanie systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

- Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne 
 

10. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH 
ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, W TYM 
ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, 
SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMI-
NOWE I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ORAZ 
POZYTYWNE I NEGATYWNE 
Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano zadania ujęte do realizacji w ramach 
Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała.  
Stopień i zakres oddziaływania zależeć będzie przede wszystkim od lokalizacji danego 
przedsięwzięcia, czy będzie ono realizowane na terenach zurbanizowanych, przekształconych 
antropogenicznie czy obszarach użytkowanych rolniczo lub też na obszarach cennych 
przyrodniczo i chronionych, gdzie negatywny zakres oddziaływania może być największy.  
Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 
oddziaływaniem w odniesieniu do zadań zaplanowanych w Programie Ochrony Środowiska dla 
Gminy Biała przy braku informacji o sposobie i dokładnych miejscach realizacji poszczególnych 
przedsięwzięć jest bardzo trudne. Biorąc jednak pod uwagę, że większość z zamierzeń 
inwestycyjnych przewidywanych do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska wymagać 
będzie przeprowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w odniesieniu 
do konkretnych warunków środowiskowych przyjęto, że na tym etapie wystarczające będzie 
omówienie typowych oddziaływań i ich potencjalnych skutków środowiskowych. W niektórych 
przypadkach oddziaływanie, w zależności od aspektu jaki się rozważa, może mieć jednocześnie 
negatywny lub pozytywny wpływ na dany element środowiska.  
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych 
skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto ocenę tę 
dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji 
inwestycji, zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter 
przejściowy.  
 
Oznaczenia: 
(+) - realizacja celu spowoduje pozytywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia  
(-) - realizacja celu spowoduje negatywne oddziaływania i skutki w zakresie analizowanego 

zagadnienia  
(0) - realizacja celu nie wpływa w sposób zauważalny na analizowane zagadnienie 
(+/-) - realizacja celu może spowodować zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływania 

i skutki w zakresie analizowanego zagadnienia 
(N) – brak możliwości jednoznacznego określenia spodziewanego oddziaływania i skutków, są one 

zależne od wyboru szczegółowych rozwiązań lub innych niemożliwych obecnie do 
przewidzenia i uwzględnienia w symulacji, uwarunkowań. 
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Tabela 11. Przewidywane znaczące oddziaływania na poszczególne aspekty środowiska. 
 

L.p. 
 

Cele i kierunki działania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące 
zagadnienia i aspekty środowiska: 
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1. Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 

2. Cel: Poprawa jakości powietrza na terenie gminy w stosunku do roku bazowego 

3. 
Kierunek interwencji: Zarządzanie regionalne ochroną powietrza. 
Monitoring realizacji programów ochrony powietrza 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0 + 0/+ 0 + 0 0/+ 0 

4. Kierunek interwencji: Realizacja zadań wskazanych w programach 
ochrony powietrza (POP) 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0 + 0/+ 0 + 0 0/+ 0 

5. 
Kierunek interwencji: Działalność kontrolno - pomiarowa w 
zakresie czystości powietrza atmosferycznego 

0 0 0/+ 0 0 0 0/+ 0 0 0/+ 0 0 0 

6. 
Kierunek interwencji: Działania służące minimalizacji od-
działywania nie wydajnych lokalnych źródeł ciepła 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0 + 0/+ 0 + 0 0/+ 0 

7. 
Kierunek interwencji: Realizacja zadań obowiązujących planów 
gospodarki niskoemisyjnej gmin 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0 + 0/+ 0 + 0 0/+ 0 

8. Kierunek interwencji: Poprawa jakości powietrza w Gminie Biała 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0 + 0/+ 0 + 0 0/+ 0 

9. 
Kierunek interwencji: Rozwój sieci drogowej i kolejowej, rozwój in-
frastruktury rowerowej 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0 + 0/+ 0 + 0 0/+ + 

10. Kierunek interwencji: Ograniczanie emisji komunikacyjnej 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0 + 0/+ 0 + 0 0/+ + 

11. Kierunek interwencji: Rozwój energetyki odnawialnej 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0 + 0/+ 0 + 0 0/+ + 

12. 
Działania interwencyjne w obszarze redukcji emisji 
zanieczyszczeń z instalacji przemysłowych 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0 + 0/+ 0 + 0 0/+ + 

13. Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem 

14. Cel: Poprawa stanu klimatu akustycznego na terenie powiatu 
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L.p. 
 

Cele i kierunki działania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące 
zagadnienia i aspekty środowiska: 
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15. 
Kierunek interwencji: Realizacja działań ochrony środowiska przed 
hałasem 

0 0 + 0/+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. 
Kierunek interwencji: Monitorowanie stanu środowiska w zakresie 
zagrożenia hałasem 

0 0 0/+ 0/+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17. 
Kierunek interwencji: Realizacja działań zapobiegających 
powstania sytuacji konfliktowych w zakresie oddziaływania 
akustycznego 

0 0 0/+ 0/+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18. Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne 

19. Cel: Utrzymanie poziomu PEM na obecnym poziomie 

20. 
Kierunek interwencji: Monitoring stanu środowiska w zakresie 
PEM 

0 0 + 0/+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21. 
Kierunek interwencji: Działania w zakresie kontroli i planowania 
przestrzennego 

0 0 + 0/+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22. Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami 

23. Cel: Niepogarszanie stanu wód 

24. 
Kierunek interwencji: Monitoring stanu środowiska w zakresie 
jakości wód powierzchniowych 

0 0 + 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0 

25. 
Kierunek interwencji: Rozbudowa infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej 

0 0 + 0/+ 0/+ + 0 0/+ 0 0 0 0 + 

26. Kierunek interwencji: Poprawa jakości wód 0 0 + 0/+ 0/+ + 0 0/+ 0 0 0 0 + 

27. Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego 
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L.p. 
 

Cele i kierunki działania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące 
zagadnienia i aspekty środowiska: 
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28. Kierunek interwencji: Ograniczenie zasięgu i skutków powodzi 0 0 + 0/+ 0/+ + 0 0/+ 0 0 0 0 + 

29. Obszar interwencji: Zasoby geologiczne 

30. Cel: Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin 

31. 
Kierunek interwencji: Pobudzanie aktywności potencjalnych 
przedsiębiorców w zakresie możliwości poszukiwania i 
eksploatacji kopalin 

0 0 0/+ 0 0/- 0 0 0/- 0/- 0 0/- 0 + 

32. 
Kierunek interwencji: Ochrona i racjonalne gospodarowanie 
zasobami kopalin w eksploatowanych złożach 

0 0 0/+ 0 0/- 0 0 0/- 0/- 0 0/- 0 + 

33. 
Kierunek interwencji: Poprawa dostosowania działań w zakresie 
planowania przestrzennego i lokalizacji inwestycji do potrzeb 
ochrony kopalin, również w obrębie złóż nieeksploatowanych 

0 0 0 0 0 0 0 + + 0 0 0 + 

34. Obszar interwencji: Gleby 

35. 
Cel: Ochrona i racjonalne wykorzystanie gleb z dostosowaniem formy zagospodarowania oraz kierunków i intensywności 
produkcji do ich naturalnego potencjału przyrodniczego 

36. 

Kierunek interwencji: Promowanie rolnictwa ekologicznego, 
wdrażanie programów działań proekologicznych oraz zwiększanie 
świadomości rolników w zakresie ochrony i racjonalnego 
użytkowania gleb 

0 0/+ 0/+ 0/+ + 0/+ 0 0 0 0 0 0 + 

37. 
Kierunek interwencji: Ochrona gleb o najlepszych walorach 
użytkowych i wartościowych z punktu widzenia przyrody 

0 0/+ 0/+ 0/+ + 0/+ 0 0 0 0 0 0 + 

38. Kierunek interwencji: Ochrona gleb przed erozją wodną i wietrzną 0 0/+ 0/+ 0/+ + 0/+ 0 0 0 0 0 0 + 

39. 
Cel: Ograniczenie negatywnego oddziaływania procesów gospodarczych na powierzchnię ziemi (zwłaszcza zmniejszanie 
udziału terenów o przekształconej lub zanieczyszczonej powierzchni ziemi 

40. 
Kierunek interwencji: Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i 
remediacja zanieczyszczonych terenów poprzemysłowych 

0 0/+ 0/+ 0/+ + 0/+ 0 0 0 0 0 0 + 

41. Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 
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L.p. 
 

Cele i kierunki działania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące 
zagadnienia i aspekty środowiska: 
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42. 
Cel: Zbudowanie systemu zgodnego z hierarchią postępowania z odpadami, w której priorytetem jest zapobieganie 
powstawaniu odpadów oraz stworzenie niezbędnej infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów u źródła, tak aby 
zapewnić ich efektywny recykling 

43. 

Kierunek interwencji: Minimalizacja składowanych odpadów 
poprzez: 
- rozbudowę infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, 
- budowę nowych oraz rozbudowę instalacji służących do odzysku 

(w tym recyklingu), termicznego przekształcania z odzyskiem 
energii oraz instalacji unieszkodliwiania odpadów, udoskonalanie 
systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ + 0/+ + + 0/+ 0/+ 0 0 

44. 
Kierunek interwencji: Gospodarowanie odpadami innymi 
niż komunalne 

0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ + 0/+ + + 0/+ 0/+ 0 0 

45. Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze 

46. Cel: Kształtowanie systemu przyrodniczego, ochrona krajobrazu i różnorodności biologicznej 

47. 
Kierunek interwencji: Ochrona i wzmocnienie ochrony form 
ochrony przyrody, w tym przywrócenie lub utrzymanie właściwego 
stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków  

+ + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 

48. 
Kierunek interwencji: Obejmowanie ochroną nowych obszarów 
cennych przyrodniczo 

+ + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 

49. Cel: Tereny zieleni 
50. Kierunek interwencji: Utrzymanie terenów zieleni + + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 
51. Cel: Polepszenie wiedzy o stanie środowiska przyrodniczego regionu w celu wzmocnienia jego ochrony 

52. 
Kierunek interwencji: Gromadzenie informacji o środowisku i 
poprawa procesu udostępniania informacji o środowisku 

+ + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 

53. Cel: Zwiększanie lesistości i zrównoważona gospodarka leśna 
54. Kierunek interwencji: Zwiększanie lesistości powiatu + + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 
55. Kierunek interwencji: Poprawa zdrowotności i odporności + + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 
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L.p. 
 

Cele i kierunki działania 

Przewidywane znaczące oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, 
pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe 
i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne) na następujące 
zagadnienia i aspekty środowiska: 
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drzewostanów, ochrona i renaturalizacja obszarów leśnych 

56. Obszar interwencji: Zagrożenie poważnymi awariami 
57. Cel: Zapobieganie wystąpieniu awarii oraz eliminacja i minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia 

58. 
Kierunek interwencji: Nadzór nad zakładami dużego i 
zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii 

+ + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 

59. 
Kierunek interwencji: Monitoring zagrożeń związanych z transpor-
tem substancji niebezpiecznych 

+ + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 

60. 
Kierunek interwencji: Wzmocnienie skuteczności działań służb 
reagujących w przypadku wystąpienia awarii 

+ + 0/+ 0/+ + 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0/+ 0 0 0 

61. Obszar interwencji: Działalność edukacyjna 
62. Cel: Podnoszenie świadomości ekologicznej, zmiana postaw i zachowań społeczeństwa, w tym dzieci , młodzieży, firm. 

63. 
Kierunek interwencji: Kształtowanie postaw społeczeństwa z 
wykorzystaniem mediów tradycyjnych i internetu, aktywizacja 
społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju 

+ + + + + + + + + + + + + 

64. 
Kierunek interwencji: Zapewnienie szerokiego udziału 
społecznego przy podejmowaniu decyzji mogących mieć wpływ na 
środowisko 

+ + + + + + + + + + + + + 

65. 
Kierunek interwencji: Budowa, rozbudowa, adaptacja, remont, 
wyposażenie i doposażenie obiektów infrastruktury służącej 
edukacji ekologicznej 

+ + + + + + + + + + + + + 

66. 
Kierunek interwencji: Kształcenie i wymiana najnowszej wiedzy 
oraz wsparcie systemu edukacji w obszarze ochrony środowiska 
i zrównoważonego rozwoju 

+ + + + + + + + + + + + + 

67. 
Kierunek interwencji: Prowadzenie działań informacyjno- 
edukacyjnych 

+ + + + + + + + + + + + + 
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10.1. PODSUMOWANIE PRZEWIDYWANYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 
POSZCZEGÓLNE ASPEKTY ŚRODOWISKA, W SZCZEGÓLNOŚCI 
NA OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ 

10.1.1. Ochrona i wzmocnienie ochrony form ochrony przyrody, w tym 
przywrócenie lub utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk 
przyrodniczych oraz gatunków  

Wpływ działań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na obszary 
objęte ochroną i projektowane na podstawie Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
(Dz.U. 2020, poz. 55 - tekst jednolity) będą oceniane w oparciu o procedurę ocen oddziaływania 
na środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
realizacji inwestycji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 – tekst jednolity). 
Program Ochrony Środowiska jest zgodny z zapisami Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 
kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2020 r., poz. 55 - tekst jednolity) oraz Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1409), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 roku w sprawie 
ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183) jak również Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1408). 
 
Ochronne siedliska ptaków i nietoperzy 

Budynki  mieszkalne, a w szczególności stropodachy, stanowią ważne siedliska chronionych 
w Polsce gatunków ptaków – m.in. jerzyka, wróbla, kawki, pustułki, gołębia miejskiego. W związku 
z rozwojem nowych technologii  ocieplania budynków gatunkom tym, związanym z tradycyjnym 
budownictwem, zaczyna brakować miejsc do gniazdowania. Remonty budynków, które odbywają 
się w okresie od marca (kiedy pierwsze lęgi zaczynają wróble) do drugiej połowy sierpnia (kiedy 
lęgi kończą jerzyki), zagrażają nie tylko siedliskom lęgowym ale nawet bezpośrednio osobnikom 
ptaków chronionych, występujących w obrębie domów mieszkalnych. 

Przed remontem np. termomodernizacją budynków należy wykonać monitoring ornitologiczny, 
określając ewentualne siedliska chronionych gatunków ptaków. Bardzo ważne jest, aby został on 
przeprowadzony w okresie, kiedy poszczególne gatunki faktycznie będą obecne na danym 
obiekcie (jeśli jest on przez nie zasiedlony). Przykładowo, jerzyki przylatują do Polski zwykle 
dopiero na początku maja, od razu przystępują do lęgów, a opuszczają nasz kraj już w II połowie 
sierpnia. Inwentaryzując budynek np. w kwietniu, kiedy w pełni trwają lęgi wróbli, możemy 
stwierdzić „brak innych gatunków”, w czasie gdy stropodach od maja jest zasiedlony przez kilka, 
a w przypadku dużych budynków nawet kilkadziesiąt, par jerzyków! W przypadku gdy budynek 
planowany do remontu jest siedliskiem ptaków, wymagane będzie (w zależności od rodzaju 
czynności i reżimu ochronnego gatunku) uzyskanie od Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska lub właściwego miejscowo regionalnego dyrektora ochrony środowiska zezwolenia na 
odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych. Podczas remontu 
budynku wykorzystywanego przez ptaki  do zakładania lęgów, konieczne  jest dostosowanie czasu 
i sposobu prowadzenia prac do wymagań ochronnych ptaków, wynikających z ich biologii zgodnie 
z § 10 pkt 4 lit. h Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 
gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. z 2016 r., poz.2183). W takich 
sytuacjach trzeba przerwać prace aż do zakończenia ich okresu lęgowego. Dlatego przy braku 
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pewności, że w miejscu zaplanowanych prac nie ma  miejsc lęgowych ptaków, prace te powinny 
być wykonywane od dnia 16 października do końca lutego. Należy jednak zwrócić uwagę, że gołąb 
miejski  może mieć lęgi praktycznie przez cały rok, w tym zimą (szczególnie jeśli jest ona łagodna, 
co zdarza się ostatnio coraz częściej). 

W trakcie prac termomodernizacyjnych polegających na ociepleniu budynków poprzez obłożenie 
ich warstwą styropianu, zatykane są wszelkie szczeliny w ścianach, a otwory prowadzące do 
stropodachów zamykane są kratkami. Pozbawia to ptaki miejsc lęgowych, które są corocznie 
zajmowane przez te same pary. Rusztowania pokryte siatką czy folią uniemożliwiają ptakom 
swobodny dolot do gniazd. Zatykając otwory prowadzące do stropodachów i wszelkie inne 
szczeliny robotnicy na ogół nie zdają sobie sprawy, że w środku mogą znajdować się ptaki. 
W takich przypadkach giną one z wycieńczenia i głodu. Również niewłaściwe zabezpieczenie 
otworów prowadzących do stropodachu poprzez włożenie w nie śliskich plastikowych rur, 
utrudniających, a nawet mogących całkowicie uniemożliwiać ptakom dostanie się do siedlisk 
lęgowych, można uznać za niszczenie siedlisk lub umyślne uniemożliwianie dostępu do nich. 

Wszelkie działania związane z modernizacją budynków mieszkalnych muszą odbywać się 
w sposób umożliwiający ptakom korzystanie ze swojego siedliska jako obszaru występowania 
zwierząt w ciągu całego jego życia, w dowolnym stadium jego rozwoju, zarówno w okresie 
lęgowym, jak i po nim. Na wykonywanie prac budowlanych w okresie lęgowym, nawet w pobliżu 
gniazd i miejsc lęgowych ptaków (bez ich niszczenia) wymagane jest zezwolenie regionalnego 
dyrektora ochrony środowiska. Obecność ludzi przy gniazdach przyczynia się bowiem do 
płoszenia i niepokojenia ptaków. Zakaz usuwania gniazd z obiektów budowlanych lub terenów 
zieleni nie dotyczy terminu od dnia 16 października do końca lutego, jeżeli wymagają tego względy 
bezpieczeństwa lub sanitarne. 

W niepodważalnie uzasadnionych przypadkach, przy wykazanym braku rozwiązań alternatywnych, 
na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. 
2020, poz. 55 tekst jednolity), jest możliwe uzyskanie stosownych zezwoleń: 

 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na odstępstwa dotyczące zakazów 
umyślnego zabijania ptaków lub niszczenia jaj, 

 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu na odstępstwa dotyczące zakazów 
niszczenia siedlisk i ostoi, niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd, umyślnego 
uniemożliwiania dostępu do schronień, a także płoszenia i niepokojenia ptaków. 

Chcąc zapobiec niszczeniu siedlisk lęgowych i pomóc ptakom, należy spełnić kilka kluczowych 
warunków: 

 Nie wolno prowadzić prac budowlanych, także tynkarskich, w otoczeniu zajętych przez 
ptaki gniazd i miejsc lęgowych znajdujących się w budynkach (zazwyczaj od marca do 
sierpnia). Dotyczy to zwłaszcza jerzyka, wróbla, kawki, pustułki, oknówki i gołębia 
miejskiego; 

 Przed przystąpieniem do remontu elewacji należy sprawdzić czy nie gnieżdżą się tam ptaki, 
najlepiej zrobić to już w roku przed planowanymi pracami, koniecznie w okresie lęgowym 
(pamiętając o różnicach między gatunkami); 

 W przypadku gdy nie ma możliwości przesunięcia prac poza sezon lęgowy, a okres  lęgowy 
jeszcze się nie zaczął – po uzyskaniu od regionalnego dyrektora ochrony środowiska 
zezwolenia na umyślne uniemożliwienie dostępu do schronień (wydanego na podstawie 
art. 52 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy o ochronie przyrody) – można uniemożliwić ptakom 
przystąpienie do lęgów w budynku, poprzez zasłonięcie przed początkiem okresu lęgowego 
otworów wykorzystywanych przez nie w poprzednim roku. Otwory te powinny zostać 
odsłonięte po zakończeniu remontu. Przeprowadzenie takich działań uniemożliwia 
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wprawdzie ptakom zajmowanie otworów w stropodachach w danym sezonie lęgowym, ale 
nie naraża dorosłych ptaków na utratę gniazd oraz zagładę  jaj i piskląt podczas 
prowadzonych prac remontowych; 

 Jeżeli otwory będące siedliskiem gatunku chronionego mają pozostać na stałe 
niedostępne, wymagane jest uzyskanie zezwolenia na zniszczenie siedlisk lub ostoi, 
będących jego obszarem rozrodu, wychowu młodych i odpoczynku;       

 W elementach, które zasłaniają dotychczasowe miejsca gnieżdżenia się ptaków można 
wyciąć otwór o wymiarach 6,5×3,5 cm (nie zmieni to ogólnego wyglądu elewacji, za to 
pozwoli ptakom swobodnie przystępować do lęgów); 

 W ramach rekompensaty za utracone miejsca gniazdowania można rozwiesić skrzynki 
lęgowe (dla jerzyków - specjalnie skonstruowane) tam, gdzie wcześniej gnieździły się ptaki; 

 W sytuacji trwałego uniemożliwienia ptakom dostępu do wykorzystywanych dotąd siedlisk 
lęgowych, konieczne jest zapewnienie im – w ramach rekompensaty za utracone miejsca 
gniazdowania – miejsc alternatywnych, poprzez wywieszenie odpowiedniej liczby budek 
lęgowych, o parametrach wymaganych przez dany gatunek, w okolicy miejsc 
dotychczasowego gniazdowania ptaków; 

 Budkę lęgową należy umieścić jak najwyżej, najlepiej na ścianie powyżej drugiego piętra, 
ale w miejscu, gdzie ptaki mają swobodny dolot. Należy unikać południowej wystawy, aby 
budka się nie nagrzewała. Mając na uwadze, że jerzyki często gniazdują w koloniach, 
budynku budki dla tego gatunku mogą być wieszane grupami . Budki powinny być 
wykonane z trwałego materiału, np. ze sklejki wodoodpornej lub desek dobrze 
zaimpregnowanych i zabezpieczonych. Warto stosować budki podtynkowe, które nie 
zmieniają wyglądu elewacji i są trwalsze od zewnętrznych; 

 W przypadku zdejmowania i ponownego wieszania budek dla jerzyków trzeba zadbać o to, 
aby otwór wlotowy znajdował się w tym samym miejscu. Zmiany mogą spowodować 
trudności z trafieniem ptaków do budki, gdyż trudno uczą się one nowych lokalizacji. Nawet 
niewielkie przesunięcie budki może zakłócić lęgi lub uniemożliwić je w kolejnych latach. 
Jerzyki doskonale pamiętają, gdzie miały gniazda w danym roku i na pamięć próbują się 
dostać nawet do zamurowanych i zakratowanych otworów. Mija zawsze jakiś czas zanim 
znajdą nowe miejsca do gniazdowania, co może spowodować opóźnienie lęgów lub 
nieprzystąpienie do nich w ogóle; 

 Jerzyki są bardzo konserwatywne jeśli chodzi o miejsce lęgowe. Gnieżdżą się przez wiele 
lat w tych samych miejscach i trudno przyzwyczajają się do nowych lokalizacji w przypadku 
np. zamurowania dawnych gniazd. Dlatego budki dla nich warto wieszać już w czerwcu 
i lipcu, aby ptaki je znalazły i przyzwyczaiły się do nich jeszcze przed odlotem; 

 Większość jerzyków przylatuje do Polski w pierwszej połowie maja, dlatego też budki dla 
tych ptaków można montować dopiero na początku tego miesiąca lub w końcu kwietnia. 
Jeśli budka dla jerzyka zostanie zamontowana wcześniej, może być zajęta przez szpaki, 
wróble lub mazurki. Aby się przed tym ustrzec, można zatykać otwory wlotowe budek po 
sezonie lęgowym i odetkać 1 maja. Drugim sposobem jest zdjęcie budki po lęgach 
i powieszenie z powrotem tuż przed przylotem ptaków z zimowiska. 

Zgodnie z art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U  2019, 
poz. 1396 ze zm.) w trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest 
obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac. Jeżeli prace 
remontowe, w wyniku których dochodzi do zniszczenia siedlisk, gniazd lub jaj, a także płoszenia 
i niepokojenia ptaków objętych ochroną są prowadzone bez zezwoleń i zagrażają ptakom 
bytującym na terenie inwestycji lub ich siedliskom, organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest 
do wstrzymania prac budowlanych, pod groźbą odpowiedzialności karnej osoby fizycznej będącej 
organem nadzoru budowlanego, przewidzianej w art. 231 Kodeksu karnego (Dz.U. 2018, poz.1600 
tekst jednolity). 
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Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w sytuacji stwierdzenia przypadku lub uzyskania 
dowodów zaistnienia uzasadnionego podejrzenia niezastosowania się do przepisów z zakresu 
ochrony przyrody można skierować sprawę do organów ścigania, powołując się na art. 131 pkt 14 
ww. ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z którym „kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom 
narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową – podlega 
karze aresztu albo grzywny”. Zamurowanie piskląt traktowane jest jako przestępstwo i podlega 
karze aresztu, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.  

10.1.2. Oddziaływanie na wody 
Realizacja zadań w ramach założonego obszaru interwencji: Gospodarowanie wodami ma 
w efekcie doprowadzić do racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, jednocześnie 
chroniąc środowisko wodne przed zanieczyszczeniami.  
Wpływ działań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na wody 
powierzchniowe i podziemne będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na 
środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 – tekst jednolity). 
Inwestycje w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji sieci wodociągowej, budowy lub 
modernizacji ujęć wód podziemnych i budowy lub modernizacji stacji uzdatniania wody nie będą 
negatywnie oddziaływać na środowisko wodne gminy. Zauważalny jest aspekt społeczny. 
Gospodarstwa domowe podłączone zostaną do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, co podwyższy 
standard życia mieszkańców. Ponadto budowa, rozbudowa lub modernizacja ujęć wody i stacji 
uzdatniania pozwoli na dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia spełniającej wymagania 
stawanie przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 
Zadania ukierunkowane na poprawę jakości wód podziemnych i powierzchniowych poprzez 
uporządkowanie gospodarki ściekowej (budowa lub modernizacja sieci kanalizacyjnych, budowa, 
rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków, systemów podczyszczania ścieków 
przemysłowych, budowa szczelnych zbiorników na ścieki) wpłyną pozytywnie na stan środowiska 
wodnego na terenie gminy. Skutkiem utworzenia sprawnego systemu odprowadzania ścieków 
komunalnych, przemysłowych i rolnych jest zmniejszenie ilości ścieków nieoczyszczonych 
odprowadzanych do środowiska. W celu ochrony środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami 
ze źródeł komunalnych, przemysłowych i rolniczych stosuje się przepisy m.in. rozporządzenia 
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2019 poz. 1311), rozporządzenie 
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie 
dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz.U. 
2019 poz. 1300). 
Systemy kanalizacyjne nie stwarzają podczas normalnej eksploatacji znaczących zagrożeń dla 
środowiska. Z uwagi jednak na znaczące oddziaływania w przypadku awarii lub wypadku 
wskazana jest stała kontrola stanu technicznego tych instalacji, jak również opracowanie 
szczegółowych planów usuwania skutków awarii. 

Zadania związane z poprawą nawierzchni dróg, budową i przebudową dróg, budową parkingów 
wiązać się będą z zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych 
– do systemu kanalizacji deszczowej lub rowów. Wody opadowe i roztopowe niosą ze sobą 
ładunek zanieczyszczeń tj. zawiesina, różnego rodzaju substancje olejowe, w tym węglowodory 
ropopochodne, metale ciężkie (Pb, Zn, Cu, Cd, Cr, Ni i in.), związki organiczne i nieorganiczne, 
chlorki Na, Mg, Ca, zanieczyszczenia pływające grube, związki biogenne (N, P, K) oraz 
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mikrozanieczyszczenia (np. węglowodory aromatyczne). Powyższe zanieczyszczenia dostają się 
do wód w wyniku spływu z powierzchni utwardzonej, z wypłukiwania substancji z materiałów 
stosowanych do przebudowy dróg, z nieszczelnych układów paliwowych i smarowniczych sprzętu 
remontowo- budowlanego wykorzystywanego przy pracach budowlanych. Działania związane 
z prowadzeniem prac budowlanych z użyciem sprzętu ciężkiego będą chwilowe i krótkotrwałe, 
które ustąpią wraz z zakończeniem prac budowlanych. Podczas użytkowania dróg i parkingów 
powstaną wody opadowe i roztopowe, stanowiące potencjalne zagrożenie dla środowiska 
wodnego i glebowego. Wody opadowe i roztopowe z terenów komunikacyjnych przed 
wprowadzeniem do wód lub ziemi powinny spełniać zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 
wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 
2014 poz. 1800). Wody nie spełniające wymagań powinny być oczyszczane, tak aby spełnione 
były standardy powyższego rozporządzenia.  

Znaczna część zadań w sposób ogólny ujmuje problematykę ochrony wód powierzchniowych 
i podziemnych. Są to działania z kategorii zadań „miękkich” nie powodujących negatywnych 
oddziaływań na środowisko wodne. Działania te będą miały korzystny wpływ na jakość wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz właściwe gospodarowanie wodami. 

10.1.3. Oddziaływania na klimat akustyczny 
Działania wyznaczone w obszarze interwencji: Zagrożenia hałasem wpłyną w sposób pozytywny 
na środowisko. Wszelkiego rodzaju inwestycje ograniczające emisję hałasu do środowiska, przede 
wszystkim na obszarach ochrony akustycznej przyczyniają się do istotnego zmniejszenia 
negatywnego oddziaływania powodowanego przez hałas.  
W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Biała wymieniono zadania ogólnie podejmujące 
problematykę ochrony przed hałasem, dotyczące całego terenu gminy. Są to zadania 
tj. prowadzenie pomiarów hałasu komunikacyjnego i przemysłowego, monitorowanie realizacji 
„Programu ochrony przed hałasem”, usprawnienie organizacji ruchu drogowego, tworzenie 
obszarów ograniczonego użytkowania. Działania te będą korzystnie wpływać na klimat akustyczny 
gminy.  
Działania związane z: modernizacją nawierzchni dróg, przebudową lub budową dróg, budową 
parkingów, budową ścieżek rowerowych, rewitalizacją obszarów lub obiektów, budową lub 
modernizacją sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody lub ujęć wody, 
rozbudowy instalacji do składowania lub przetwarzania odpadów, mogą powodować negatywne 
krótkoterminowe oddziaływania na środowisko. Sprzęt mechaniczny wykorzystywany do prac 
remontowo- budowlanych powoduje zwiększoną emisję hałasu do środowiska. Przewiduje się, że 
to oddziaływanie będzie chwilowe i ustąpi z chwilą zakończenia prac.  
Wpływ działań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na klimat 
akustyczny będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko w procesie 
ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach 
określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 – tekst jednolity). 
Realizacja przedsięwzięć szczególnie na terenach ochrony akustycznej będzie uwzględniać zapisy 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2018  poz. 2081 – tekst jednolity ze zmianami) oraz 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie wymogu dla urządzeń 
używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. 2005, nr 263 
poz. 2202 z późn. zmianami). 
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10.1.4. Oddziaływanie na powietrze 
Działania określone w obszarze interwencji Ochrona klimatu i jakości powietrza są działaniami 
korzystnie wpływającymi na jakość powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
z transportu, przemysłu oraz zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych. Na poprawę jakości 
powietrza wypłynie zmiana stanu technicznego dróg, zmiany w organizacji ruchu drogowego, 
modernizacja systemów grzewczych, termomodernizacje, modernizacja procesów 
technologicznych na niskoemisyjne oraz budowa ścieżek rowerowych.  
Swój wkład w poprawę jakości powietrza atmosferycznego będą miały również rzetelnie 
przeprowadzone działania edukacyjne na temat zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza ze 
źródeł niskiej emisji oraz szkodliwości spalania odpadów w gospodarstwach domowych, 
a w dalszej perspektywie propagowanie energii ze źródeł odnawialnych lub zachęcanie do 
korzystania z rowerów. Zmniejszeniu emisji do powietrza będzie sprzyjać rozwój OZE, na terenie 
gminy  – wykorzystanie biomasy, biopaliw, energii wodnej. 
Do zadań, które w perspektywie długookresowej wpłyną pośrednio na jakość powietrza należy 
zaliczyć m.in. ochronę zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych, utrzymanie 
terenów zieleni (zachowana powierzchnia czynna biologicznie), wdrażanie programów rolno- 
środowiskowych, wszelkie działania kontrolne związane z ograniczeniem emisji do powietrza oraz 
akcje edukacyjne promujące postawy ekologiczne. Wyznaczenie zadań polegających na 
ograniczeniu emisji do atmosfery pozwoli na wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia ludzi 
i ograniczy niszczenie fasad budynków, w tym także zabytkowych.  
Działania związane z: modernizacją nawierzchni dróg, przebudową lub budową dróg, budową 
parkingów, rewitalizacją obszarów lub obiektów, budową lub modernizacją sieci wodociągowej, 
sieć kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody lub ujęć wody, rozbudowy instalacji do składowania lub 
przetwarzania odpadów, mogą powodować negatywne krótkoterminowe oddziaływania na 
środowisko. Sprzęt mechaniczny wykorzystywany do prac remontowo- budowlanych powoduje 
zwiększoną emisję zanieczyszczeń (pyłów i gazów) ze spalania paliw w silnikach samochodowych, 
ścierania opon i nawierzchni drogowej, jak również okładzin hamulcowych. Emisja zanieczyszczeń 
może wystąpić również w przypadku prac spawalniczych czy prac malarskich. Przewiduje się, że 
to oddziaływanie będzie chwilowe i ustąpi z chwilą zakończenia prac.  
Podczas użytkowania dróg i parkingów przewiduje się emisję zanieczyszczeń do powietrza 
pochodzących ze spalania paliw w silnikach samochodowych. Emitowane są przede wszystkim 
tlenek węgla (CO), dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu (NOX) oraz węglowodory. Dodatkowym 
problemem jest emisja zanieczyszczeń pyłowych pochodzących głównie za ścierania opon, 
hamulców oraz nawierzchni dróg. Pyły te często zawierają metale ciężkie tj. ołów, nikiel, kadm 
i miedź.  
W trakcie prowadzenia prac remontowo- budowlanych, jak również w przypadku użytkowania dróg 
i parkingów będą uwzględnione dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu wymagane 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz.U. 2012 poz. 1031).  
Wpływ przedsięwzięć wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na 
powietrze atmosferyczne będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na 
środowisko w procesie ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji 
inwestycji na zasadach określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 – tekst jednolity). 

10.1.5. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi i krajobraz 
Działania wyznaczone w celu Zwiększanie lesistości i zrównoważona gospodarka leśna m.in. 
odnoszą się do zachowania i ochrony zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach 
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leśnych, wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni wpłyną korzystnie na gleby i zachowanie 
różnorodności biologicznej oraz na estetykę obszaru.  
Działania wyznaczone w obszarze interwencji Gleby wpłyną korzystnie na stan powierzchni ziemi. 
Założone prace rewitalizacyjne/ rekultywacyjne mają pozytywny aspekt środowiskowy, społeczny 
i ekonomiczny. Wpłyną na poprawę wartości ekologicznych obszaru zdegradowanego oraz wyższą 
wartość ekonomiczną i użytkową. 
Na polepszenie jakości gleb wpływają również wszystkie działania edukacyjne związane 
z propagowaniem odpowiedniej praktyki rolniczej w gospodarstwach oraz gospodarstw 
ekologicznych, wdrażaniem programów rolno- środowiskowych. Pozytywnie na gleby będą 
oddziaływać zadania: przeciwdziałania degradacji chemicznej gleb, ochrona gleb o wysokiej 
przydatności rolniczej przed przeznaczeniem na cele nierolne i nieleśne oraz kształtowanie 
struktury upraw przeciwdziałającej erozji oraz pogarszaniu się jakości gleb. 
Działania związane z: modernizacją nawierzchni dróg, przebudową lub budową dróg, budową 
parkingów, rewitalizacją obszarów lub obiektów, budową lub modernizacją sieci wodociągowej, 
sieć kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody lub ujęć wody, rozbudowy instalacji do składowania lub 
przetwarzania odpadów, mogą powodować negatywne krótkoterminowe oddziaływania na 
środowisko. Sprzęt mechaniczny wykorzystywany do prac remontowo- budowlanych spowodować 
może zwiększoną emisję zanieczyszczeń do ziemi ze spalania paliw w silnikach samochodowych, 
ścierania opon i nawierzchni drogowej, jak również okładzin hamulcowych. Ponadto praca sprzętu 
ciężkiego wiązać się może z przekształceniem powierzchni ziemi na terenach objętych realizacją 
przedsięwzięć. Należy zauważyć, że przedsięwzięcia mogą być prowadzone na terenach 
przekształconych. 
Emisja zanieczyszczeń do powietrza pochodzących ze spalania paliw w silnikach 
samochodowych, ścierania opon, hamulców oraz nawierzchni dróg tj. tlenek węgla (CO), 
dwutlenek węgla (CO2), tlenki azotu (NOX) oraz węglowodory, metale ciężkie tj. ołów, nikiel, kadm 
i miedź mogą być deponowane do powierzchni ziemi- wtórne zanieczyszczenie. 
Podczas realizacji inwestycji mających wpływ na powierzchnię ziemi będą przestrzegane zapisy 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia 
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz.U. 2016, poz. 1395). 
Wpływ działań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na powierzchnię 
ziemi będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko w procesie 
ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach 
określonych w Ustawie z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 – tekst jednolity). 

10.1.6. Oddziaływanie na zasoby naturalne 
Na etapie opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Biała nie stwierdzono oddziaływania na zasoby naturalne. Wpływ działań będzie oceniany 
w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko w procesie ubiegania się o decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach określonych w Ustawie 
z dnia 8 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 
poz. 283 – tekst jednolity). 
Prace termomodernizacyjne odbywać się będą w sposób umożliwiający siedliskom chronionym 
w Polsce gatunków ptaków – m.in. jerzyka, wróbla, kawki, pustułki, gołębia miejskiego na 
korzystanie ze swojego siedliska jako obszaru występowania zwierząt w ciągu całego jego życia, 
w dowolnym stadium jego rozwoju, zarówno w okresie lęgowym, jak i po nim. Na wykonywanie 
prac budowlanych w okresie lęgowym, nawet w pobliżu gniazd i miejsc lęgowych ptaków (bez ich 
niszczenia) wymagane jest zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Obecność 
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ludzi przy gniazdach przyczynia się bowiem do płoszenia i niepokojenia ptaków. Zakaz usuwania 
gniazd z obiektów budowlanych lub terenów zieleni nie dotyczy terminu od dnia 16 października do 
końca lutego, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne. 

10.1.7. Oddziaływanie na ludzi 
Zadania określone w Programie Ochrony Środowiska mogą stanowić źródło potencjalnej 
uciążliwości dla ludzi. Będą to przede wszystkim inwestycje związane z użyciem sprzętu ciężkiego 
tj. modernizacja nawierzchni dróg, przebudowa lub budowa dróg, budowa parkingów, rewitalizacja 
obszarów lub obiektów, budowa lub modernizacja sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, stacji 
uzdatniania wody lub ujęć wody, rozbudowa instalacji do składowania lub przetwarzania odpadów. 
Przewiduje się, że negatywne oddziaływania będą chwilowe i ustąpią z chwilą zakończenia robót. 
Wspomniane prace realizacyjne mogą stanowić zagrożenie dla ruchu pieszego i kołowego, 
w związku z powyższym istotne jest odpowiednio wczesne poinformowanie lokalnej ludności 
o prowadzonych pracach budowlanych i ziemnych, które umożliwi przygotowanie się do 
ewentualnych utrudnień. Oprócz informacji powinno pojawić się także prawidłowe oznakowanie 
miejsc budowy. Prace o największym stopniu uciążliwości powinny odbywać się w porze dziennej, 
najlepiej z pominięciem tzw. godzin szczytu. Wszystkie prace budowlane i ziemne powinny 
odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, BHP itp. 
Podczas użytkowania infrastruktury drogowej na terenie gminy mogą wystąpić oddziaływania na 
środowisko m.in. powietrze, klimat akustyczny, itp. Zamierzone działania inwestycyjne powinny być 
prowadzone z uwzględnieniem dopuszczalnych standardów jakości powietrza, poziomu hałasu itd. 
(cytowanych we wcześniejszych rozdziałach). 
Działania związane z budową sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody, ujęć wody i sieci 
kanalizacji pomimo oddziaływania w fazie budowy dają w efekcie korzyści społeczne. 
Gospodarstwa domowe podłączone zostaną do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej co podwyższy 
standard życia mieszkańców. Ponadto budowa, rozbudowa lub modernizacja ujęć wody i stacji 
uzdatniania pozwoli na dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia spełniającej wymagania 
stawanie przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 
Wpływ działań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na zdrowie 
i życie ludzi będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko w procesie 
ubiegania się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach 
określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 – tekst jednolity). 

10.1.8. Oddziaływanie na zabytki i dobra materialne 
Wpływ działań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na zabytki 
będzie oceniany w oparciu o procedurę ocen oddziaływania na środowisko w procesie ubiegania 
się o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach 
określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 – tekst jednolity). 
Działania polegające na ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery pozwolą na 
ograniczenie niszczenia fasad budynków, w tym także zabytkowych. Ponadto wszelkiego rodzaju 
inwestycje ograniczające emisję hałasu, przede wszystkim na obszarach zwartej zabudowy 
przyczyniają się do istotnego zmniejszenia ryzyka zdrowotnego powodowanego przez hałas. Ma to 
swoje korzyści również dla budynków zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie ciągów 
komunikacyjnych, ponieważ zmniejszają się drgania i wibracje, które mogą powodować ich 
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uszkodzenie. Podobnie w sytuacji podjęcia działań związanych z ochroną przed powodzią 
zmniejszą ryzyko zniszczenia obiektów zabytkowych. 
Podczas realizacja zadań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska uwzględnione zostaną 
zapisy Ustawy z dnia 10 września 2014 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2018 
poz. 2067 – tekst jednolity). 
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Tabela 12. Matryca oddziaływań kierunków, charakteru i czasu działań proponowanych w Programie Ochronie Środowiska 
przedsięwzięć realizowanych na terenie Gminy Biała. 

Cele, kierunki interwencji oraz zadania Charakter 
oddziaływania 

Opis oddziaływania 

Ochrona powietrza, ochrona przed hałasem, 
ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 
w tym budowa, modernizacja dróg wewnętrznych 

Krótkoterminowe W trakcie prac budowlanych podczas realizacji inwestycji związanych z 
budową, modernizacją i przebudową dróg nastąpi na czas budowy emisja 
hałasu, odpadów, pyłu oraz nieuporządkowanie terenu i utrudnienia 
komunikacji które spowodują wzrost emisji spalin do powietrza na 
odcinkach dróg którymi będą odbywać się objazdy. 

Długoterminowe Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, ochrona wód 
powierzchniowych i podziemnych poprzez zorganizowane odprowadzenie 
wód opadowych, zmniejszenie zużycia paliw oraz poprawa komfortu życia 
mieszkańców. 

Bezpośrednie W fazie budowy jak w oddziaływaniu krótkoterminowym. 
W fazie eksploatacji poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji 
hałasu oraz ochrona wód powierzchniowych i głębinowych. 

Pośrednie Poprawa jakości powietrza, obniżenie emisji hałasu, zmniejszenie zużycia 
paliwa. 

Wtórne Poprawa jakości powietrza, obniżenie emisji hałasu, zmniejszenie zużycia 
paliwa. 

Skumulowane Poprawa jakości powietrza, obniżenie emisji hałasu, zmniejszenie zużycia 
paliwa, poprawa wód powierzchniowych i podziemnych oraz komfortu 
życia mieszkańców. 

Ochrona powietrza w tym: 
 
- Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej ] 

Krótkoterminowe W trakcie prac budowlanych nastąpi emisja hałasu, produkcja odpadów, 
Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia energii 

 

Długoterminowe Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia energii 
 

Bezpośrednie W trakcie prac budowlanych nastąpi emisja hałasu, produkcja odpadów, 
W fazie eksploatacji poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia 
energii 

 

Pośrednie  Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia energii 
 

Wtórne  Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia energii 
 

Skumulowane  Poprawa jakości powietrza, zmniejszenie zużycia energii 
 

Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 
w tym: 
- Rozbudowa sieci wodociągowej  
- Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji  
 

Krótkoterminowe Zadania związane z pracami budowlanymi przy realizacji  działań  w 
zakresie ochrony wód powierzchniowych i podziemnych w trakcie 
realizacji zadań inwestycyjny będzie powodowała emisję hałasu, 
odpadów, pyłu oraz nieuporządkowanie terenu. 

Długoterminowe Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. 
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Bezpośrednie Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. 
Pośrednie Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona gruntów, 

ochrona flory i fauny. 
Wtórne Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona gruntów, 

ochrona flory i fauny. 
Skumulowane Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona gruntów, 

ochrona flory i fauny. 
Gospodarka odpadami - Realizacja obowiązków 
gmin w zakresie gospodarowania odpadami 
komunalnymi 

Krótkoterminowe Ochrona gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, krajobrazu, ochrona 
powietrza poprzez wprowadzenie zakazu spalania odpadów jak również 
zmniejszenie emisji odorów. 

Długoterminowe Ochrona gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, krajobrazu, ochrona 
powietrza poprzez wprowadzenie zakazu spalania odpadów jak również 
zmniejszenie emisji odorów. 

Bezpośrednie Ochrona gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, krajobrazu, ochrona 
powietrza poprzez wprowadzenie zakazu spalania odpadów jak również 
zmniejszenie emisji odorów. 

Pośrednie Ochrona gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, krajobrazu, ochrona 
powietrza poprzez wprowadzenie zakazu spalania odpadów jak również 
zmniejszenie emisji odorów. 

Wtórne Ochrona gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, krajobrazu, ochrona 
powietrza poprzez wprowadzenie zakazu spalania odpadów jak również 
zmniejszenie emisji odorów. 

Skumulowane Ochrona gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, krajobrazu, ochrona 
powietrza poprzez wprowadzenie zakazu spalania odpadów jak również 
zmniejszenie emisji odorów. 
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11. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, 
OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ 
NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, 
MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM REALIZACJI PROGRAMU 
OCHRONY ŚRODOWISKA  
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 
ze zm.) kompensacja przyrodnicza to zespół działań prowadzących do przywrócenia równowagi 
przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację 
przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych. Warianty kompensacji przyrodniczej 
powinny być określone w ramach wydawanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
poszczególnych przedsięwzięć. Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 – tekst jednolity) 
decyzje te określają środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięć, a w szczególności 
warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, 
ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów 
naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, a także 
w przypadku, gdy z oceny przedsięwzięcia na środowisko wynika potrzeba wykonania 
kompensacji przyrodniczej (stwierdza konieczność jej wykonania). 
 
Na etapie opracowania Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Biała nie stwierdzono znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko. Jednak 
w przypadku przedsięwzięć, które będą wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 
września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz.U. 2019 poz. 1839) podstawą prawną do prowadzenia postępowania w sprawie tego typu 
przedsięwzięć będzie Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 – tekst jednolity). Wówczas wyznaczone 
zostaną działania mające na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą dla 
planowanych przedsięwzięć. 
Na terenie Gminy Biała występują obszary o szczególnie wysokich walorach fizjonomicznych 
krajobrazu. W niniejszym opracowaniu dla obszarów o szczególnie wysokich walorach 
fizjonomicznych krajobrazu proponuje się ustalanie zakazów lokalizacji obszarowych, punktowych 
i liniowych dominant krajobrazowych degradujących walory fizjonomiczne, w szczególności 
elektrowni wiatrowych powyżej 30m wysokości liczonej wraz z rotorem, nowoprojektowanych linii 
wysokiego napięcia powyżej 110kV oraz punktowych dominant w postaci masztów, urządzeń 
technologicznych i innych powyżej 30m.  

Wśród działań mających na celu zapobieganie oddziaływania planowanych inwestycji wyróżniono: 
 prawidłowe zabezpieczenie sprzętu technicznego oraz miejsc wykonywania prac 

budowlanych – remontowych, w trakcie realizacji inwestycji, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na miejsca wrażliwe na zamiany warunków siedliskowych, 

 wykorzystywanie możliwie najlepszych dostępnych technologii, materiałów i rozwiązań 
konstrukcyjnych, 
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 dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt. Zgodnie z art. 52 ust.1 pkt 
4 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 55 - tekst 
jednolity) w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną 
gatunkową obowiązuje zakaz niszczenia ich siedlisk i ostoi. W związku powyższym przed 
wykonaniem prac związanych m.in. z termomodernizacją budynków lub usuwaniem 
azbestu należy przeprowadzić ich inwentaryzację pod kątem występowania ptaków, 
w szczególności jerzyka (Apus apus) i wróbla (Passer domesticus) i nietoperzy; w razie 
stwierdzenia występowania ww. gatunków, termin i sposób wykonania prac należy 
dostosować do ich okresów lęgowych). 
Najdogodniejszym terminem prowadzenia termomodernizacji obiektów budowlanych jest 
okres od 16 października do 28 lutego, przypadający poza okresem rozrodu większości 
gatunków zwierząt. W tym czasie wykonawca prac może, bez zezwolenia, zabezpieczyć 
wszelkie szczeliny i otwory wentylacyjne budynku przed zajęciem ich przez zwierzęta i nie 
dopuścić do założenia gniazd i przeprowadzenia lęgów przez ptaki w następnym sezonie. 
Natomiast przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotowych prac w terminie od 
1 marca do 15 października należy bezwzględnie:  
- upewnić się, czy w obrębie remontowanych budynków nie występują miejsca lęgowe 
ptaków lub rozrodu nietoperzy - obserwacje dotyczące zasiedlenia budynku powinny zostać 
przeprowadzone przez eksperta ornitologa i chiropterologa w okresie możliwie najkrótszym 
poprzedzającym planowaną inwestycję, tak aby uniknąć przykrych konsekwencji 
wstrzymania prac,  
- w przypadku stwierdzenia zasiedlenia budynku przez chronione gatunki ptaków lub 
nietoperzy ekspert powinien wskazać dokładne miejsca ich przebywania tak, aby przed 
okresem lęgowym tych gatunków można było zamknąć nisze, szczeliny i dostępy do 
stropodachu wykorzystywane przez te zwierzęta. W momencie gdy planowane działania 
będą się wiązać z koniecznością realizacji czynności zakazanych w stosunku do nich, tj. 
z niszczeniem gniazd, jaj, czy też postaci młodocianych, inwestor zobowiązany jest do 
uzyskania, przed przystąpieniem do prac, zezwolenia właściwego organu ochrony 
przyrody, wydawanego w trybie art. 56 ustawy. Jednakże przypadki takie należy traktować 
jako wyjątkowe, nie zaś jako zasadę w procesie inwestycyjnym. Uzyskanie ww. zezwolenia 
nie jest wymagane w przypadku usuwania, w okresie od dnia 16 października do końca 
lutego, gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego 
względy bezpieczeństwa lub sanitarne, jednak pod warunkiem, iż dla planowanych 
czynności brak rozwiązań alternatywnych oraz gdy nie będzie to szkodliwe dla zachowania 
we właściwym stanie ochrony populacji tych gatunków i ich siedlisk (§ 8 ust. 
2 rozporządzenia). Powyższe zezwolenie może być wydane jedynie w przypadku 
wystąpienia łącznie trzech warunków, tj.: braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli czynności 
te nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących 
populacji chronionych gatunków roślin, zwierząt lub grzybów oraz gdy zachodzi jedna 
z przesłanek wymieniona w art. 56 ust. 4 pkt od 1 do 7 ustawy. Brak spełnienia jednego 
z ww. warunków skutkuje odmową wydania zezwolenia, 
- po przeprowadzeniu prac remontowych należy, w miarę możliwości, umożliwić ptakom 
i nietoperzom dalsze występowanie w obiektach budowlanych, poprzez stworzenie na 
remontowanych budynkach siedlisk zastępczych w postaci, np. budek lęgowych. Ich 
charakter, lokalizacja, parametry techniczne i zagęszczenie powinny być dobrane przez 
specjalistę ornitologa i chiropterologa odpowiednio do preferencji gatunków, które 
występowały tam wcześniej(przykładowe wymiary budek lęgowych oraz sposoby i miejsce 
ich umieszczenia zawierają załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszego pisma), 
- w przypadkach, gdy obiekt budowlany wykorzystywany był przez jerzyki Apus apus, 
a w ramach remontu stropodach budynku ocieplono materiałami sypkimi (np. przy użyciu 
granulatu wełny mineralnej, granulatu styropianu fibry celulozowej), należy całkowicie 
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zrezygnować z pozostawiania otwartych otworów do stropodachów, gdyż materiały użyte 
do izolacji są niebezpieczne dla tego gatunku.  

12. ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE 
Realizacja ustaleń Programu Ochrony Środowiska nie będzie powodować znaczących 
oddziaływań transgranicznych. Jednakże, ze względu na fakt podpisania przez Polskę 
i ratyfikowania Konwencji o ocenach oddziaływania w kontekście transgranicznym należy 
podkreślić obowiązek informowania państw w przypadku podejmowania działań mogących 
znacząco oddziaływać na ich terytorium.  

13. ANALIZA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO 
ROZWIĄZAŃ ZAPROPONOWANYCH W PROGRAMIE 
OCHRONY ŚRODOWISKA  
 
Realizacja przedsięwzięć w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała 
w perspektywie długofalowej ma pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań 
alternatywnych nie ma uzasadnienia. Ponadto, ze względu na ogólny charakter dokumentu brak 
jest możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla wskazanych zadań.  
W przypadku przedsięwzięć, które będą wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 
września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz.U. 2019 poz. 1839) podstawa prawną do prowadzenia postępowania w sprawie tego typu 
przedsięwzięć będzie Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 – tekst jednolity). Wówczas wyznaczone 
zostaną działania alternatywne dla planowanych przedsięwzięć. 
Skutki środowiskowe podejmowanych działań w dużej mierze zależą od lokalnej chłonności 
środowiska lub od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych. 
Rozważając warianty alternatywne przedsięwzięcia rozważa się: warianty lokalizacji, warianty 
konstrukcyjne i technologiczne, warianty organizacyjne, a także wariant niezrealizowania inwestycji 
tzw. wariant „0”. Należy jednak pamiętać, że nawet wybór Wariantu „0”, może wiązać się 
z pewnymi konsekwencjami, ponieważ brak realizacji inwestycji może wywołać negatywny skutek 
dla środowiska. 
 

14. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD 
ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ 
W PROJEKTOWANYM PROGRAMIE OCHRONY ŚRODOWISKA 
ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA 

W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Biała określone są zasady oceny i monitorowania 
efektów jego realizacji. Zaproponowane w nim wskaźniki pozwalają określić stopień realizacji 
poszczególnych działań i prognozowań związane z tym zmiany w środowisku. Oceny realizacji 
Programu Ochrony Środowiska dokonuje się co dwa lata i w oparciu o następujące zagadnienia: 

 określenie zaawansowania przyjętych celów, 
 określenie stopnia wykonania zadań (działań), 
 ocena rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem. 
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System oceny skutków realizacji programu powinien być oparty na odpowiednio dobranych 
wskaźnikach presji, stanu i reakcji. Monitoring oraz sprawozdania z realizacji programu ochrony 
środowiska powinny być udostępniane, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Ochrony Środowiska, 
co najmniej w cyklu dwuletnim, natomiast część danych wynikających z Planu gospodarki 
niskoemisyjnej będzie gromadzona w cyklu trzyletnim. Monitoring ten obejmuje dwa podstawowe 
rodzaje kontrolowania zmian, które najogólniej można określić jako: 
 monitoring ilościowy, 
 monitoring jakościowy. 

Ujęcie ilościowe – obrazuje prognozę zmian konkretnych wielkości (wskaźników). Nie do 
wszystkich elementów środowiska da się przypisać wskaźniki (nie wszystkie dane są dostępne), 
aby dokonać prognozy ilościowej w niektórych elementach środowiska. Do prognozowania zmian 
wskaźników w przyszłości wykorzystano informacje o dynamice zmian tych wskaźników 
w przeszłości, nakładów w okresach poprzednich i planowanych do poniesienia (uwzględniono 
fakt, iż część zaplanowanych nakładów w poprzednim okresie nie została zrealizowana), oraz 
wymogi UE. 
Ujęcie jakościowe – dla elementów środowiska, dla których nie można prognozować określonych 
wskaźników lub jest to utrudnione, wykorzystano ocenę jakościową, która stanowi jednocześnie 
uzupełnienie do oceny ilościowej. 

W związku z realizacją celów określonych w Programie Ochrony Środowiska proponuje się 
prowadzenie monitoringu: 

 jakości i ilości wód - w przypadku realizacji inwestycji dotyczących gospodarki wodno- 
ściekowej mogących mieć wpływ na stan jakościowy i ilościowy zasobów wodnych, 

 stanu i jakości gleby - czynności mogących mieć wpływ na przekształcenie jej powierzchni 
oraz na jej jakość, 

 stanu przyrody - w przypadku czynności mogących mieć wpływ na zmniejszenie zasobów 
przyrodniczych. 

Monitoring prowadzony jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. 

 
15. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biała jest zgodny ze strategicznym dokumentem 
Unii Europejskiej – priorytetami VI Wspólnotowego Programu Działań w Zakresie 
Środowiska Naturalnego. Program Ochrony Środowiska uwzględnia również zapisy 
podstawowych, krajowych dokumentów strategicznych: Strategii Bezpieczeństwo 
Energetyczne i Środowisko perspektywa do 2020, Wojewódzkiego Programu Ochrony 
Środowiska oraz Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO2022) i Planu Gospodarki 
Odpadami Województwa Opolskiego (PGOWM 2012- 2017). 

 Program Ochrony Środowiska umożliwia identyfikację skutków środowiskowych oraz 
potencjalnych zmian warunków życia mieszkańców regionu w wyniku realizacji ustaleń 
dokumentu.  

 Spośród zidentyfikowanych problemów środowiskowych, z których wynikają konkretne cele 
ochrony środowiska, należy w szczególności wymienić: 
 ochronę zasobów wodnych,  
 zmniejszenie emisji hałasu 
 zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, 
 ochronę przyrody, w tym różnorodności biologicznej, 
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 W perspektywie, dla którego opracowano Program Ochrony Środowiska konieczne jest 
zwrócenie szczególnej uwagi na działania z zakresu: 
 usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej, z konieczności osiągnięcia dobrego stanu 

wód: powierzchniowych i podziemnych,  
 ochrony przyrody i utrzymania różnorodności biologicznej poprzez m.in. rozszerzenie 

obszarów chronionych, 
 usunięcie z obszaru gminy odpadów azbestowych. 

 Przeprowadzone w ramach niniejszej Prognozy analizy zgodności celów Programu 
Ochrony Środowiska z celami nadrzędnych dokumentów strategicznych oraz 
podstawowych dokumentów opracowywanych na szczeblu regionalnym, wskazują na 
znaczną ich spójność oraz zharmonizowanie. Spójność regionalnej polityki ekologicznej ze 
strategicznymi celami rozwoju powiatu i gminy jest podstawą równoważenia rozwoju 
w horyzoncie średnio i długookresowym. Dzięki temu Program Ochrony Środowiska może 
stać się skutecznym narzędziem koordynacji działań na rzecz wdrożenia rozwoju 
zrównoważonego w regionie. 

 Program Ochrony Środowiska w odniesieniu do ekosystemów leśnych, rolnych, wodnych 
i zurbanizowanych oraz podstawowych komponentów środowiska charakteryzuje się 
zdecydowaną przewagą korzystnych skutków środowiskowych.  

 Wpływ działań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na 
obszary objęte ochroną i projektowane na podstawie Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 
kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2020, poz. 55 - tekst jednolity) będzie oceniany w oparciu 
o procedurę ocen oddziaływania na środowisko w procesie ubiegania się o decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji na zasadach określonych 
w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 – tekst jednolity). 

 Program Ochrony Środowiska jest zgodny z zapisami Ustawy o ochronie przyrody z dnia 
16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2020, poz. 55 tekst jednolity) oraz Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1409), Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 
roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 2183) jak również 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 roku w sprawie ochrony 
gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1408). 

Zgodnie z art. 33 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2020, poz. 55 - 
tekst jednolity) zabrania się, podejmowania działań mogących, osobno lub w połączeniu z innymi 
działaniami, znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony przyrody, w tym w szczególności  
pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt. 
 

16. STRESZCZENIE  

Podstawą prawną sporządzenia niniejszej „Prognozy oddziaływania na środowisko Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Biała jest art. 46 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. 2020 poz. 283 – tekst jednolity). 
Celem prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań skutków wykonania Programu 
Ochrony Środowiska na środowisko i stwierdzenie czy realizacja proponowanych zadań sprzyjać 
będzie ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi.  
Analiza celów ustanowionych w Programie Ochrony Środowiska wykazała, że są zgodne i realizują 
cel strategiczny wyznaczony w: 
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 Traktacie Akcesyjnym - VI Wspólnotowym Programie Działań w Zakresie Środowiska 
Naturalnego. 

 Polityce Ekologicznej Państwa 2030,  
 Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska, 
 Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2022 (KPGO 2022), 

 
W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Biała lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku 
przeprowadzono analizę środowiska i ocenę istniejącego stanu jego ochrony oraz określono 
główne cele i priorytety działań ekologicznych. 
Program zawiera ogólną charakterystykę Gminy: położenie geograficzne, budowę geologiczną, 
geomorfologiczną oraz sytuację gospodarczą i demograficzną. Ponadto w Programie znajduje się 
diagnoza stanu poszczególnych elementów środowiska: powietrza atmosferycznego, wód 
powierzchniowych i podziemnych, gleb. Zawiera również ocenę środowiska przyrodniczego, 
siedlisk zwierzęcych, obszarów chronionych, opisany jest wpływ uciążliwości akustycznej 
i promieniowania elektromagnetycznego. W Programie przedstawiono też aktualny stan 
gospodarki odpadami i gospodarki wodno – ściekowej. 
W Programie zawarto informacje dotyczące sposobu zarządzania Programem i możliwych form 
finansowania działań proekologicznych oraz harmonogram zadań inwestycyjnych dla Gminy.  
Program zawiera cele ekologiczne do osiągnięcia w perspektywie krótkoterminowej 
i długoterminowej, priorytetowe kierunki działań, a także szczegółowe zestawienia zadań do 
realizacji w perspektywie 4-letniej. 
Na podstawie analizy stanu środowiska, uwzględniając określone w Programie kryteria, w dalszej 
części zostały wyznaczone cele ekologiczne Gminy. 
Zasadniczym zadaniem Programu jest określenie zakresu zadań przewidzianych do realizacji na 
terenie Gminy. Uwzględniono szeroki zakres zadań związanych z ochroną środowiska, za 
realizację których odpowiedzialne są władze Gminy (zadania własne). Równocześnie jednak 
wskazano wiele konkretnych zadań dla podmiotów szczebla krajowego, 
wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, aż po konkretne podmioty gospodarcze, mimo, że 
realizacja tych zadań nie wchodzi w zakres obowiązków samorządu Gminy i nie jest związana 
z angażowaniem środków z budżetu Gminy (tzw. zadania monitorowane).  
W odniesieniu do poszczególnych obszarów interwencji stwierdzono: 
I. Powietrze atmosferyczne 
Wyniki analiz przeprowadzonych w ramach  „Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej 
i strefy miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 
i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu 
i benzenu dla strefy opolskiej” wskazują na zmniejszenie się w ostatnich latach zanieczyszczenia 
powietrza dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu i pyłem zawieszonego1.  
Jakość powietrza w województwie opolskim stopniowo ulega poprawie i wysokości stężeń 
substancji zmniejszają się od 2011 roku. Mają na to wpływ warunki meteorologiczne oraz działania 
naprawcze jakie są realizowane w skali województwa, a także inne czynniki niezależne od 
samorządów. Jednakże w dalszym ciągu występują przekroczenia wartości dopuszczalnych 
i docelowych substancji w powietrzu. Obszary tych przekroczeń wyznaczane są w ramach oceny 
jakości powietrza oraz w ramach Programu ochrony powietrza.  
Na podstawie „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie opolskim za rok 2019” obszar 
Gminy Biała w ramach „strefy opolskiej” został zakwalifikowany: 
                                                 
1  „Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i strefy miasta Opola ze względu na przekroczenie 
poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów 
dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej”. 
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- wg kryterium ochrony zdrowia do klasy A ze względu na poziom PM2,5, SO2, NO2, C6H6, CO, 
Pb, As, Cd, Ni i O3, natomiast do klasy C z powodu przekroczeń dopuszczalnych poziomów 
substancji PM10 i B(a)P. 

Zgodnie z wykonaną oceną jakości powietrza do głównych przyczyn występowania przekroczeń 
w strefie opolskiej zaliczyć należy: 

- oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków, 
- oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni,  
- oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów, 
- szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, 

W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Biała przewidziano szereg zadań, zmierzających 
głównie do: 

- realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, 
- wykonywania remontów istniejących dróg m.in. zmiany nawierzchni, 
- propagowania działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł komunalnych m.in. 

wymian kotłów węglowych na paliwo gazowe, olej opałowy, biopaliwa, 
- modernizacji kotłowni, wykorzystania energii odnawialnych. 

II. Klimat akustyczny. 
Klimat akustyczny na terenie Gminy Biała kształtuje w znacznej mierze ruch komunikacyjny. Na 
poziom hałasu drogowego mają wpływ przede wszystkim: 

- natężenie ruchu komunikacyjnego, 
- udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu, 
- prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie), 
- typ i stan techniczny pojazdów, 
- nachylenie drogi, 
- stan nawierzchni oraz płynność ruchu. 

Staraniem Marszałka województwa opolskiego opracowany został „Program Ochrony Środowiska 
przed hałasem dla województwa opolskiego”, uchwalony uchwałą Sejmiku Województwa 
Opolskiego nr VIII/76/2019 z dn. 18 czerwca 2019 r. 
Program ochrony środowiska przed hałasem został opracowany dla terenów poza aglomeracjami 
położonych wzdłuż dróg krajowych i dróg wojewódzkich o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów 
rocznie oraz linii kolejowych o natężeniu większym niż 30 000 przejazdów rocznie zlokalizowanych 
w województwie opolskim. Program jest aktualizacją poprzedniego „Programu ochrony środowiska 
przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż dróg o natężeniu powyżej 
3 000 000 pojazdów rocznie i linii kolejowych o natężeniu większym niż 30 000 przejazdów rocznie 
dla województwa opolskiego na lata 2014-2019”, określonego uchwałą Nr IV/60/2015 Sejmiku 
Województwa Opolskiego z dnia 24 lutego 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2015 r. poz. 973). 
Przewidziane w Programie zadania zmierzają głównie do: 

- przebudowy i modernizacji nawierzchni dróg, 
- budowy ekranów akustycznych, 
- przestrzegania zasad strefowania w planowaniu przestrzennym m.in. lokalizowania 

w sąsiedztwie przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości hałasu, 
- ustalania i egzekwowania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku przez właściwe 

organy i inspekcje ochrony środowiska. 
III. Pola elektromagnetyczne. 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w ramach monitoringu PEM przeprowadzał 
pomiary natężenia pola elektromagnetycznego w 2018 roku w jednym punkcie pomiarowo – 
kontrolnym na terenie Gminy Biała (w m. Chrzelice). W wyniku przeprowadzonych pomiarów 
stwierdzono, iż w badanym punkcie pomiarowym nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych 
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poziomów pól elektromagnetycznych, co więcej wyniki kształtowały się znacznie poniżej 
dopuszczalnej normy PEM - 7 V/m.  
Przewidziane w Programie zadania zmierzają głównie do: 

- prowadzenia kontroli przez organy i inspekcje ochrony środowiska w zakresie 
przestrzegania obowiązujących pomiarów prawem dotyczącym ochrony środowiska, 

- wnikliwego prowadzenia postępowań w sprawie oceny oddziaływania planowanych 
przedsięwzięć, 

- wykonywania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku zgodnie 
z wymogami przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska.  

IV. Zasoby i jakość wód. Gospodarka wodno – ściekowa. 
Na terenie Gminy Biała głównym źródłem zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę są wody 
podziemne, wody powierzchniowe pełnią natomiast niezmiernie ważną rolę kształtującą 
mikroklimat i spełniają funkcje rekreacyjne i gospodarcze w zakresie hodowli ryb. Są też 
odbiornikami ścieków.  
Ocenę jakości wód powierzchniowych na terenie województwa opolskiego przeprowadza 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Na terenie Gminy Biała w 2017 roku 
przeprowadzano badania jakości wód powierzchniowych dla trzech JCWP, w których stwierdzono 
w stan/potencjał ekologiczny umiarkowany i dobry. W 2018 roku przeprowadzono badania jakości 
wód podziemnych w jednym punkcie pomiarowym (badania przeprowadzane wiosną i jesienią). 
Zbadane wody były wodami II klasy jakości. 
Przewidziane w Programie zadania zmierzają głównie do: 

- realizacji przedsięwzięć związanych z rozbudową i modernizacją istniejącej sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Biała, 

- wspierania działań inwestycyjnych mających na celu ograniczenie i eliminację ładunku 
zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach do środowiska wodnego a w szczególności 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

V. Zasoby geologiczne. 
Gmina Biała pokryta jest zwartą pokrywą osadów plioceńskich i czwartorzędowych. Wysoczyzna 
plejstoceńska, położona w zasięgu Płaskowyżu Głubczyckiego, zbudowana jest z utworów 
trzeciorzędowych, stanowiących jej podłoże, na których zalegają utwory czwartorzędowe. Są to 
osady fluwioglacjalne i glacjalne, wykształcone w postaci piasków i żwirków. W stropie tej serii, 
żwirowo–piaszczystej, spotyka się pojedyncze, bardzo małe fragmenty resztek moreny gliniastej 
oraz rozległa pokrywę lessową. Gmina Biała nie posiada znaczących zasobów złóż surowców 
mineralnych. Baza surowcowa gminy to głównie kruszywa naturalne czyli piaski i żwiry oraz 
surowce ilaste ceramiki budowlanej. Celem głównym w zakresie komponentu Zasoby geologiczne 
jest ochrona zasobów kopalin i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.  
VI. Gleby. 
Z powodu oddziaływania antropogenicznego środowisko glebowe podlega długotrwałym zmianom, 
jakkolwiek wpływ na poprawę jakości gleb jest zwykle trudny i rozłożony w czasie. Na terenie 
gminy w ostatnich latach nie były przeprowadzane badania jakości gleb. 
Przewidziane w Programie zadania zmierzają głównie do: 

- przeciwdziałania degradacji chemicznej gleb poprzez ochronę powietrza i wód 
powierzchniowych, 

- prowadzenia monitoringu jakości gleby i ziemi 
- racjonalnego użycia nawozów sztucznych i środków ochrony roślin na terenach rolnych 

i leśnych oraz stosowanie technik naturalnych (fito i agromelioracyjnych) w celu 
zwiększenia udziału materii organicznej w glebie. 

VII. Gospodarka odpadami 
W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018 poz. 
1454 ze zm.) - od 1 lipca 2013 r. na terenie wszystkich gmin wprowadzono nowy system 
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gospodarki odpadami komunalnymi. Obecnie mieszkańcy płacą gminom opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. podatek śmieciowy, natomiast Gminy gospodarują 
środkami z pobieranych od mieszkańców opłat za odpady, egzekwując jednocześnie od 
wybranych w drodze przetargu firm odpowiednią jakość usług. 
W latach 2017-2018 z terenu Gminy Biała odebrano/zebrano następujące ilości odpadów 
komunalnych: 

- 2 756,5 Mg w 2017 r. - z tego selektywnie zebrano – 1 321,92 Mg (ok. 48%), 
- 2 621,81 Mg w 2018 r. - z tego selektywnie zebrano – 1 195,41 Mg (ok. 45,6%). 

VIII. Zasoby przyrodnicze. 
Na terenie Gminy Biała ustanowiono następujące formy ochrony przyrody: 

- Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie, 
- Rezerwat przyrody Jeleni Dwór, 
- Pomniki przyrody – 2 szt. 

IX. Adaptacja do zmian klimatu i nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 
Skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwości i nasilenia zjawisk 
ekstremalnych, występujące w ostatnich kilku dekadach pogłębiają się i z tego względu stały się 
przedmiotem zainteresowania rządów i społeczności międzynarodowej. Wyniki badań naukowych 
jednoznacznie wskazują, że zjawiska powodowane przez zmiany klimatu stanowią zagrożenie dla 
społecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, w tym także dla Polski. 
Na terenie województwa opolskiego służby ochrony przeciwpożarowej i inspekcji ochrony 
środowiska dokonały kwalifikacji zakładów produkcyjnych ze względu na stopień zagrożeń 
awariami przemysłowymi. Na ogólną liczbę 20 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia 
poważnej awarii (stan 2019 r. wg KW PSP) wyróżniono 11 zakładów o dużym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej (ZDR) i 9 zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej. Na terenie Gminy Biała nie występuje żaden zakład ZDR i ZZR. 
Występujące na terenie Gminy Biała zagrożenia oraz obowiązujące procedury i sposób 
postępowania w trakcie wystąpienia zagrożenia zostały opisane w Planie Zarządzania 
Kryzysowego dla Gminy Biała.  
 
Działania ograniczające negatywne oddziaływanie na środowisko 
Wskazane problemy środowiskowe na terenie Gminy Biała znajdują rozwiązanie w ramach 
zaproponowanych w Programie Ochrony Środowiska zadań do realizacji.  
W Prognozie przeanalizowano możliwy wpływ wskazanych do realizacji w projektach zadań na 
następujące elementy: powietrze i klimat, wody, bioróżnorodność, powierzchnię ziemi i glebę, 
krajobraz, dziedzictwo kulturowe, w tym zabytki, populację oraz zdrowie ludzi. Określono 
oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska.  
Przy tak przeprowadzonej ocenie możliwe było generalne określenie potencjalnych niekorzystnych 
skutków środowiskowych związanych z realizacją poszczególnych zadań. Ponadto oceny tej 
dokonano przede wszystkim pod kątem oddziaływania na środowisko w fazie eksploatacji, 
zakładając, że uciążliwości występujące w fazie budowy z reguły mają charakter przejściowy.  
Pozytywne oddziaływania zadań wskazanych w Programie Ochrony Środowiska na środowisko 
zdecydowanie przeważają nad negatywnymi. Pozytywne potencjalne oddziaływanie mogą mieć 
przedsięwzięcia w ramach priorytetu:  

 zachowanie bogatej różnorodności biologicznej,  
 utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, 
 osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu 

zawieszonego PM10 i benzenu w powietrzu na terenie Gminy Biała oraz utrzymanie jakości 
powietrza atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska 

 dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas 
i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe. 
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Negatywne krótkoterminowe oddziaływania na zasoby środowiska mogą być związane z fazą 
realizacji inwestycji. Jako ewentualne długoterminowe oddziaływania zidentyfikowano m.in.:  
 nieodwracalne przekształcenia terenów (np. inwestycje drogowe),  
 nieodwracalne zmiany w krajobrazie (np. inwestycje drogowe), 
 pogorszenie jakości powietrza (w przypadku budowy nowych dróg),  
 podwyższenie poziomu hałasu (np. inwestycje drogowe),  
 przerwanie szlaków migracji (np. inwestycje drogowe).  

Realizacja zadań nie pociągnie za sobą transgranicznego oddziaływania na środowisko.  
Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć ma pozytywny wpływ na środowisko 
i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie ma uzasadnienia. W przypadku inwestycji, których 
oddziaływanie na środowisko może być negatywne należy rozważać warianty alternatywne tak, 
aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie niekorzystnie oddziaływać na środowisko.  
W przypadku, gdy projekty nie zostaną wdrożone prowadzić to będzie do pogłębiania się 
problemów w zakresie ochrony środowiska, co negatywnie wpływać będzie na zdrowie 
mieszkańców.  
Przeprowadzona analiza i ocena wszystkich priorytetów pozwala na stwierdzenie, że generalnie 
ich realizacja spowoduje poprawę jakości środowiska, zachowanie różnorodności biologicznej oraz 
dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, a także wpłynie na ograniczanie zużywania zasobów 
środowiskowych.  
 
Monitoring skutków wdrażania postanowień projektowanego dokumentu 
W związku z realizacją celów określonych w Programie Ochrony Środowiska proponuje się 
prowadzenie monitoringu: 

W związku z realizacją celów określonych w Programie Ochrony Środowiska proponuje się 
prowadzenie monitoringu: 

 jakości i ilości wód - w przypadku realizacji inwestycji dotyczących gospodarki wodno- 
ściekowej mogących mieć wpływ na stan jakościowy i ilościowy zasobów wodnych, 

 stanu i jakości gleby - czynności mogących mieć wpływ na przekształcenie jej powierzchni 
oraz na jej jakość, 

 stanu przyrody - w przypadku czynności mogących mieć wpływ na zmniejszenie zasobów 
przyrodniczych. 
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