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1. WPROWADZENIE  

Obowiązek sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektów dokumentów strategicznych - 

programów, planów i polityk wynika z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 

poz. 1227). Przepisy tej ustawy zobowiązują organ opracowujący projekty: aktualizacje Programu Ochrony 

Środowiska oraz aktualizacje Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Biała na lata 2009-2012 z 

perspektywą na lata 2013-2016 do sporządzenia dokumentacji prognozy oddziaływania na środowisko oraz 

przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społecznym. 

Głównym celem niniejszej prognozy oddziaływania na środowisko (zwanej dalej Prognozą) jest określenie 

możliwych skutków w środowisku, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji zaktualizowanego Programu 

Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Biała. 

Prognoza jest dokumentem wspierającym proces decyzyjny i procedurę konsultacji. Wskazuje na możliwe 

negatywne skutki realizacji Planu i przedstawia zalecenia dotyczące przeciwdziałania ewentualnym 

negatywnym skutkom oraz przedstawia sposoby ich minimalizacji.  

Program ochrony środowiska oraz Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Biała na lata 2009-2012 z 

perspektywą na lata 2013-2016 są dokumentami współzależnymi, wymagającymi zintegrowanych działań 

realizacyjnych, dlatego dla projektów obu tych dokumentów opracowano wspólną prognozę oddziaływania na 

środowisko. 

2. METODYKA SPORZĄDZENIA PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PROGRAMU 

OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI NA ŚRODOWISKO 

Podstawą prawną sporządzenia niniejszej Prognozy oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony 

Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Biała na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 

2013-2016” jest art. 46 i 47 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 

poz. 1227). Artykuł ten nakłada na organy administracji opracowujące projekty planów obowiązek 

przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko jego skutków realizacji.  

Zakres Prognozy wynika z art. 51 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i w związku z tym 

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, 

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 
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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, 

– 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. 

 

Analizie poddano aktualny i prognozowany stan środowiska oraz gospodarowania odpadami na terenie Gminy 

Biała oraz proponowane kierunki działań w tym zakresie. Wynikające z przeprowadzonej analizy wnioski 

odniesiono do stanu środowiska w gminie i przeanalizowano możliwe skutki środowiskowe realizacji Programu 

oraz Planu. 

3. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO PROGRAMU 

OCHRONY ŚRODOWISKA I PLANU GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ POWIĄZANIE 

PROJEKTU 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.  

Cele wyznaczone w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami pokrywają się z 

zadaniami określonymi w Strategii Rozwoju Gminy Biała. Jednocześnie  w/w dokumenty są zgodne z 

dokumentami na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. 

W Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Biała cele środowiskowe skupiają się 

głównie na ochronie wód, ochronie przed hałasem oraz ochronie powietrza. Określone cele mają wpłynąć 

odpowiednio na: utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, zmniejszenia negatywnego 

oddziaływania hałasu na mieszkańców gminy oraz utrzymanie określonego stanu powietrza w zakresie pyłu 

PM10.   

Głównym celem Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Biała jest stworzenie systemu 

gospodarki odpadami. W Planie wyznaczono cele z podaniem terminów ich osiągnięcia.   

Analizując cele sformułowane w Programie Ochrony Środowiska i Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy 

Biała, oprócz analizy ich wpływu na środowisko, należy dokonać odniesienia tych celów do kierunków działań 

określonych w dokumentach nadrzędnych (krajowym i powiatowym) oraz równoległych, określonych na 
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szczeblu regionu. Od komplementarności i zharmonizowania tych celów w znacznym stopniu zależy możliwość 

osiągnięcia sukcesu polityki ekologicznej gminy. 

W projekcie Strategii Rozwoju Gminy Biała wyznaczono zadania z zakresu gospodarki wodno- ściekowej. 

Również w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała wyznaczono 

działania w celu poprawy stanu środowiska przyrodniczego. 

Zadania z w/w dokumentów zostały uwzględnione w projekcie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska.  

4. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCEGO STANU ŚRODOWISKA ORAZ 

POTENCJALNYCH ZMIAN TEGO STANU W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI 

PROJEKTOWANYCH DOKUMENTÓW 

4.1. Charakterystyka ogólna Miasta i Gminy Biała  

Gmina Biała położona  jest w południowo-zachodniej części województwa opolskiego nad rzeką o tej 

samej nazwie. W skład gminy wchodzi: miasto oraz 29 wsi. Powierzchnia gminy wynosi 19600ha czyli około 

196 km
2
, co stanowi 2,08% ogólnej powierzchni województwa opolskiego (9412 km

2 
)

. 
Gmina Biała wchodzi w 

skład powiatu prudnickiego, do którego należą również gminy: Lubrza, Głogówek i Prudnik. Od północy 

Gmina Biała graniczy z Gmina Prószków, od południa z gminami Lubrza i Prudnik, od zachodu z gmina 

Korfantów a od wschodu  gminami Głogówek i Strzeleczki. Ponadto gmina leży na skrzyżowaniu ważnych dla 

województwa szlaków komunikacyjnych: drogi wojewódzkiej Opole-Prudnik, drogi powiatowej Biała –

Głogówek. Przez miasto przebiega nieczynna linia kolejowa relacji Prudnik-Gogolin. 

Gmina położona jest  w podregionie Płaskowyżu Głubczyckiego i Równiny Niemodlińskiej, w dorzeczu 

Osobłogi, lewobrzeżnego dopływu Odry. Miasto Biała - siedziba gminy, malowniczo usytuowane na 

niewielkim wzniesieniu (262 m n.p.m.), otoczone jest ze wszystkich stron nizinami. Na terenie gminy - co 

stanowi jej walor turystyczny - znajdują się duże kompleksy leśne "Borów Niemodlińskich", stanowiących 

pozostałość po dawnej Puszczy Śląskiej. Wchodzą one w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu. Istniejący tu 

rezerwat przyrodniczy „Jeleni Dwór" świadczy o niezaprzeczalnych walorach naturalnego środowiska 

przyrodniczego Gminy Biała. Teren ten udostępniony jest do celów rekreacyjno-wypoczynkowych i 

dydaktyczno- naukowych. W środkowej i południowej części obszaru gminy, dominują grunty rolne 

posiadające bardzo korzystne warunki dla produkcji rolnej. Wysoka kultura rolna i dobre gleby gwarantują 

gminie najwyższe lokaty w produkcji rolnej w województwie opolskim. 

 

Warunki klimatyczne  

Klimat na danym terenie w znacznym stopniu jest kształtowany pod wpływem położenia geograficznego, 

rozmieszczenia wód, charakteru rzeźby terenu, bonitacji glebowej, charakteru szaty roślinnej. Gmina Biała leży 

na pograniczu dwóch regionów pluwiotermicznych tj. nadodrzańskiego i podsudeckiego. 

Zmiany cech klimatu występują pomiędzy północno-wschodnia a środkową częścią gminy, położonej w 

granicach mezoregionu Kotliny Raciborskiej i Równiny Niemodlińskiej, a częścią południową gminy położoną 

w granicach Płaskowyżu Głubczyckiego. 

Różnice pomiędzy tymi częściami gminy 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 + 8 st. Celsjusza, przy czym w jej środkowej i północnej 

części , ze względu na ukształtowanie jest wyższa.  

Okres wegetacyjny na terenie gminy wynosi 205 dni przy średniej temperaturze poniżej 14 st.  Celsjusza. W 

części północnej i środkowej gminy okres wegetacyjny trwa 220 dni przy średniej temperaturze 14,2 st. 

Celsjusza. 

Wpływ wysokości zaznacza się również w przebiegu innych elementów meteorologicznych. Wraz ze wzrostem 

wysokości spóźnia się wiosna i lato, a wcześniej nadchodzi jesień i zima. Pokrywa śnieżna występuje ponad 
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65dni, dni przymrozkowych jest około 106 w roku czyli od października do kwietnia. Dni zimowe występują od 

grudnia do marca. 

Niewielka wyniosłość terenu odgrywa też w zróżnicowaniu ilości opadów. Średnia roczna suma opadów 

wzrasta od około 650mm w części północno-wschodniej (nizinnej) do około 700mm na południu. W okresie 

wegetacyjnym ilość opadów rośnie wraz z wysokością od 350mm do 425mm, co stanowi 65% sumy rocznej.  

Gmina Biała charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźba terenu oraz jego pokryciem, w związku, z czym na terenie 

gminy występują różne mikroklimaty lokalne. Własny klimat na terenie gminy posiadają Bory Niemodlińskie, 

doliny szczególnie te głęboko wcięte w teren płaskowyżu Głubczyckiego a także miasto Biała. 

Swój mikroklimat posiada miasto Biała położone na szczycie niewielkiego wzniesienia. Wpływ na jego 

powstanie ma nie tylko położenie miasta, ale i uciążliwość powodowana działalnością gospodarczą zakładów 

zlokalizowanych na jego terenie. 

Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia 

Gmina Biała leży w obrębie makroregionu Niziny Śląskiej, obejmując swoja południowa częścią 

mezoregion Płaskowyżu Głubczyckiego, środkową Kotlinę Raciborska oraz północna 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. 120 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 zwarta pokrywa 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 fluwioglacyjne 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  

Charakterystyczną, fundamentalną pod względem możliwego wpływu na środowisko przyrodnicze, cechą planu 

zagospodarowania jest jego porządkowy charakter. W ogromnej większości przypisane poszczególnym terenom 

ustalenia są zgodne z już istniejącą strukturą funkcjonalno-przestrzenną we wszystkich wsiach gminy. 

 

Strukturę przestrzenną gminy Biała charakteryzują: 

 

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski miasto i gmina Biała znajduje się na terenie przedgórza 

sudeckiego. Charakterystyczną cechą struktury przestrzennej krajobrazu miasta i gminy jest zdecydowana 

dominacja gruntów rolnych, głównie ornych i bardzo niewielka lesistość. Struktura ta jest uwarunkowana 

bardzo dobrymi warunkami glebowymi do produkcji rolnej i co się z tym wiąże dominacją funkcji rolniczej.  

Pod względem podziału fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego (1994, 1998) Biała położona jest w 

obrębie Niziny Śląskiej obejmując swoją południową częścią mezoregion Płaskowyżu Głubczyckiego, 

środkową Kotlinę Raciborską oraz północną Równinę Niemodlińską. Konfiguracja terenu jest silnie 

zróżnicowana, rzędne terenu mieszczą się w granicach od 274,5m n.p.m (Laskowiec)  do 177,5m n.p.m 

(Chrzelice). Powierzchnia terenu generalnie podnosi się od strony północno-wschodniej ku południowemu- 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki 
Odpadami dla Gminy Biała na lata 2010-2012 z perspektywą na lata 2013-2016” 

 

9 

 

zachodowi. Najniższe tereny położone są w obrębie Kotliny Raciborskiej a najwyższe na Płaskowyżu 

Głubczyckim w południowo-zachodniej części gminy. 

Struktura użytkowania gruntów Województwa Opolskiego nie odbiega praktycznie od średniej krajowej. Użytki 

rolne stanowią 64% powierzchni województwa, przy średniej dla Polski 59%, zaś lasy stanowią 27% 

powierzchni województwa, przy średniej lesistości kraju na poziomie 28%. W przypadku Miasta i Gminy Biała 

użytki rolne stanowią prawie 76%, a udział lasów w powierzchni wynosi 18,30%.  

4.2. Ocena stanu środowiska 

Wody powierzchniowe 

 

Stan wyjściowy - wody powierzchniowe: 

Obszar gminy Biała w całości położony jest w zlewni rzeki Osobłogi, lewostronnego dopływu rzeki 

Odry w początkowych biegach głównych rzek: Biała, Młynówka, Rzymkowicka Struga, Potok 

Kolnowicki oraz Ścinawka. 

 

Rzeki przepływające przez teren Gminy Biała: 

Biała 

Biała jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Osobłoga. Jej źródła znajdują się w rejonie miejscowości Prężynka ( 

gmina Lubrza). Całkowita długość rzeki wynosi 35,3 km. Zlewnia rzeki wynosi 51,9 km
2
.  Na 31,3 km jest 

regulowana, szerokość koryta ok. 2,0 m, głębokość ok.1,5 m. Jedynym jej znaczącym dopływem jest 

lewobrzeżny Potok Kolnowicki oraz prawobrzeżna Młynówka. W oparciu o przepływ Białej, w rejonie 

miejscowości Biała planuje się budowę zbiornika małej retencji. 

Ścinawa Niemodlińska 

Ścinawa Nienmodlińska jest prawobrzeżnym dopływem Nysy Kłodzkiej. Jej źródła znajdują się  

w zachodniej części powiatu prudnickiego ( gmina Biała). Całkowita długość rzeki na obszarze powiatu 

prudnickiego wynosi 6,0 km.  

Stradunia  

Stradunia jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Odry. Przepływa przez wschodnią część powiatu prudnickiego 

(gmina Głogówek). Jedynym jej znaczącym dopływem jest prawobrzeżny Ligocki Potok. 

Swornica 

Swornica jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Odry. Swój początek bierze na gruntach wsi Stare Kotkowice 

(gmina Głogówek). 

Młynówka 

Młynówka jest prawobrzeżnym dopływem Białej. Jej źródła znajdują się w rejonie miejscowości Laskowice ( 

gmina Lubrza). Jej lewobrzeżnym dopływem jest Potok Młyński. Całkowita długość rzeki wynosi 13,0 km.  W 

oparciu o jej przepływ, w rejonie miejscowości Mionów planuje się budowę zbiornika małej retencji. 

Potok Kolnowicki 

Potok Kolnowicki jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Biała. Całkowita jego długość wynosi 7,9 km, z czego 

odcinek 11,4 km jest uregulowany. Średnia jego szerokość ok. 0,6 – 1,0 m, głębokość ok.1,2 - 1,5 m. Ciek 

wypływa w okolicach miejscowości Laskowiec. 
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Wody podziemne 

Gmina Biała leży w obrębie: Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 332 Subniecka Kedzierzynsko-

Głubczycka, GZWP nr 337 Dolina kopalna Lasy Niemodlińskie oraz GZWP nr 338 Subzbiornik Paczków – 

Niemodlin. 

 

Zbiornik GZWP nr 332 Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka jest zbiornikiem typu porowego, 

występujący w utworach piaszczystych i żwirowych. Zbiornik ten charakteryzuje się powierzchnią  

1 350 km
2
, zasobami 110 tys. m

3
/d i modułem zasobowym 1 l/skm

2
. Zbiornik tworzą trzeciorzędowy poziom 

wodonośny oraz czwartorzędowy dolin kopalnych. Średnia głębokość ujęć wynosi 80-120m, wydajność 

pojedynczej studni wynosi w granicach 60-80 m3/h. Centralna część zbiornika jest zasobna w wody podziemne 

dobrej jakości – klasa Ic, lokalnie Ib i Id. Prowadzona tutaj eksploatacja wód z poziomu trzeciorzędowego trwa 

od ponad 90 lat. Zasoby dyspozycyjne oszacowano na 130 000 m
3
/d, z czego eksploatuje się ok. 50%. 

Obszarem najwyższej ochrony (ONO) objęto 800 km
2
, co stanowi ok. 55% powierzchni zbiornika, natomiast 

obszar wysokiej ochrony (OWO) stanowi 1000km
2
 (ok. 67% w stosunku do powierzchni subniecki). W obrębie 

zbiornika występuje trzeciorzędowy mioceński użytkowy poziom wodonośnyna głębokości 40m do ponad 

100m. Wzdłuż rzeki Odry zbiornik rozcięty jest  rynną erozyjną (Rudy Raciborskie) wypełnioną utworami 

czwartorzędowymi do głębokości ponad 110m. Wody czwartorzędowego i trzeciorzędowego piętra 

wodonośnego wymagają uzdatniania w związku z ponadnormatywną zawartością manganu i żelaza. Lokalnie w 

rejonie Zdzieszowic woda trzeciorzędowego piętra wodonośnego zawiera ponadnormatywną zawartość 

siarczanów, lokalnie i okresowo azotanów, azotynów oraz dużą twardość i mineralizację. 

GZWP nr 337 Dolina kopalna Lasy Niemodlińskie - Czwartorzędowy zbiornik międzymorenowy nazwany; 

dolina kopalna Lasy Niemodlińskie został wyerodowany w osadach ilastych trzeciorzędu przy głębokości 

wcięcia 50m. Warstwę wodonośną budują osady piaszczysto-żwirowe o miąższości nie przekraczającej 30m. 

Szacunkowe zasoby dyspozycyjne zbiornika wynoszą 25 tys. m3/d. Dolina kopalna Lasy Niemodlińskie 

zajmuje powierzchnię 160km
2
. 

 

GZWP nr 338 Subzbiornik Paczków – Niemodlin - Trzeciorzędowy subzbiornik Paczków – Niemodlin zajmuje 

powierzchnię 75km
2
. W obrębie zbiornika występują dwa kompleksy wodonośnych utworów piaszczystych. 

Górny kompleks występuje do głębokości 100m, dolny do 200m. Oba te kompleksy izolowane są od siebie jak i 

od powierzchni terenu grubą warstwą iłów. Miąższość warstw wodonośnych wynosi od 10 do ponad 40m. 

Zasoby dyspozycyjne zbiornika wynoszą 30 018 m
3
/d.  

Walory przyrodnicze  

Lasy 

Lasy spełniają istotną rolę w odniesieniu do hydrosfery i atmosfery. Oprócz tego posiadają funkcje produkcyjne 

i społeczne, przede wszystkim rekreacyjne. W gminie Biała lasy zajmują ok. 18,30 % powierzchni gminy 

Wskaźnik lesistości gminy jest większy od przeciętnej lesistości powiatu (11,8%) i mniejszy od wskaźnika dla 

województwa (27,14%) i kraju (28,9%). 

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.  

Najcenniejsze drzewostany w gminie Biała znajdują się w obrębie miejscowości Chrzelice, gdzie dominują 

siedliska borów mieszanych świeżych i wilgotnych, znaczny jest tez udział siedlisk bagiennych. Lasy na takich 

siedliskach charakteryzują się bardzo wysokimi walorami wodochronnymi, klimatotwórczymi i 

biotopotwórczymi. Reszta niewielkich i rozproszonych kompleksów leśnych na terenie gminy znajduje się na 

siedliskach świeżych i wilgotnych, odznaczających się większym udziałem gatunków liściastych, bardziej 

złożonym składem gatunkowym, układem warstwowym od sztucznych drzewostanów iglastych  

W strukturze własnościowej lasów dominują lasy publiczne stanowiące 98% powierzchni. Dominują żyzne 

siedliska leśne. Część drzewostanów w szczególności na terenie Borów Niemodlińskich wykazuje zawyżony 
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udział gatunków iglastych. W  wiekowej strukturze lasu dominują drzewostany stosunkowo młode II-IV klasy 

wieku. Przeciętna zasobność drzewostanów wynosi: w Nadleśnictwie Prószków 255m
3
/ha, a w Nadleśnictwie 

Prudnik 260m
3
/ha, natomiast przeciętny przyrost odpowiednio 4,25m

3
/ha i 6,30m

3
/ha.  

Uwzględniając w gospodarce leśnej ekologicznych i społecznych funkcji lasu, określanych jako 

pozaprodukcyjne , znalazło wyraz między innymi w wyróżnieniu lasów o charakterze ochronnym. Łączna 

powierzchnia lasów ochronnych w gminie Biała wynosi 3389,70ha (największa w powiecie), co stanowi 

94,94% powierzchni lasów.. Objęcie funkcją ochronna tak dużej powierzchni leśnej (przy średniej w 

województwie 97,36%) jest w dużej mierze skutkiem znacznych uszkodzeń drzewostanów przez emisje 

przemysłowe. Wszystkie lasy w gminie Biała zaliczono do II strefy uszkodzeń (uszkodzenia średnie) przez 

oddziaływanie gazów i pyłów. 

 

Zbiorowiska roślinne i siedliska podlegające ochronie 

Ochrona przyrody obejmuje działania zmierzające do zapewnienia trwałości i odnawialności, a także 

właściwego użytkowania ożywionych i nieożywionych składników przyrody -populacji wraz z ich siedliskiem, 

jak również całych krajobrazów poprzez tworzenie parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków 

krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, 

użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych. W przeciwieństwie do tradycyjnej, biernej 

ochrony przyrody, obecnie rozwijane są idee czynnej ochrony  

przyrody, polegającej na ochronie nie tylko układów ekologicznych (populacji, biocenoz, krajobrazów), lecz 

także procesów, które doprowadziły do ich powstania.  

 

OCHRONA PRZYRODY MA NA CELU:  

 

• utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów,  

• zachowanie różnorodności biologicznej,  

• zachowanie dziedzictwa geologicznego,  

• zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin lub zwierząt wraz z siedliskami poprzez utrzymywanie lub 

przywracanie ich do właściwego stanu,  

• ochronę zieleni w miastach i wsiach, w szczególności ochronę drzew oraz krzewów,  

• utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu siedlisk przyrodniczych, a także innych zasobów 

przyrody i jej składników,  

• kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody.  

 

Obszary o wysokich walorach przyrodniczych objęte ochroną prawną zajmują w gminie Biała 123,5ha ogółem 

co stanowi 0,63% powierzchni gminy. Należą do nich:  

-Obszar Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” w gminie Biała (0,12 tys.ha),  

-rezerwat przyrody „Jeleni Dwór” w gminie Biała, o powierzchni 3,49 ha, 

 o znaczeniu lokalnym:  

-pomniki przyrody (2),  

-parki (1),  

 

Tabela 1 Obszary i obiekty prawnie chronione na terenie gminy Biała 

 

 

 

Gmina 

Obszary 

przyrodnicze 

prawnie chronione 

ogółem 

Obszar 

Chronionego 

Krajobrazu „Bory 

Niemodlińskie” 

 

Rezerwat „Jeleni 

Dwór” 

 

Pomniki 

przyrody 

(szt.) 

 

Parki 

(szt.) 

Pow. 

(ha) 

% pow. 

gminy 

Pow. 

(ha) 

% pow. 

gminy 

Pow. 

(ha) 

% pow. 

gminy 

 

Biała 

 

120 

 

0,63 

 

120 

 

0,63 

 

3,49 

 

0,02 

 

2 

 

1 
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Źródło : Dane z GUS za rok 2008 

Obszar Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” 

 

  OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU tworzone są w celu zachowania wyróżniających się 

krajobrazowo terenów o różnych typach ekosystemów. Szczególnymi celami ochrony obszarów jest 

zachowanie terenów o walorach przyrodniczych i kulturowych oraz stabilizacja środowiska przyrodniczego 

przez tworzenie tzw. korytarzy ekologicznych. Wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu następuje w 

drodze rozporządzenia wojewody, które określa jego nazwę, położenie, obszar, sprawującego nadzór, ustalenia 

dotyczące czynnej ochrony ekosystemów.  

 

  Bory Niemodlińskie– Obecnie Bory Niemodlińskie to największy kompleks 

leśny w zachodniej części górnej Odry -480 km
2
 najcenniejszych przyrodniczo lasów będących pozostałością 

dawnej Puszczy Śląskiej, z wciąż jeszcze zachowanymi fragmentami typowych dla polskiego niżu lasów 

mieszanych i liściastych. Lasy stanowią około 60% Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich. 

Ich wielko powierzchniowy charakter, reprezentowany jest najwyraźniej w obrębie zwartego masywu pomiędzy 

doliną Ścinawy Niemodlińskiej, a Doliną Odry. Duże powierzchnie leśne są jednostkami stabilnymi 

ekologicznie, a ich wielkoobszarowy charakter nadaje im walor buforu wobec niszczących wpływów 

zewnętrznych. Jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla bioróżnorodności opisywanego obszaru jest daleko 

idąca monotypizacja lasów (ponad 70% lasów to sosnowe monokultury). O rozmiarach tego procesu świadczą 

różnice pomiędzy potencjalną roślinnością naturalną tego obszaru, a stanem faktycznym. Efektem 

monotypizacji drzewostanów jest nie tylko zubożenie bioróżnorodności, ale także powtarzające się gradacje 

szkodników. Wieloletnie, interdyscyplinarne badania terenowe prowadzone przede wszystkim przez biologów 

Uniwersytetu Opolskiego, zinwentaryzowały na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów 

Niemodlińskich 18 gatunków roślin chronionych prawnie, w tym 7 chronionych ściśle:(salwinia pływająca,  

kruszczyk szerokolistny, rosiczka okrągłolistna, śniedek baldaszkowaty, śnieżyczka przebiśnieg, widłak 

goździsty, bagno zwyczajne) i 11 chronionych częściowo:(kopytnik pospolity, pierwiosnka wyniosła, kruszyna 

pospolita, konwalia majowa, kalina koralowa, przytulia wonna, grążel żółty, grzebienie białe, bluszcz pospolity, 

bobrek trójlistkowy, barwinek pospolity). Na terenie gminy Biała występują  2 gatunki objęte ochrona ścisłą 

(wawrzynek wilczełyko i śnieżyczka przebiśnieg)  i 3 gatunki objęte częściową ochroną. (barwinek pospolity, 

konwalia majowa i kalina koralowa) 
 

               
Śnieżyczka przebiśnieg  Konwalia majowa  Grążel żółty 
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Nie mniej bogata jest również fauna. W sumie zewidencjonowano 181 gatunków kręgowców chronionych, 

wśród nich są m.in.: kumak nizinny, ropucha zielona, ropucha szara, grzebiuszka ziemna, rzekotka drzewna, 

żaba jeziorkowa, żaba moczarowa, żaba śmieszka, traszka zwyczajna, traszka górska, traszka grzebieniasta, 

żmija zygzakowata, jaszczurka żyworodna. Ze względu na warunki środowiskowe szczególnie, zróżnicowana 

gatunkowo jest awifauna. Dotąd na terenie Borów Niemodlińskich zewidencjonowano 150 gatunków lęgowych, 

co stanowi około 34 % całej ornitofauny krajowej. Status gatunków zagrożonych w skali świata przyznano 

derkaczowi i bielikowi. Status gatunków zagrożonych w skali kraju przyznano 8. gatunkom: kani czarnej, kani 

rudej, bąkowi, bączkowi, zielonce,. włochatce, podgorzałce.  

 

 

 

 

    
Ropucha paskówka      Dzięcioł duży 

 

Wykaz chronionych roślin i zwierząt występujących na terenie gminy Biała: 

 

1. Chronione i rzadkie gatunki roślin 

- wawrzynek wilczełyko (Daphne mezerum)  

- Barwinek pospolity ( Vinca minor) 

- Śnieżyczka przebiśnieg ( Galanthus nivalis) 

- Kalina koralowa ( Viburnum opulus) 

- konwalia majowa (Convallaria majalis) 
 

2. Owady 

- Modraszek telejus ( Maculinea teleius) 

- Biegacz wręgaty ( Carabus cancellatus) 

- Biegacz skórzasty ( Carabus coriaceus) 

- Modraszek nausitous ( Maculinea nausithous) 

 

3. Płazy 

- Żaba śmieszka (Rana ridibunda) 

- Ropucha paskówka ( Bufo calamita) 

- Ropucha zielona ( Bufo viridis) 

 - kumak nizinny (Bombina bombina) 

 - ropucha szara (Bufo viridis) 

- grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) 

- rzekotka drzewna (Hyla arboreta) 

- żaba jeziorkowa (Rana lessonae) 

- żaba moczarowa (Rana arvalis) 

- traszka zwyczajna (Triturus vulgaris) 

- traszka górska (Triturus alpestris) 
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-traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) 

 

4. Gady 

- Jaszczurka zwinka ( Lacerta agilis) 

- Jaszczurka żyworodna ( Lacerta vivipara) 

- Padalec zwyczajny  ( Anguis fragilis) 

- Zaskroniec zwyczajny ( Natrix natrix) 

- Żmija zygzakowata ( Vipera berus) 

 

5. Ptaki 

- Muchówka mała ( Ficedula parva) 

- Muchówka białoszyja (Ficedula albicollis) 

- Sowa włochata (Aegolius funereus) 

- Puchacz (Bubo Bubo) 

- Dzięcioł duży (Dendrocopus maior) 

- Dzięcioł średni ( Dendrocopus medius) 

- Sikora modraszka (Parus caeruleus) 

- Strzyżyk zwyczajny ( Troglodytes troglodytes) 

- Kos ( Turdus merula) 

- Rudzik zwyczajny ( Erithacus rubecula) 

- Pierwiosnek zwyczajny (Phylloscopus collybita) 

- Kowalik ( Sitta europaea) 

- Paszkot ( Turdus viscivorus) 

- Zięba ( Fringilla coelebs) 

- Krętogłów ( Jynx torquilla) 

 

6. Ssaki 

- Jeż zachodni ( Erineaceus europaeus) 

- Ryjówka aksamitna ( Sorex araneus) 

- Ryjówka malutka ( Sorex minutus) 

- Nietoperze ( Chiroptera)  

- Wiewiórka pospolita ( Sciurus vulgaris) 

- Łasica ( Mustela nivalis) 

 

 

 

Rezerwat przyrody „Jeleni Dwór” 

  

REZERWAT PRZYRODY jest obszarem obejmującym zachowane w stanie naturalnym lub mało 

zmienionym ekosystemy, w tym siedliska przyrodnicze, a także określone gatunki roślin i zwierząt, elementy 

przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych bądź 

krajobrazowych.  

 

  Rezerwat „Jeleni Dwór” utworzono Zarządzeniem nr  434 Ministra 

Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 września 1959 roku  (MP z 1959r Nr 82 poz. 434) w celu ochrony 
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zachowanego fragmentu boru mieszanego. Rezerwat położony jest w gminie Biała, w Nadleśnictwie Prószków, 

w obrębie miejscowości Chrzelice. – oddział 53h leśnictwo Jeleni Dwór obręb Chrzelice. Powierzchnia 

rezerwatu wynosi 3,49 ha. Drzewostan rezerwatu składa się głównie z sosny, świerka i dębu bezszypułkowego 

dochodzącego do wieku 300 lat.  

Domieszkowo występuje tu dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, jodła pospolita i modrzew europejski. W 

runie występuje m.in. kłosówka miękka, kosmatka owłosiona, konwalijka dwulistna, orlica pospolita, trzcinnik 

leśny. Z roślin występują: konwalia majowa, kruszyna pospolita, widłak goździsty. Rosną tu tez mchy, 

wątrobowce, śluzowce Ze zwierząt występują tam: jeleń, sarna,  dzik , wiewiórka , kilka gatunków dzięciołów. 

 

 

 

Pomniki przyrody  

 

POMNIK PRZYRODY -twórcą pojęcia jest niemiecki przyrodnik, podróżnik i geograf Alexander von 

Humboldt (1769-1859). Podczas podróży po Ameryce Południowej tak nazwał on występujące stare, okazałe 

drzewa, w związku z czym początkowo termin „pomnik przyrody” odnosił się tylko do wiekowych drzew, lecz 

z czasem również do innych obiektów przyrody. Pomniki przyrody można podzielić na dwie kategorie: pomniki 

przyrody żywej i pomniki przyrody nieożywionej.  

 

Na terenie gminy Biała znajdują się dwa  obiekty przyrodnicze prawnie chronione – pomniki przyrody 

[Dz.Urz.Woj.Op. 2000r., nr 6, poz. 23].  

 

- cis pospolity – wiek ok. 200lat obwód pnia 160cm, wysokość 11m 

- modrzew europejski – wiek ok. 170 lat, obwód pnia -290cm, wysokość 40m 

 

Tabela 2 Pomniki przyrody na terenie gminy Biała 

 

Lp. 

 

 

Nr. rej.woj. 

 

Gatunek 

 

Lokalizacja 

Gmina Biała 

 

1 

 

180 

Cis pospolity 

(Taxus baccata) 

Chrzelice 

Nadleśnictwo Prószków, obręb Chrzelice, Oddz. 193s 

 

2 

 

216 

Modrzew europejski 

(Larix decidua) 

Chrzelice 

Nadleśnictwo Proszków, obręb Prószkow,Oddz. 71b 

 

Parki 

 

Spośród obiektów cennych kulturowo, a posiadających również duże walory przyrodnicze i krajobrazowe 

objęto ochroną parki uznane za zabytki kultury. W gminie Biała znajduje się objęty ochroną konserwatorską 

park przyramkowy w Chrzelice. Zabytkowy park wiejski „Chrzelice” o powierzchni 4,75ha stanowi fragment 

lasu parkowego z olszą czarną, jesionem wyniosłym, orzechem szarym, topolą kanadyjską oraz pomnikowym 

cisem pospolitym 

 

Ochronie prawnej podlegają również parki wiejskie nie wciągnięte do rejestru zabytków w Radostynii o 

powierzchni 1,5ha i w  Śmiczu o powierzchni 1,11ha. 

 

Obszary o wysokiej bioróżnorodności nie objęte ochrona prawną  

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jele%C5%84_szlachetny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sarna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiewi%C3%B3rka_pospolita
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzi%C4%99cio%C5%82owate
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Pomimo znaczących przekształceń środowiska przyrodniczego gmina Biała posiada w dalszym ciągu zasoby 

przyrodnicze i krajobrazowe o dużej wartości.  

 

Najcenniejszymi obszarami ze względu na wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe są:  

-doliny rzek, w tym szczególnie Białej i Młynówki  (mozaika pól i łąk, w tym łąk wilgotnych z licznymi 

zadrzewieniami),  

-fragment Borów Niemodlińskich, w szczególności lasy z drzewostanem mieszanym lub liściastym,  

-obszar źródliskowy rzeki Biała (okolice Prężyny).  

 

Walory dziedzictwa przyrodniczego są często powiązane z dziedzictwem kulturowym i zasługują na wspólną 

ochronę. W gminie Biała występują obszary walorach krajobrazu kulturowego wyróżnione przez Opolskiego 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zaliczyć do nich można obszary w rejonie Borów Niemodlińskich.  

 

Rysunek 1. Lokalizacja istniejących i projektowanych form ochrony przyrody na terenie Gminy Biała. 

 

 

Fauna 

Obszar gminy Biała charakteryzuje się silnym przekształceniem ekosystemów a co za tym idzie stosunkowo 

niewielkimi walorami faunistycznymi. Małe zróżnicowanie siedlisk ( dominacja pól uprawnych) sprawiło, że 

dominują tutaj gatunki pospolite, związane  z ekosystemami rolniczymi oraz z siedliskami ludzkimi. Znacząco 

pozytywną rolę w występowaniu i składzie fauny  odgrywają zadrzewienia śródpolne, niewielkie kompleksy 

leśne, stawy i większe powierzchnie łąk i szuwarów, szczególnie w dolinach rzek( min. Białej, Młynówki czy 

Potoku Kolnowickiego) 
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Skład fauny gminy Biała jest mocno ograniczony ze względu na intensywną gospodarkę rolną zabudowę 

mieszkalną i szlaki komunikacyjne.  

Największe bogactwo fauny w gminie występuje na terenie Borów Niemodlińskich oraz w dolinie rzeki 

Młynówka 

Okres wzrostu zbóż sprzyja występowaniu organizmów preferujących siedliska upraw, w szczególności 

należących do gatunków z rzędu pająków (Araneida), motyli (Lepidoptera), dwuskrzydłych (Diptera), 

błonkówek (Hymenoptera). Wśród kręgowców spodziewać sie należy głównie gatunków  charakterystycznych 

dla terenów rolnych. 

 

Obszary o wysokich walorach faunistycznych 

Na obszarze gminy Biała najważniejszymi ostojami faunistycznymi są: 

1) Rezerwat „Jeleni Dwór” - pozostałość dawnej Puszczy Niemodlińskiej . Powierzchnia rezerwatu wynosi 

3,49 ha. Drzewostan rezerwatu składa się głównie z sosny, świerka i dębu bezszypułkowego dochodzącego do 

wieku 300 lat. Domieszkowo występuje tu dąb szypułkowy, brzoza brodawkowata, jodła pospolita i modrzew 

europejski. W runie występuje m.jn. kłosówka miękka, kosmatka owłosiona, konwalijka dwulistna, orlica 

pospolita, trzcinnik leśny. Z roślin występują: konwalia majowa, kruszyna pospolita, widłak goździsty. Rosną tu 

tez mchy, wątrobowce, śluzowce Ze zwierząt występują tam: jeleń, sarna,  dzik , wiewiórka , kilka gatunków 

dzięciołów. 

2) Bory Niemodlińskie – Obecnie Bory Niemodlińskie to największy kompleks leśny w zachodniej części 

górnej Odry -480 km
2
 najcenniejszych przyrodniczo lasów będących pozostałością dawnej Puszczy Śląskiej, z 

wciąż jeszcze zachowanymi fragmentami typowych dla polskiego niżu lasów mieszanych i liściastych. Lasy 

stanowią około 60% Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich. Ich wielko powierzchniowy 

charakter, reprezentowany jest najwyraźniej w obrębie zwartego masywu pomiędzy doliną Ścinawy 

Niemodlińskiej, a Doliną Odry. Duże powierzchnie leśne są jednostkami stabilnymi ekologicznie, a ich 

wielkoobszarowy charakter nadaje im walor buforu wobec niszczących wpływów zewnętrznych. Jednym z 

najpoważniejszych zagrożeń dla bioróżnorodności opisywanego obszaru jest daleko idąca monotypizacja lasów 

(ponad 70% lasów to sosnowe monokultury). O rozmiarach tego procesu świadczą różnice pomiędzy 

potencjalną roślinnością naturalną tego obszaru, a stanem faktycznym. Efektem monotypizacji drzewostanów 

jest nie tylko zubożenie bioróżnorodności, ale także powtarzające się gradacje szkodników. Wieloletnie, 

interdyscyplinarne badania terenowe prowadzone przede wszystkim przez biologów Uniwersytetu Opolskiego, 

zinwentaryzowały na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów Niemodlińskich 18 gatunków roślin 

chronionych prawnie, w tym 7 chronionych ściśle:(salwinia pływająca,  kruszczyk szerokolistny, rosiczka 

okrągłolistna, śniedek baldaszkowaty, śnieżyczka przebiśnieg, widłak goździsty, bagno zwyczajne) i 11 

chronionych częściowo:(kopytnik pospolity, pierwiosnka wyniosła, kruszyna pospolita, konwalia majowa, 

kalina koralowa, przytulia wonna, grążel żółty, grzebienie białe, bluszcz pospolity, bobrek trójlistkowy, 

barwinek pospolity). Na terenie gminy Biała występują  2 gatunki objęte ochrona ścisłą (wawrzynek wilczełyko 

i śnieżyczka przebiśnieg)  i 3 gatunki objęte częściową ochroną. (barwinek pospolity, konwalia majowa i kalina 

koralowa) Nie mniej bogata jest również fauna. W sumie zewidencjonowano 181 gatunków kręgowców 

chronionych, wśród nich są m.in.: kumak nizinny ropucha zielona, ropucha szara, grzebiuszka ziemna, rzekotka 

drzewna, żaba jeziorkowa, żaba moczarowa, żaba śmieszka, traszka zwyczajna, traszka górska, traszka 

grzebieniasta żmija zygzakowata, jaszczurka żyworodna. Ze względu na warunki środowiskowe szczególnie, 

zróżnicowana gatunkowo jest awifauna. Dotąd na terenie Borów Niemodlińskich zewidencjonowano 150 

gatunków lęgowych, co stanowi około 34 % całej ornitofauny krajowej. Status gatunków zagrożonych w skali 

świata przyznano derkaczowi i bielikowi. Status gatunków zagrożonych w skali kraju przyznano 8. gatunkom: 

kani czarnej, kani rudej, bąkowi, bączkowi, zielonce, włochatce, podgorzałce. 

 

 

3) Doliny rzek, w tym szczególnie Białej i Młynówki  (mozaika pól i łąk, w tym łąk wilgotnych z licznymi 

zadrzewieniami) 

4) Obszar źródliskowy rzeki Biała - (okolice Prężyny ) 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Jele%C5%84_szlachetny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sarna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzik
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiewi%C3%B3rka_pospolita
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dzi%C4%99cio%C5%82owate
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Gleby 

Gmina Biała posiada najwięcej gleb wytworzonych z utworów lessowych i lessowatych, 

charakteryzujących sie bardzo dobrymi właściwościami fizycznymi oraz wysoka zdolnością magazynowania 

wody. Pseudobielice i gleby brunatne, wytworzone z utworów lessowych, dominują na południu gminy. Ciągną 

sie one szerokim pasem przez grunty miejscowości Śmicz, Wasiłowice, miasto Biała, w kierunku Gostomi 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 gleb są czarnoziemy, stanowiące 16% powierzchni użytków rolnych gminy. Rejon 

ich występowania skupia się głównie w okolicy miejscowości Józefówek, Browiniec Polski oraz Olbrachcice, 

gdzie gleby te stanowią średnio 63% użytków rolnych. 

Mady, gleby glejowe i organiczne występują głównie w dolinach rzecznych i na terenach podmokłych, 

stanowiąc ok. 8% użytków rolnych gminy Biała. 

W gminie Biała dominują grunty o III klasie bonitacyjnej, stanowiące 48% użytków rolnych. Występuje 

również IV klasa bonitacyjna, która stanowi 36% użytków rolnych gminy. Łącznie stanowią one 84% 

wszystkich użytków rolnych w gminie Biała. Gleby o wyższych klasach bonitacyjnych ( I, II) stanowią łącznie 

10% użytków rolnych gminy. Występują głównie na terenie miasta Biała 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. 

Podsumowując należy stwierdzić, że gleby gminy Biała stwarzają w pełni 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. 

Aktualnie w uprawach dominują zboża: pszenica i jęczmień, okopowe: buraki cukrowe i ziemniaki oraz rzepak 

i kukurydza. Sporadycznie uprawiane są: pszenżyto, żyto i owies Można na nich uprawiać również rośliny 

o najwyższych wymaganiach i uzyskiwać wysokie plony. Wymagają jednak dobrej agrotechniki i stosunkowo 

dużych nakładów. 

 

Tabela 3 Struktura klas bonitacji gruntów w gminie Biała 

Biała 

Klasy bonitacji użytków rolnych w [ha] 

I II III IV V VI 

21ha 1141ha 6422ha 4697ha 688ha 179ha 

1% 9% 48% 36% 5% 1% 

Źródło danych wydział geodezji. kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami Starostwa Powiatowego 

w Prudniku dane za rok 2008 

 

 

Zasoby kopalin 

Na szczególną uwagę zasługuje baza surowców mineralnych. Udokumentowane złoża oraz zasoby kopalin 

stwarzają duże możliwości rozwoju. Część złóż jest aktualnie eksploatowana, część stanowi jeszcze rezerwę 

zabezpieczającą potrzeby rozwijającego się przemysłu. Są złoża kruszywa naturalnego (piasków i żwirów). 

Przemysł wydobywczy powoduje szereg oddziaływań, z których najistotniejsze to powstawanie odpadów 

pogórniczych i przeróbczych, przekształcanie powierzchni terenu oraz drenowanie poziomów wodonośnych z 

potencjalną możliwością ich zanieczyszczenia. Przekształcenie powierzchni terenu następuje przede wszystkim 

w wyniku składowania odpadów na hałdach oraz powstawania otwartych wyrobisk poeksploatacyjnych, często 

o dużej powierzchni. Eksploatacja kruszyw naturalnych, surowców ilastych, piasków oraz wapieni i margli jest 

główną przyczyną degradacji i dewastacji gruntów w województwie. 

Udokumentowane złoża surowców mineralnych na terenie Gminy Biała przedstawia tabela poniżej: 
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Tabela 4. Zasoby geologiczne i przemysłowe złóż na terenie gminy (w tym znajdujące się w bazie zasobów 

geologicznych PGI oraz nieudokumentowane 

 

 

Lp 

 

Złoże 

Zasoby [tys. ton] Wydobycie w roku 

2008 [tys.ton] Geologiczne Przemysłowe 

Złoża eksploatowane 

Kruszywo naturalne 

1. Łącznik 78 78 22 

Złoża nie eksploatowane 

Kruszywo naturalne 

2. Pogórze 218 - - 

Surowce ilaste ceramiki budowlanej 

3. Biała 1017 - - 

Dane z bilansu zasobowe kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.2008r – Państwowy Instytut 

Geologiczny 

 

Pole elektromagnetyczne 

Na terenie Gminy Biała występują następujące źródła emitujące pola elektromagnetycznego: 

 anteny nadawcze telefonii komórkowej, 

 anteny nadawcze sygnału radiowego, 

 linie przesyłowe wysokich napięć, 

 stacje transformatorowe. 

Najczęściej spotykanymi źródłami mikrofal są urządzenia nadawczo – odbiorcze sieci telefonii komórkowej. 

Urządzenia takie znajdują się zwykle na specjalnych masztach bądź wysokich kominach i budynkach 

w następujących lokalizacjach (wg danych od operatorów).  

 

Tabela 5 Urządzenia nadawczo-odbiorcze telefonii komórkowej na terenie gminy Biała 

Lp. Operator Pasmo Lokalizacja, adres 

1. PLUS GSM900 Biała, teren rozlewni „Ustronianki” przy wjeździe do miasta 

2. ERA GSM900 Chrzelice, teren Radiowo-Telewizyjnego Centrum Nadawczego 

3. ERA GSM900 Biała, wieża kościoła w centrum miasta 

4. ORANGE GSM900 Chrzelice, teren Radiowo-Telewizyjnego Centrum Nadawczego 

 

W odniesieniu do szkodliwości i wywierania wpływu w zakresie mikrofalowym największy niepokój wśród 

społeczeństwa budzi telefonia komórkowa. Jej burzliwy rozwój w ostatnich kilku latach, objawiający się 

ogromną liczbą samych telefonów oraz licznością stacji bazowych instalowanych na budynkach, 

w szczególności w dużych miastach, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania tego typu łączności. 

Wyzwala to w ludziach ogromne emocje i budzi niepokój o zagrożenie dla zdrowia człowieka, przeprowadzane 

jednakże systematycznie pomiary nie potwierdzają tych obaw. 

Planowanie nowych lokalizacji dla stacji bazowych telefonii komórkowych powinno na każdym etapie 

uwzględniać obowiązujące wymogi prawne i budowlane. 

4.3. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektów  

Wszystkie działania zaproponowane do realizacji w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy 

Biała mają z założenia na celu poprawę stanu środowiska na terenie powiatu i tym samym pozytywnie wpływać 

będą na zdrowie człowieka. W związku z rozwojem gospodarczym regionu, wzrostem inwestycji 
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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 dla Miasta i 

Gminy Biała:  

 pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze zwiększonym wytwarzaniem 

ścieków,  

 postępująca degradacja gleb i utrata ich dla rolnictwa,  

 utrata różnorodności ekologicznej i cennych przyrodniczo terenów,  

 degradacja walorów krajobrazu,  

 zwiększającą się liczba mieszkańców narażonych na ponadnormatywne natężenie hałasu,  

 zwiększającą się liczba mieszkańców narażonych na promieniowane elektromagnetyczne. 

W przypadku gdy Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Biała nie zostanie wdrożony, negatywne 

trendy będą się pogłębiać, a zanieczyszczenie środowiska wzrastać. Realizacja Programu jest więc konieczna.  

 

Celem Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Biała jest wdrożenie na terenie gminy systemu 

gospodarki odpadami, który będzie zgodny z KPGO 2010 i innym dokumentami z tego zakresu.  

Nie wdrożenie założeń planu spowoduje dalsze pogarszanie się stanu środowiska, pogłębiając istniejące już 

niekorzystne oddziaływania. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji założeń Planu 

Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Biała są następujące:  

 zwiększona emisja pyłów i gazów do atmosfery, pogorszenie jakości powietrza, wód powierzchniowych i 

podziemnych, gleby, straty w bioróżnorodności – wynik powstawanie „dzikich wysypiska śmieci”, spalanie 

odpadów w paleniskach domowych,  niewłaściwie postępowanie z odpadami zawierającymi azbest,  

 niszczenie zasobów leśnych – występowanie „dzikich wysypisk odpadów”,  

 negatywne oddziaływanie na wszystkie komponenty środowiska – niewłaściwe postępowanie 

z wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi.  

Taki stan środowiska będzie negatywnie wpływał na zdrowie i standard życia ludzi.  

5. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH 

PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM 

5.1. Wody powierzchniowe 

Obecnie klasyfikacje wód powierzchniowych określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 

dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz.U. 

Nr 162, poz. 1008). Z uwagi na to, że badania jakości wód były prowadzone przed wejściem w życie 

rozporządzenia oparto się na nieobowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w 

sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu interpretacji i 

prezentacji stanu tych wód (Dz.U. Nr 32, poz. 284). 

Ocenę jakości wód powierzchniowych do połowy 2008 roku, zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska, wykonano według wyżej cytowanego nieobowiązującego rozporządzenia (Dz.U. Nr 32, 

poz. 284), które straciło moc prawną z dniem 1 stycznia 2005 roku.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. (Dz. U. Nr 32, poz. 284 - 

nieobowiązujące) oraz z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie klasyfikacji stanu wód powierzchniowych  i 

podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych 

wód, badania jakości wód powierzchniowych na terenie całego województwa opolskiego, jak również w gminie 

Biała przeprowadza WIOŚ w Opolu. 

 

Badanie jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów pitnych i rekreacyjnych leży w gestii 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która na terenie województwa opolskiego prowadzi kontrole jakości wód w 

ujęciach brzegowych, kąpieliskach oraz w zbiornikach zaporowych.  
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Na podstawie wyników przeprowadzanych przez WIOŚ w Opolu badań, dokonano ogólnej oceny wód 

powierzchniowych w Gminie  kontrolowanych w 2007 roku. 

 

 

 

Tabela 6. Ocena ogólna wód powierzchniowych kontrolowanych w 2007 roku. 

Gmina Nazwa rzeki Nazwa ppk Klasa wód w ppk 

Wskaźniki decydujące o klasie wód 

III klasa IV klasa V klasa 

Biała 

Biała Łącznik III 
BZT5, NH4,  

N-K,NO2, PO4 
- 

bakterie 

kałowe 

Rzymkowicki Rów Chrzelice IV - 
 

CHzT-Cr 
O2 

Śmicki Potok Pogórze III 

NO3,  

NO2, Nog 

 

- 
bakterie 

kałowe 

Źródło: Wyniki badań rzek w województwie opolskim w 2007r., WIOŚ Opole. 

 

Wody Gminy Biała wykazują zanieczyszczenie pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym. 

Przekroczenia wartości dopuszczalnych dotyczą głównie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wód.  

Wpływ na zanieczyszczenie ma przede wszystkim stan gospodarki wodno – ściekowej w zlewni rzek. 

Zauważyć należy, iż wiele miejscowości w zlewni nie posiada kanalizacji. Związki te dostają się do rzeki 

głównie poprzez spływy powierzchniowe. 

5.2. Wody podziemne 

Obecnie klasyfikacje wód podziemnych określa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych  (Dz.U. Nr 143, poz. 896). Z 

uwagi na to, że badania jakości wód były prowadzone przed wejściem w życie rozporządzenia oparto się na 

nieobowiązującym rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla 

prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu interpretacji i prezentacji stanu tych wód 

(Dz.U. Nr 32, poz. 284), które straciło moc prawną z dniem 1 stycznia 2005 roku.  

Ocenę jakości wód podziemnych przeprowadza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Ocenę 

przeprowadzono w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie 

klasyfikacji do prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu 

oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód.  

 

W latach 2006–2007 Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) przeprowadził badania dla jednego punktu z terenu 

gminy Biała – dla wód wgłębnych z pb Łącznik – p (631). Zestawienie wyniku oznaczeń z dwóch rocznych 

serii badań (2006,2007) dla punktu pomiarowego z terenu gminy podano w tabeli poniżej.  

 

Tabela 7.  Monitoring diagnostyczny w latach 2006 i 2007 na terenie gminy Biała. 

 

Lp. Nr 
punktu Nazwa 

punktu 

M JCWPd Wody 
WG/Z 

Straty-
grafia 

Klasa 
jakości 
2006 

Klasa 
jakości 
2007 

Wskaźniki 
odpowiadając
e klasom 
jakości

1)
 

Wskaźniki 
nie 
spełniające 
norm  
pitnych

2)
 

Gmina Powiat RZGW Wsp
ółrz
ędn
e 
geo
graf
iczn
e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

klasa 

V 

klasa 
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Dla wód kontrolowanych w badanym punkcie na terenie gminy Biała objawy zwiększonego zanieczyszczenia 

(III klasa) dokumentują wyniki oznaczeń: manganu i żelaza.  

 

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Prudnickiego  poszczególnych ujęć jest 

okresowo badana przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Opolu. Na podstawie badan 

stwierdzono przekroczenia żelaza i i amoniaku w wodach podziemnych na terenie gminy Biała, które pozwoliły 

zakwalifikować te wody do klasy III . 

 Tabela 8.  Najwyższe wyniki badań wód podziemnych w gminie Biała 

Lp Ujęcie (nr punktu 

badawczego) 

Najwyższe wartości oznaczeń (mg/dm
3
) 

Amoniak Azotyny Azotany Żelazo Mangan 

1. Biała (SW6) 0,05 0,010 9,44 0,02 0,02 

2. Krobusz (SW1) 0,26 0,022 0,19 0,63 0,22 

3. Gostomia (SW1) 0,87 0,043 1,00 1,47 0,43 

Źródło: Komunikat WIOS Opole z 2007r „Jakość wód podziemnych woj. opolskiego kontrolowanych w 2006r’ 

przez WSSE w Opolu 

 Woda czerpana z pozostałych ujęć na terenie Gminy Biała spełniała standardy określone w Rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

W Powiecie Prudnickim wodę o nieodpowiedniej jakości podawało 21 wodociągów zapatrujących w wodę 45,7 

tys. osób. W odniesieniu do Gminy Biała były to wodociągi:  

- Gostomia (przekroczenie manganu),  

5.3. Powietrze atmosferyczne 

 

W granicach administracyjnych gminy Biała Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu nie 

prowadzi bezpośrednich badań stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Obszar gminy Biała należy 

do strefy głubczycko-prudnickiej pod względem określania stanu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. 

Najbliższe stacje monitorujące jakość powietrza dla strefy Głubczycko – Prudnickiej znajdują się na terenie 

miasta Białej, Głogówka i Prudnika. Pomiary są dokonywane w poszczególnych stacjach pomiarowych w 

strefie, a stan zanieczyszczenia powietrza określony jest dla całej strefy.  

Na potrzeby oceny bieżącej (rocznej) wykonano klasyfikację strefy w oparciu o następujące założenia: 

 klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej; 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, 

 klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji; 

niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza POP 
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Tabela 9.  Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2009 

Strefa 

Ochrona zdrowia Ochrona roślin 

SO2 NO2 C6H6 CO PM10 Pb As Cd Ni 
B(a)

P 
O3 SO2 NOx O3 

Głubczycko-prudnicka A A A A   A A A A A C C A A C 

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie opolskim  WIOŚ Opole, 2009r 

 

Tabela 10.  Wyniki bieżącej oceny jakości powietrza za rok 2008 

Strefa 

Ochrona zdrowia Ochrona roślin 

SO2 NO2 C6H6 CO PM10 Pb As Cd Ni 
B(a)

P 
O3 SO2 NOx O3 

Głubczycko-prudnicka A A A A C A A A A A C A A C 

Źródło: Raport o stanie środowiska województwie opolskim  WIOŚ Opole, 2008r 

 

 

W wyniku przeprowadzonej oceny jakości powietrza strefę głubczycko-prudnicką dla kryterium oceny zdrowia 

zakwalifikowano do klasy A, natomiast do klasy C pod względem zanieczyszczenia ozonem, PM10 i B(a)P. 

W związku z tym, dla zanieczyszczeń zaklasyfikowanych do klasy C wymagane jest opracowanie „Programu 

Ochrony Powietrza” dla obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych. 

W przypadku kryterium ochrony roślin, strefa głubczycko-prudnicką uzyskała wynikową klasę C ze względu na 

poziom ozonu (O3) i podobnie potrzebę opracowania specjalnego programu w tym zakresie. 

 

Marszałek Województwa Opolskiego w związku z przekroczeniami dopuszczalnego poziomu zawieszonego 

PM10  oraz docelowych poziomów benzo(a)pirenu i ozonu zgodnie ustawą Prawo ochrony środowiska jest 

zobowiązany uchwalić Program Ochrony Powietrza (POP).  

Celem takiego programu jest opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowo - czasowego, którego 

wdrożenie pozwoli na realizację ustalonych zadań prowadzących do zmniejszenia poziomu w/w substancji do 

poziomu dopuszczalnego. 

5.4. Hałas 

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 występujący w budynkach mieszkalnych, szczególnie wielorodzinnych  

i w obiektach użyteczności publicznej. 

 

Hałas przemysłowy 

Obecnie na terenie gminy Biała pewną uciążliwość powodują zakłady rzemieślnicze i usługowe zlokalizowane 

blisko zabudowy o charakterze mieszkalnym. Ich wpływ na ogólny klimat akustyczny Gminy Biała nie jest 

znaczący, jednak są one przyczyną lokalnych negatywnych skutków odczuwalnych przez okolicznych 

mieszkańców. Do zakładów takich należą najczęściej: warsztaty mechaniki pojazdowej, blacharskie, ślusarskie, 

stolarskie i kamieniarskie.  

Pomiarów kontrolnych hałasu przemysłowego dokonuje na terenie miasta i gminy Biała Opolski Wojewódzki 

Inspektor Ochrony Środowiska, kontrolując poziom hałasu przenikającego do środowiska. W przypadkach 

stwierdzenia nadmiernego poziomu hałasu nakładane są kary. 
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Hałas komunikacyjny 

Pomiary hałasu komunikacyjnego w otoczeniu dróg krajowych wykonane w ramach generalnego pomiaru ruchu 

w 2005 roku wskazują na jego uciążliwość. Dochodziło do przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu 

przyjmując tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej z usługami i zagrodowej o 

dopuszczalnym poziomie hałasu dla pory dnia 60 dB i dla pory nocy 50 dB. 

Według informacji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz Zarządu Dróg Powiatowych, na terenach gminy 

Biała nie prowadzono dotychczas systematycznych i kompleksowych badań natężenia hałasu komunikacyjnego. 

Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu prowadzonego na terenie województwa opolskiego przez Generalną 

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu corocznie wykazują, że dla tego typu dróg - SDR 

wykazuje wartość systematycznie rosnącą.  

Występujące na terenie gminy źródła hałasu komunikacyjnego kolejowego, identyfikowane z przebiegającymi 

liniami kolejowymi o różnym natężeniu ruchu, są trudne do umieszczenia na skali uciążliwości ze względu na 

brak wcześniejszych pomiarów hałasu komunikacyjnego, co nie pozwala na jednoznaczne określenie wielkości 

i zasięgu przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu.  

Przechodzące przez teren gminy linie kolejowe są drugorzędne, nie notuje się w związku z tym powiązanej z 

nimi znaczącej uciążliwości akustycznej. W otoczeniu linii kolejowych nie były wykonywane pomiary hałasu 

kolejowego. 

5.5. Pole elektromagnetyczne 

W odniesieniu do Gminy Biała źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego są anteny nadawcze 

telefonii komórkowej, anteny nadawcze sygnału radiowego, linie przesyłowe wysokich napięć i stacje 

transformatorowe. 

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady ochrony środowiska przed polami  elektromagnetycznymi 

jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. – dział 

VI Ochrona przed polami elektromagnetycznymi – art. 121 i 122). 

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. Nr 192, poz. 1883/. 

W 2008 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu przeprowadził pomiary natężenia 

promieniowania elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności. 

Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektromagnetycznych promieniowania 

elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz uzyskanych w 2008 roku 

dla badanych punktów pomiarowych nie przekroczyła wartości dopuszczalnej składowej elektrycznej 

wynoszącej 7V/m (zgodnie z przytaczanym wyżej rozporządzeniem. Najwyższy zmierzony poziom składowej 

elektrycznej pola wyniósł 1,66 V/m (Opole – ul. Sosnkowskiego) – więc kilkukrotnie mniej od wartości 

dopuszczalnej. 

Na terenie Gminy Biała w 2008 roku nie był zlokalizowany żaden z punktów pomiarowych PEM. 

 

5.6. Zasoby przyrodnicze 

Przeprowadzane na terenie gminy inwentaryzacje przyrodnicze pozwalają na wyodrębnienie szeregu 

chronionych gatunków  roślin i zwierząt, a także siedlisk. W przeważającej części chronione elementy świata 

ożywionego skupiają się w zasięgu występowania parku krajobrazowego, obszarów Natura 2000, rezerwatów 

przyrody, bądź też na terenach górskich, w zasięgu większych dolin rzecznych i mniejszych ich dopływów. 

Na terenie Gminy Biała występują następujące formy ochrony przyrody: 

 Obszar Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie”  
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 rezerwat przyrody: Jeleni Dwór”  

 pomniki przyrody. 

5.7. Powierzchnia ziemi 

Zanieczyszczenie gleb kadmem, miedzią, niklem, ołowiem i cynkiem w punktach kontrolno-pomiarowych 

Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na terenie województwa opolskiego jest niewielkie i 

nie stanowi zagrożenia dla jakości produkowanych ziemiopłodów.  

Powiat prudnicki charakteryzuje się dużą zawartością kadmu, wynoszącą 0,48 mg Cd/kg. Co 

klasyfikuje powiat  na 4 miejscu. 

Najwyższą koncentrację związków miedzi w glebach pobranych do badań w okresie 2005 – 2006  z użytków 

rolnych całego obszaru województwa wykazują gleby powiatu prudnickiego, stanowiące 14,8 mg Cu/kg. 

Zawartość cynku w powiecie prudnickim wynosi 17,33 mg Zn/kg  i jest najmniejsza w województwie opolskim. 

Występujące zawartości stężeń średnich( SS) niklu na obszarze powiatu, osiągają wartość – 14,38 mg Ni/kg. 

Zawartość niklu w glebach powiatu prudnickiego nie przekracza stężeń naturalnych.  

Zawartość ołowiu w glebach powiatu prudnickiego wynosi 26,0 mg Pb/kg i jest jednym z wyższych stężeń w 

województwie.  

Państwowy Instytut Geologiczny w obszarze anomalii „Opole” określił podwyższone zawartości cezu – 137, w 

20-30 cm warstwie gleby na terenie wszystkich gmin powiatu Prudnickiego. Województwo opolskie cechuje 

specyficzne zanieczyszczenie gleb - najwyższe w Polsce stężenie sztucznych radionuklidów (cezu – 137) 

wynoszące 12,67 kBq/m
2
, przy średniej krajowej 3,20 kBq/m

2
. Najwyższe stężenia występują w rejonie Borów 

Stobrawsko- Turawskich, Borów Niemodlińskich oraz w rejonie Prudnickim). 

 

Według danych GUS struktura odczynu gleb w województwie opolskim w latach 2002 - 2005 kształtowała się 

następująco: gleby bardzo kwaśne - 7%, gleby kwaśne - 26%, gleby lekko kwaśne - 49%, gleby obojętne - 15%, 

gleby zasadowe - 2%. 

Na rysunku poniżej przedstawiono odczyn użytków rolnych w województwie opolskim w procentach 

przebadanych powierzchni użytków rolnych w danym powiecie. 

 

Rysunek 2. Odczyn użytków rolnych w woj. opolskim 
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6. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA 

ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI 

DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 

6.1. Wody powierzchniowe i podziemne 

Jakość wód na obszarach zabudowanych, a szczególnie wiejskich jest niewłaściwa, stanowiąc wynik 

nieprawidłowości w gospodarce ściekami. Zauważyć należy, iż wiele miejscowości w zlewni nie posiada 

kanalizacji. Związki te dostają się do rzeki głównie poprzez spływy powierzchniowe. Wody opadowe spływając 

po zetknięciu z powierzchnią ziemi, stanowią źródło zanieczyszczeń wód powierzchniowych. Spływ substancji 

z obszarów zlewni obciążonych działalnością człowieka, stanowi zanieczyszczenia obszarowe (główne źródło - 

mineralne nawożenie gleby, chemiczne środki ochrony roślin, składowanie odpadów). 

Istotnym elementem, wpływającym na zagrożenie jakości wód podziemnych jest nieprawidłowe prowadzenie 

hodowli (gnojówka, gnojowica, wody gnojowe, soki kiszonkowe zawierają znaczne ilości materii organicznej, 

która przy nieprawidłowym ujmowaniu może przedostawać się do potoków lub infiltrować do wód 

podziemnych). 

Zagrożeniem dla wód może być: 

o źle prowadzona gospodarka gnojowicą i gnojówką w gospodarstwach rolnych oraz 

niekontrolowane stosowanie nawozów sztucznych, 

o "dzikie wysypiska". 

 

Na obszarze Gminy Biała dużą rolę odgrywa produkcja rolnicza, więc na zanieczyszczenia główny wpływ 

mają: 

o zrzuty ścieków komunalnych, głównie z rozproszonych miejscowości wiejskich, 

o ścieki powstające przy produkcji zwierzęcej (gnojówka, wody gnojowe, soki kiszonkowe), 

o spływy z powierzchni pól. 

 

Istotnym elementem, wpływającym na zagrożenie jakości wód podziemnych jest nieprawidłowe prowadzenie 

hodowli (gnojówka, gnojowica, wody gnojowe, soki kiszonkowe zawierają znaczne ilości materii organicznej, 

która przy nieprawidłowym ujmowaniu może przedostawać się do potoków lub infiltrować do wód 

podziemnych). 

Nadrzędnym celem ochrony wód podziemnych jest zahamowanie procesów ich zanieczyszczania, jak również 

przywrócenie oraz zachowanie ich naturalnej jakości dla obecnych i przyszłych użytkowników, a także 

zachowanie naturalnych funkcji tych wód w ekosystemach.  

6.2. Powietrze atmosferyczne 

Gmina Biała jest gminą, na której terenie głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są 

zanieczyszczenia pochodzące z komunalnych emitorów gazów i pyłów. Istotnym źródłem zanieczyszczeń są 

komunikacji szlaki drogowe oraz w zakresie zanieczyszczeń napływowych – sąsiednie ośrodki miejsko-

przemysłowe (Prudnik, Głogówek, Kędzierzyn-Koźle). Podstawowym jednak źródłem emisji jest spalanie 

energetyczne, głównie paliw stałych, węgla, koksu, stanowiących podstawowe paliwo dla większości zakładów, 

warsztatów rzemieślniczych, zakładów usługowych oraz indywidualnej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i zagrodowej. Na terenie Gminy Biała brak jest istotnego oddziaływania przemysłu i źródeł 

emitujących inne zanieczyszczenia powietrza niż pochodzące ze spalania paliw. 

Stopień zanieczyszczenia w dużej mierze zależy od siły i kierunku (zasięg przenoszonych zanieczyszczeń) oraz 

częstotliwości wiatrów (ilość przenoszonych zanieczyszczeń). Prawdopodobna wielkość emisji zanieczyszczeń 

pochodzących ze źródeł niskiej emisji jest trudna do oszacowania, ze względu na dużą ilość źródeł niskiej 

emisji. Nie jest również możliwe monitorowanie każdego z nich, a tym samym określenie dokładnej ilości 

dostających się z nich do atmosfery zanieczyszczeń.  
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6.3. Hałas 

Hałas przemysłowy 

Na terenie Gminy Biała hałas przemysłowy nie ma zasadniczego znaczenia, gdyż ze względu na coraz większą 

dostępność nowoczesnych technologii w przemyśle ograniczających natężenie hałasu, podczas modernizacji 

zakładów stosowane są coraz sprawniejsze urządzenia, charakteryzujące się obniżoną emisją hałasu. Sytuacja 

ekonomiczna spowodowała w ostatnich latach zamknięcie i restrukturyzację szeregu przedsiębiorstw, podziały 

na mniejsze jednostki gospodarcze, rezygnację z uciążliwej produkcji, na korzyść produkcji bardziej 

nowoczesnej. 

Poziom hałasu przemysłowego jest kształtowany indywidualnie dla każdego obiektu i zależy od parku 

maszynowego, zastosowanej izolacji hal produkcyjnych, a także prowadzonych procesów technologicznych 

oraz funkcji urbanistycznej sąsiadujących z nim terenów. Wewnątrz hal przemysłowych hałas sięga poziomu 80 

– 125 dB i w znacznym stopniu przenosi się na tereny sąsiadujące. W sąsiedztwie zakładów przemysłowych 

poziomy dźwięku osiągają wartości od 50 dB (mało uciążliwe) do 90 dB (bardzo uciążliwe).  

Pewną uciążliwość powodują zakłady rzemieślnicze i usługowe zlokalizowane blisko zabudowy o charakterze 

mieszkalnym. Ich wpływ na ogólny klimat akustyczny Gminy Biała nie jest znaczący, jednak są one przyczyną 

lokalnych negatywnych skutków odczuwalnych przez okolicznych mieszkańców. Do zakładów takich należą 

najczęściej: warsztaty mechaniki pojazdowej, blacharskie, ślusarskie, stolarskie i kamieniarskie. 

Dla zakładów rzemieślniczych i usługowych na terenie miasta nie był ustalany dopuszczalny poziom hałasu, co 

świadczy o tym, że praca tych zakładów nie była przyczyną skarg mieszkańców i nie powodowała emisji 

ponadnormatywnego hałasu.  

 

Hałas komunikacyjny 

Klimat akustyczny na terenie gminy Biała kształtuje również w znacznej mierze ruch komunikacyjny,  

Harmonijny rozwój transportu i  komunikacji jest warunkiem decydującym o rozwoju gospodarczym danego 

obszaru. Z drugiej strony, rozwój motoryzacji, oddziałuje negatywnie na środowisko, zwłaszcza gdy nie jest 

związany z modernizacją i rozwojem stanu technicznego dróg. Przyjmuje się, że na przestrzeni ostatnich 

kilkunastu lat corocznie przybywa około 10% samochodów.  

Na poziom hałasu drogowego w pobliżu zabudowy mieszkalnej mają wpływ przede wszystkim: 

 natężenie ruchu komunikacyjnego, 

 udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu, 

 odległość zabudowy mieszkalnej od drogi, 

 prędkość ruchu pojazdów (ze wzrostem prędkości hałas rośnie), 

 typ i stan techniczny pojazdów, 

 nachylenie drogi, 

 stan nawierzchni oraz płynność ruchu. 

 

Jest to hałas typu liniowego. Układ drogowy stanowi o rozwoju danego regionu i powiązaniach z innymi 

ośrodkami. Przez teren gminy przebiegają będące źródłami największego hałasu drogowego drogi 

wojewódzkie, oraz szereg dróg powiatowych i gminnych, łączących Gminę Biała z innymi ośrodkami. Ocenia 

się, że ewentualne większe wartości poziomów hałasu komunikacyjnego mogą występować na terenach 

zabudowanych, położonych wzdłuż dróg. W związku z realizacją inwestycji związanej z budową obwodnicy 

miasta Białej oraz modernizacją i remontem dróg powiatowych i gminnych uciążliwość hałasu została w 

znacznym stopniu zredukowana. 

 

Pomiary hałasu komunikacyjnego w otoczeniu dróg krajowych wykonane w ramach generalnego pomiaru ruchu 

w 2005 roku wskazują na jego uciążliwość. Dochodziło do przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu 

przyjmując tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej z usługami i zagrodowej o 

dopuszczalnym poziomie hałasu dla pory dnia 60 dB i dla pory nocy 50 dB. 
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Według informacji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu oraz Zarządu Dróg Powiatowych, na terenach gminy 

Biała nie prowadzono dotychczas systematycznych i kompleksowych badań natężenia hałasu komunikacyjnego. 

Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu prowadzonego na terenie województwa opolskiego przez Generalną 

Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu corocznie wykazują, że dla tego typu dróg - SDR 

wykazuje wartość systematycznie rosnącą.  

 

6.4. Pole elektromagnetyczne 

Wpływ stacji bazowych i przekaźników sieci GSM na stan środowiska przyrodniczego według wyników badań 

wykonywanych na potrzeby inwestorów określany jest jako nieistotny.  

6.5. Zasoby przyrodnicze 

Zagrożeniem dla przyrody na terenie gminy Biała jest m.in.: 

 zanieczyszczenie wód i powietrza, 

 regulacja naturalnego koryta Białej, 

 inwazja obcych gatunków roślin, 

 rozrost zabudowy na terenie gminy. 

6.6. Powierzchnia ziemi 

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, 

- skażenie radioaktywne.  

 

Zanieczyszczenie gleb kadmem, miedzią, niklem, ołowiem i cynkiem w punktach kontrolno-pomiarowych 

Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na terenie województwa opolskiego jest niewielkie i 

nie stanowi zagrożenia dla jakości produkowanych ziemiopłodów. Najwyższą koncentrację związków miedzi w 

glebach pobranych do badań w okresie 2005 – 2006  z użytków rolnych całego obszaru województwa wykazują 

gleby powiatu prudnickiego, stanowiące 14,8 mg Cu/kg. Zawartość cynku w powiecie prudnickim wynosi 17,33 

mg Zn/kg  i jest najmniejsza w województwie opolskim. Występujące zawartości stężeń średnich( SS) niklu na 

obszarze powiatu, osiągają wartość – 14,38 mg Ni/kg. Zawartość niklu w glebach powiatu prudnickiego nie 

przekracza stężeń naturalnych.  

Zawartość ołowiu w glebach powiatu prudnickiego wynosi 26,0 mg Pb/kg i jest jednym z wyższych stężeń w 

województwie.. Województwo opolskie cechuje specyficzne zanieczyszczenie gleb - najwyższe w Polsce 

stężenie sztucznych radionuklidów (cezu – 137) wynoszące 12,67 kBq/m
2
, przy średniej krajowej 3,20 kBq/m

2
. 

Najwyższe stężenia występują w rejonie Borów Stobrawsko- Turawskich, Borów Niemodlińskich oraz w 

rejonie Prudnickim). 

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. 

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. 
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Zanieczyszczenie gleb kadmem, miedzią, niklem, ołowiem i cynkiem w punktach kontrolno-pomiarowych 

Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na terenie województwa jest niewielkie i nie stanowi 

zagrożenia dla jakości produkowanych ziemiopłodów.  

6.7. Gospodarka odpadami 

Zidentyfikowano następujące problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: 

 brak objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem zbiórki odpadów 

komunalnych, co skutkuje tym, iż część odpadów wytwarzanych przez właścicieli  nieruchomości 

(nieposiadających umów na odbiór odpadów) jest w sposób nielegalny deponowana na tzw. „dzikich 

wysypiskach”, 

 selektywna zbiórka surowców wtórnych na terenie miasta i gminy w chwili obecnej nie pozwala w 

zadowalającym stopniu ograniczyć ich unieszkodliwiania poprzez składowanie, 

 brak jest wdrożonej selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji oraz selektywnej zbiórki 

odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, 

 spalanie odpadów w paleniskach domowych, 

 brak pełnej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy 

 mała kontrola podmiotów odbierających i zbierających odpady komunalne, zarówno przez służby 

państwowe jak i organy samorządowe, 

 niestabilna sytuacja prawna dotycząca właściciela odpadów komunalnych. 

 

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko. 

 

7. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONYCH 

NA SZCZEBLU MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNYCH Z 

PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, ORAZ SPOSOBY, W JAKICH TE 

CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE PODCZAS 

OPRACOWYWANIA DOKUMENTU 

7.1. Cele ochrony środowiska określone w POŚ dla Miasta i Gminy Biała 

7.1.1. 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 na okres od lipca 2002 r. do lipca 2012 r. 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 11 Powiązanie celów ochrony środowiska określone w POŚ dla Miasta i Gminy Biała z VI Wspólnotowym Programem Działań w Zakresie 

Środowiska Naturalnego 

VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie 

Środowiska Naturalnego 
POŚ dla Miasta i Gminy Biała Określenie 

zgodności 
Cele działań Kierunki działań Cele działań Kierunki działań 

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. 

Promocja i wspieranie 

wykorzystania energii ze 

źródeł odnawialnych 

Upowszechnianie informacji o 

rozmieszczeniu i możliwościach 

technicznych wykorzystania potencjału 

energetycznego poszczególnych rodzajów 

odnawialnych źródeł energii 
Całkowita 

zgodność 

Prowadzenie działań edukacyjnych oraz 

popularyzujących odnawialne źródła 

energii 

Przyroda                

i różnorodność 

biologiczna 

Zwiększenie ochrony obszarów o 

znaczeniu wspólnotowym i włączanie 

cennych obszarów do europejskiej sieci 

Natura 2000. 

Zachowanie bogatej 

różnorodności biologicznej 

Zachowanie i ochrona zasobów 

przyrodniczych w istniejących 

kompleksach leśnych 

Całkowita 

zgodność 

Ochrona i zwiększanie różnorodności 

biologicznej 

Ochrona terenów przyrodniczo cennych 

przed niewłaściwym sposobem 

użytkowania 

Ochrona starych i nowych pomników 

przyrody 

Zachowanie istniejących zbiorników 

wodnych 

Stały nadzór nad rozwojem uciążliwego 

przemysłu 
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VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie 

Środowiska Naturalnego 
POŚ dla Miasta i Gminy Biała Określenie 

zgodności 
Cele działań Kierunki działań Cele działań Kierunki działań 

Zdrowie i 

jakość życia 

Zapewnienie poprawy jakości zasobów 

wód powierzchniowych i podziemnych 

oraz ekosystemów od wody zależnych. 

Racjonalizacja 

gospodarowania zasobami 

wód powierzchniowych i 

podziemnych w taki sposób, 

aby uchronić gospodarkę od 

deficytów wody 

Wspieranie stosowania zamkniętych 

obiegów wody w przedsiębiorstwach 

Całkowita 

zgodność 

Stosowanie technologii przyjaznych dla 

środowiska naturalnego 

Promowanie wprowadzania systemów 

recyklingu umożliwiających wielokrotne 

użytkowanie materiałów 

Utrzymanie i osiągnięcie 

dobrego stanu wszystkich 

wód 

Rozwój współpracy ze wszystkimi 

instytucjami wpływającymi na jakość 

wód, wspieranie edukacji ekologicznej w 

zakresie racjonalnej gospodarki wodami i 

jej ochrony przed zanieczyszczeniem 

Całkowita 

zgodność 

Współpraca ze środowiskami rolniczymi 

w zakresie wdrażania dobrych praktyk 

rolniczych, niezbędnych dla skutecznej 

ochrony wód przed zanieczyszczeniem 

obszarowym 

Rozbudowa istniejącej sieci 

kanalizacyjnej dla miejscowości dla w 

których jest to ekonomicznie uzasadnione. 

Wspieranie budowy indywidualnych 

systemów oczyszczania ścieków 

w miejscach gdzie jest niemożliwa lub 

ekonomicznie nieuzasadniona budowa 

sieci kanalizacyjnej 
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VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie 

Środowiska Naturalnego 
POŚ dla Miasta i Gminy Biała Określenie 

zgodności 
Cele działań Kierunki działań Cele działań Kierunki działań 

Zdrowie i jakość 

życia 

Zapewnienie poprawy jakości zasobów 

wód powierzchniowych i podziemnych 

oraz ekosystemów od wody zależnych. 

Utrzymanie i osiągnięcie 

dobrego stanu wszystkich 

wód 

Rozbudowa istniejącej sieci 

kanalizacyjnej dla miejscowości dla 

których jest to ekonomicznie uzasadnione. 

( ul. Szynowice, Świerczewskiego , 

Składowa i Sawickiej w Białej) 

Całkowita 

zgodność 

Budowa sieci sanitarnej z oczyszczalni 

miejskiej w Białej do oczyszczalni 

ścieków przy zakładzie „ Ustronianka” w 

Białej 

 

Całkowita 

zgodność 
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VI Wspólnotowy Program Działań w Zakresie 

Środowiska Naturalnego 
POŚ dla Miasta i Gminy Biała Określenie 

zgodności 
Cele działań Kierunki działań Cele działań Kierunki działań 

Zdrowie i jakość 

życia 

Zapewnienie poprawy jakości zasobów 

wód powierzchniowych i podziemnych 

oraz ekosystemów od wody zależnych. 

Zapewnienie 75% redukcji 

całkowitego ładunku azotu i 

fosforu w ściekach 

komunalnych kończąc 

krajowy program budowy 

oczyszczalni ścieków i sieci 

kanalizacyjnych 

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych 

ujętych w Krajowym programie 

oczyszczania ścieków komunalnych 

przewidzianych dla aglomeracji o RLM 

od 2 000 do 15 000 

Całkowita 

zgodność 

Zdrowie i jakość 

życia 

Przeciwdziałanie degradacji środowiska 

dla zdrowia, szczególnie w miastach 

(hałas, stres, zanieczyszczenie powietrza i 

wody leżą u źródeł wielu schorzeń i 

alergii). 

Poprawa stanu zdrowotnego 

mieszkańców w wyniku 

wspólnych działań sektora 

ochrony środowiska z 

sektorem zdrowia 

Monitoring jakości wody do spożycia 

przez ludzi szczególnie w odniesieniu do 

zawartości w wodzie 

wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych (WWA), trihalometanów 

(THM) oraz metali ciężkich 

Całkowita 

zgodność 

Prowadzenie nadzoru nad warunkami 

pracy pracowników ze szczególnym 

uwzględnieniem narażania na czynniki 

biologiczne oraz substancje chemiczne 

niebezpieczne 

Promocja zdrowego stylu życia i unikanie 

zagrożeń oraz profilaktyka chorób 

cywilizacyjnych i ograniczenie 

zewnętrznych przyczyn ich powstawania 

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. 

Nie uwzględniono w Programie Ochrony Środowiska. Temat odpadów zawarty jest w 

oddzielnym opracowaniu stanowiącym integralną część Programu (Plan Gospodarki 

Odpadami) 
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7.1.2. Cele wynikające z Polityki Ekologicznej Państwa 

Cele i instrumenty sformułowane na szczeblu wspólnotowym zostały w przewadze przeniesione do Polityki 

Ekologicznej Państwa w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016. Priorytety tego dokumentu obejmują: 

 kierunki działań systemowych, 

 ochrona zasobów naturalnych, 

 poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego.
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Tabela 12 Powiązanie celów ochrony środowiska określone w POŚ dla Miasta i Gminy Biała z Polityką Ekologiczną Państwa 

 

Polityka Ekologiczna Państwa POŚ dla Gminy Biała 
Określenie zgodności 

Priorytety Cele działań Cele działań 

K
IE

R
U

N
K

I 
D

Z
IA

Ł
A

Ń
 

S
Y

S
T

E
M

O
W

Y
C

H
 

Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w 

strategiach sektorowych 

Dążenie, aby projekty dokumentów strategicznych 

były zgodne z obowiązującym prawem 
Całkowita zgodność 

Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska Upowszechnianie i wspieranie wdrażania systemów 

zarządzania środowiskowego 
Całkowita zgodność 

Zarządzanie środowiskowe 

Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz 

ochrony środowiska 

Podnoszenie świadomości ekologicznej 

społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, 

działaj lokalnie” 

Całkowita zgodność 

Rozwój badań i postęp techniczny Brak realizacji – zadanie nie przynależne dla gminy 
Brak realizacji – zadanie 

nie przynależne dla gmin 

Odpowiedzialność za szkody w środowisku 

Stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na 

celu zapobieganie szkodom w środowisku i 

sygnalizacja możliwości wystąpienia szkody 

Całkowita zgodność 

Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym Brak realizacji – zadanie nie przynależne dla gminy Brak realizacji – zadanie 

nie przynależne dla gmin 

O
C

H
R

O
N

A
 Z

A
S

O
B

Ó
W

 

N
A

T
U

R
A

L
N

Y
C

H
 

Ochrona przyrody Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej Całkowita zgodność 

Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 

Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez 

kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i 

wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego 

Całkowita zgodność 

Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi 

Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód 

powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, 

aby uchronić gospodarkę od deficytów wody 
Całkowita zgodność 

Zabezpieczenie przed skutkami powodzi 

Ochrona powierzchni ziemi 

Rekultywacja gleb zdegradowanych i 

zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji 

przyrodniczej, rekreacyjnej lub rolniczej 

Całkowita zgodność 

Gospodarowanie zasobami geologicznymi 
Ochrona niezagospodarowanych złóż kopalin w 

procesie planowania przestrzennego 
Całkowita zgodność 
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Polityka Ekologiczna Państwa POŚ dla Miasta i Gminy Biała 
Określenie zgodności 

Priorytety Cele działań Cele działań 

P
O

P
R

A
W

A
 J

A
K

O
Ś

C
I 

Ś
R

O
D

O
W

IS
K

A
 I

 B
E

Z
P

IE
C

Z
E

Ń
S

T
W

A
 

E
K

O
L

O
G

IC
Z

N
E

G
O

 

Środowisko a zdrowie 

Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w 

wyniku wspólnych działań sektora ochrony 

środowiska z sektorem zdrowia 

Całkowita zgodność 

Jakość powietrza 

Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie 

dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu 

zawieszonego PM10/ B(a)P  w powietrzu na terenie 

Miasta i Gminy Biała oraz utrzymanie jakości 

powietrza atmosferycznego zgodnie z 

obowiązującymi standardami jakości środowiska 

Całkowita zgodność 

Ochrona wód 
Utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich 

wód 
Całkowita zgodność 

Gospodarka odpadami 
Gospodarka odpadami została omówiona w Planie Gospodarki Odpadami na lata 

2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016 stanowiącym oddzielny załącznik. 

Oddziaływanie hałasu i pól 

elektromagnetycznych 

Dokonanie wiarygodnej oceny narażania 

społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i 

podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia 

tam, gdzie jest ono największe 

Całkowita zgodność 

Ochrona mieszkańców Miasta i Gminy Biała przed 

szkodliwym oddziaływaniem pól 

elektromagnetycznych 

Całkowita zgodność 

Substancje chemiczne w środowisku  Brak realizacji – zadanie nie przynależne dla gminy 
Brak realizacji – zadanie 

nie przynależne dla gmin 

 

Zmniejszanie ryzyka wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej przez nadzór nad wszystkimi 

instalacjami będącymi potencjalnymi źródłami 

takiej awarii 

Zadanie dodatkowe 
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7.1.3. Cele wynikające z polityki regionalnej 

Strategia Rozwoju Gminy Biała to jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez samorząd, 

określa bowiem cele i priorytety polityki rozwoju, prowadzonej na terenie powiatu. Niniejsza strategia jest 

zapisem świadomych wyborów społeczności lokalnej i pokazuje koncepcję rozwoju zaplanowaną na kilka 

kolejnych lat, zorientowana jest na rozwiązanie kluczowych problemów z wykorzystaniem pojawiających się 

szans. Opracowanie niniejszego dokumentu jest wynikiem porozumienia różnych środowisk i dowodem silnego 

poczucia odpowiedzialności społeczności lokalnej za przyszłość gminy.                                                             
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Tabela 13 Powiązanie celów ochrony środowiska określone w POŚ dla Miasta i Gminy Biała ze Strategią Rozwoju Gminy Biała. 

 

Strategia Rozwoju Gminy Biała Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Biała 
Zgodność 

Cele główne Cele szczegółowe Kierunki działań 

ROZBUDOWA I 

MODERNIZACJA 

INFRASTRUKTUR

Y 

TECHNICZNEJ 

Zakończenie wodociągowania gminy 

– budowa wodociągu we wsiach: Miłowice, 

Kolnowice, Laskowiec i Ogiernicze 

– modernizacja sieci wodociągowej w 

miejscowościach Browiniec Polski, Józefów, 

Biała, Gostomia oraz ujęć wodnych na terenie 

gminy. 

Uporządkowanie gospodarki ściekowej – 

budowa kanalizacji sanitarnej zgodnie z 

opracowaną koncepcją kanalizacji gminy. 

Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej dla miejscowości dla w 

których jest to ekonomicznie uzasadnione 
Całkowita 

zgodność 

Wspieranie budowy indywidualnych systemów oczyszczania ścieków 

w miejscach gdzie jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona 

budowa sieci kanalizacyjnej 
Całkowita 

zgodność 

Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na obszarze miasta 

Biała (budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz kanalizacji 

deszczowej) 

Całkowita 

zgodność 

 

Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w Krajowym 

programie oczyszczania ścieków komunalnych przewidzianych dla 

aglomeracji o RLM od 2 000 do 15 000 

Całkowita 

zgodność 
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Strategia Rozwoju Gminy Biała Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biała 
Zgodność 

Cele główne Cele szczegółowe Kierunki działań 

POPRAWA STANU 

ŚRODOWISKA 

Uporządkowanie gospodarki 

odpadami stałymi 

- wprowadzenie segregacji 

śmieci 

- likwidacja dzikich wysypisk 

Gospodarka odpadami została omówiona w Planie Gospodarki na lata 2009-2012 z 

perspektywą na lata 2013-2016 stanowiącym oddzielny załącznik. 

 

Ograniczenie niskiej emisji 

poprzez modernizację 

kotłowni opalanych 

tradycyjnymi paliwami. 

Realizacja przedsięwzięć termomodernizacyjnych 

Całkowita 

zgodność Wspieranie działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji ze źródeł komunalnych 

m.in. wymian kotłów węglowych na paliwo gazowe, olej opałowy, biopaliwa 

Termomodernizacja placówek oświatowo-wychowawczych Gminy Biała  
Całkowita 

zgodność 

Podnoszenie poziomu 

edukacji ekologicznej 

Kontynuacja realizacji programu edukacji ekologicznej 

Całkowita 

zgodność 

Wspieranie merytoryczne i finansowe aktywnych form edukacji ekologicznej 

dzieci i młodzieży np. organizowanie konkursów i sesji popularno-naukowych 

związanych z tematyką środowiskową 

Wsparcie finansowe projektów z zakresu edukacji ekologicznej o zasięgu 

ponadgminnym 

Współdziałanie władz gminnych z mediami w zakresie prezentacji stanu 

środowiska i działań podejmowanych na rzecz jego ochrony 

Doskonalenie metod udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie 

przez wszystkie instytucje publiczne 

Edukacja ekologiczna oraz promowanie działalności proekologicznej 

Organizacja i współudział w kursach, szkoleniach, targach, sympozjach, 

konferencjach oraz organizacja konkursów 
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Strategia Rozwoju Gminy Biała Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biała 
Zgodność 

Cele główne Cele szczegółowe Kierunki działań 

POPRAWA STANU 

ŚRODOWISKA 

Zwiększenie areału zalesienia 

Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach 

leśnych 

Całkowita 

zgodność 

Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej 

Ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem 

użytkowania 

Ochrona starych i nowych pomników przyrody 

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, urządzanie  

i utrzymanie zieleni, zadrzewień, zakrzewień na terenach będących własnością 

gminy gatunkami rodzimymi 

Realizacja Wojewódzkiego Programu Zwiększenia Lesistości gatunkami 

rodzimymi 

Aktualizacja granicy rolno-leśnej w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego 

Renaturalizacja obszarów leśnych gatunkami rodzimymi 

Całkowita 

zgodność 

Inwentaryzacja i weryfikacja klasyfikacji gruntów pod kątem pełnego 

uwzględnienia gruntów zalesionych i zadrzewionych oraz ujęcie granicy rolno-

leśnej w planach zagospodarowania przestrzennego 

Zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej oraz nieużytków i 

terenów zdegradowanych i przekształconych gatunkami rodzimymi 

Stały nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych 

Prowadzenie ciągłej kampanii edukacyjno – informacyjnej w celu podnoszenia 

świadomości w zakresie celów i korzyści z trwale zrównoważonej gospodarki 

leśnej 

Ograniczenie niskiej emisji 

Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznych 

wykorzystania potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów 

odnawialnych źródeł energii Całkowita 

zgodność 
Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła 

energii 
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Strategia Rozwoju Gminy Biała Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biała 
Zgodność 

Cele główne Cele szczegółowe Kierunki działań 

ROZWÓJ BAZY I 

INFRASTRUKTURY 

SPORTU I TURYSTYKI 

PROMOWANIE FUNKCJI 

PROZDROWOTNYCH 

I WYCHOWAWCZYCH 

KULTURY FIZYCZNEJ 

Wytyczenie trasy do 

uprawiania turystyki 

rowerowej. 

Budowa ścieżek rowerowych 

Całkowita 

zgodność 

 

ROZBUDOWA I 

MODERNIZACJA 

INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ 

Poprawa sieci komunikacyjnej 

poprzez budowę obwodnicy 

miasta Biała, modernizację 

istniejących szlaków 

komunikacyjnych, w tym dróg 

gminnych. 

Modernizacja nawierzchni dróg 

Całkowita 

zgodność 

 

Usprawnianie organizacji ruchu drogowego 

Przestrzeganie zasad strefowania w planowaniu przestrzennym m.in. 

lokalizowania w sąsiedztwie przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości hałasu 
 
 

Przebudowa gminnych dróg w ramach Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg Lokalnych 2008-2011 
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Strategia Rozwoju Gminy Biała Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biała 
Zgodność 

Cele główne Cele szczegółowe Kierunki działań 

ROZWÓJ BAZY I 

INFRASTRUKTURY 

SPORTU I TURYSTYKI 

PROMOWANIE FUNKCJI 

PROZDROWOTNYCH 

I WYCHOWAWCZYCH 

KULTURY FIZYCZNEJ 

Wykorzystanie terenów takich 

jak wyrobiska i kompleksy 

leśne do rozwoju bazy 

rekreacyjno – wypoczynkowej 

oraz lepsze wykorzystanie 

istniejącej infrastruktury 

technicznej. 

 

Rozwój wiejskich placów 

zabaw wyposażonych w 

urządzenia zabawowe i do 

ćwiczeń sportowych 

Wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni 
Całkowita 

zgodność 
Rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach 

interesujących przyrodniczo 

Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków 
Całkowita 

zgodność 

 

Modernizacja i budowa placów zabaw  

Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy. Zadanie obejmuje 

opracowanie kompleksowej sieci ścieżek rowerowych na terenie gminy a 

następnie ich budowę i oznakowanie 

Całkowita 

zgodność 

 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki 
Odpadami dla Gminy Biała na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017” 

 

43 

7.1.4. Zgodność celów projektu POŚ dla Miasta i Gminy Biała z celami polityk nadrzędnych i 

równoległych 

Traktat Akcesyjny w obszarze „Środowisko” zawarł warunki transpozycji unijnych dyrektyw do krajowego 

prawa ochrony środowiska. Stały się one podstawą formułowania celów krótkoterminowych, 

średnioterminowych (2010) i długoterminowych w II Polityce Ekologicznej Państwa, w zakresie 

gospodarowania zasobami naturalnymi, poprawy jakości środowiska, wzmocnienia instrumentów zarządzania 

środowiskiem oraz współpracy międzynarodowej. Łącznie z restrukturyzacją gospodarki działania te 

przyczyniły się do postępu w wielu dziedzinach (ograniczenie emisji podstawowych zanieczyszczeń do 

powietrza, pobór wód, zrzut biogenów). Oznacza to konieczność kontynuowania działań, przede wszystkim 

dotyczących: 

 Osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego 

PM10 i B(a)P w powietrzu na terenie Miasta i Gminy Biała oraz utrzymanie jakości powietrza 

atmosferycznego zgodnie z obowiązującymi standardami jakości środowiska, 

 utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód,  

 zachowanie bogatej różnorodności biologicznej. 

 

Podstawowym dokumentem opracowanym na szczeblu krajowym, który powinien być uwzględniony przy 

realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Biała jest Polityka Ekologiczna Państwa. W 

projekcie Programu Ochrony Środowiska podkreślono, że stanowi on przeniesienie polityki krajowej na 

szczebel regionalny. W niniejszej prognozie dokonano sprawdzenia tej tezy, poprzez zestawienie w matrycy 

celów projektu PEP w latach 2009-2012 z perspektywą do 2016 i celów  Programu Ochrony Środowiska dla  

Miasta i Gminy Biała. 

Z listy celów PEP nie uwzględniono w Planie Ochrony Środowiska  dla Miasta i Gminy Biała celów zawartych 

w priorytecie „Ochrona klimatu”, których realizacja zależy głównie od działań na szczeblu centralnym i nie 

odnoszą się one do regionalnej polityki ekologicznej. 

7.1.5. Zgodność celów projektu POŚ dla Miasta i Gminy Biała z zapisami ustawy o ochronie przyrody 

W ustawie „O ochronie przyrody” z dnia 16 kwietnia 2004 roku /Dz. U. Nr 92 poz. 880/ 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. 
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W projekcie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Biała uwzględniono zapisy ustawy „O 

ochronie przyrody”. Wyznaczono następujące kierunki działań: 

 Zachowanie i ochrona zasobów przyrodniczych w istniejących kompleksach leśnych 

 Ochrona i zwiększanie różnorodności biologicznej 

 Ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niewłaściwym sposobem użytkowania 

 Ochrona starych i nowych pomników przyrody 

 Wzmocnienie roli rekreacyjnej zieleni 

 Rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących przyrodniczo 

 Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, urządzanie i utrzymanie zieleni, zadrzewień, zakrzewień 

na terenach będących własnością gminy  

 Realizacja Wojewódzkiego Programu Zwiększenia Lesistości gatunkami rodzimymi 

 Aktualizacja granicy rolno-leśnej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

 Renaturalizacja obszarów leśnych gatunkami rodzimymi 

 Zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej oraz nieużytków i terenów zdegradowanych i 

przekształconych gatunkami rodzimymi 

 Stały nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych 

 Prowadzenie ciągłej kampanii edukacyjno – informacyjnej w celu podnoszenia świadomości w zakresie 

celów i korzyści z trwale zrównoważonej gospodarki leśnej 

 Zapewnienie trwałości i wielofunkcyjności lasów 

 Inwentaryzacja zasobów leśnych pod kątem ich stanu zdrowotnego 

 Zachowanie istniejących kompleksów leśnych 

 Prowadzenie gospodarki leśnej ze szczególnym uwzględnieniem pozaprodukcyjnych funkcji lasu 

 Ochrona gleb leśnych 

 Stały monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (pożary, choroby, 

szkodniki, nielegalne wysypiska śmieci). 

7.2. Cele ochrony środowiska określone w PGO dla Gminy Biała 

Celem głównym Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Biała wynikającym z KPGO 2010 i PGO dla 

Województwa Opolskiego jest stworzenie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego 

rozwoju, w którym realizowane są zasady: 

 zapobiegania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów, 

 ograniczania właściwości niebezpiecznych, 

 wykorzystania właściwości materiałowych i energetycznych odpadów. 

 

Zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa cele główne to: 

 zwiększenie udziału odzysku (w szczególności odzysku energii z odpadów), zgodnego            z 

wymaganiami ochrony środowiska; 

 zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowisko odpadów; 

 bieżąca aktualizacja bazy danych o gospodarce odpadami w mieście. 

Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów 

 
Decyzje o zapobieganiu powstawania odpadów zapadają już na etapie fazy projektowej wyrobu,          a także na 
etapie jego wytwarzania, użytkowania oraz związane są z ostatecznym zagospodarowaniem odpadów powstających 
z tych wyrobów po zakończonym ich cyklu życia. W związku z tym  na szczeblu gminnym będą podejmowane 
następujące działania: 

 intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów oraz 
prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie, zarówno wśród 
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społeczności lokalnej jak również u przedsiębiorców z terenu gminy, 
 wspieranie działań związanych z procesem tworzenia ZZO w ramach Centralnego Regionu Gospodarki 

Odpadami. 
 

Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko 
Głównymi kierunkami działań w zakresie gospodarowania odpadami są: 

 intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów oraz 
prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie, zarówno wśród 
społeczności lokalnej jak również u przedsiębiorców z terenu gminy, 

 wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania i morfologii odpadów, celem 
zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami, 

 wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku                           i 
unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w 
odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania, 

 wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania, 
transportu, odzysku i unieszkodliwiania oraz wytwarzania odpadów, 

 wprowadzenie instrumentów finansowych umożliwiających realizację zadań w zakresie gospodarki 
odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego i dyscyplinujących jednostki samorządu w zakresie 
wykonywania przez nie obowiązków. 

 

Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

 

Odpady komunalne 

Podstawą planowanego systemu gospodarki odpadami, są następujące działania priorytetowe: 

 powszechna edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami, (kampanie informacyjno - 

reklamowe dotyczące selektywnej zbiórki, konkursy, gry i zabawy dla dzieci    o tematyce związanej z 

gospodarką odpadami oraz ogólnie z ochroną środowiska), 

 odzysk i wykorzystanie odpadów podlegających biodegradacji, 

 intensyfikacja selektywnej zbiórki surowców wtórnych na terenie gminy, 

 wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych, 

 wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, 

 wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych. 

 

Odbieranie, zbieranie i transport odpadów 
Osiągnięcie zakładanych celów w zakresie zbierania odpadów komunalnych wymaga realizacji następujących 
działań: 

 kontrolowania przez gminę stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości                    z 
podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, 

 kontrolowania przez gminę sposobów i zakresu wypełniania przez podmioty posiadające 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości - ustaleń zawartych w ww. zezwoleniach dotyczących metod oraz miejsc 
prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

 doskonalenie systemów ewidencji wytwarzanych, poddawanych odzyskowi oraz 
unieszkodliwianiu odpadów komunalnych. 

 
Zgodnie z wytyczonymi celami w zakresie odzysku i recyklingu wymagane jest prowadzenie selektywnego 
zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: 

 odpady zielone z ogrodów i parków, 
 papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), 
 odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, 
 tworzywa sztuczne i metale, 
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 zużyte baterie i akumulatory, 
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
 przeterminowane leki, 

 chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), 
 meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
 odpady budowlano-remontowe. 

Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne. 

Odpady zebrane selektywnie powinny być transportowane w sposób zapobiegający ich zmieszaniu. 

 
Odzysk i unieszkodliwianie odpadów 

Maksymalizacja odzysku wymaga: 
 zapewnienia, że odpowiednia przepustowość instalacji będzie dostępna, aby przetworzyć wszystkie 

selektywnie zebrane odpady, poprzez odpowiednie monitorowanie zrealizowanych     i planowanych 
inwestycji, 

 konsekwentne egzekwowanie obowiązków w zakresie odzysku i recyklingu, 
 promowania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez odpowiednie działania 

promocyjne i edukacyjne jak również zamówienia publiczne, 
 zachęcania inwestorów publicznych i prywatnych do udziału w realizacji inwestycji strategicznych 

zgodnie z planami gospodarki odpadami. 
 
Jednym z zasadniczych kierunków działań jest intensywny wzrost zastosowania zarówno biologicznych, jak i 
termicznych metod przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych.  
 
Ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji - związane jest z koniecznością budowy linii 
technologicznych do ich przetwarzania: 

 kompostowni odpadów organicznych, 

 linii mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 

 instalacji fermentacji odpadów (organicznych lub zmieszanych). 

 

Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych 
Po przeanalizowaniu aktualnego stanu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, prognoz powstawania odpadów 
niebezpiecznych do 2018 r. oraz wynikających z tego potrzeb inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, a także 
założonych do osiągnięcia celów sformułowano następujące kierunki działań: 

 minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych poddawanych procesom unieszkodliwiania 
poprzez składowanie, 

 organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów niebezpiecznych ze źródeł 
rozproszonych odpadów komunalnych (gospodarstwa domowe), w oparciu o: 

- funkcjonujące sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych 
utworzone przez przedsiębiorców, 

- funkcjonujące placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania 
poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa, 
baterie, akumulatory), 

-   stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych, 

- regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców prowadzących 
selektywne zbieranie w systemie workowym lub pojemnikowym przez podmioty 
prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 

  

Wymagane jest prowadzenie przez przedsiębiorców oraz instytucje selektywne zbieranie odpadów 

niebezpiecznych i pozostałych - z podziałem na grupy omówione poniżej. 

 

Zużyte baterie i akumulatory 
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Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami wymaga 
realizacji następujących działań: 

 udoskonalenia i rozwinięcia systemu zbierania małogabarytowych zużytych baterii                         i 
akumulatorów ze źródeł rozproszonych, 

 rozszerzenia zakresu przeznaczenia środków finansowych pochodzących z opłat produktowych o 
finansowanie zakupu elementów infrastruktury zbierania (między innymi pojemników). 

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym                   i 
elektronicznym wymaga realizacji następujących działań: 

 rozbudowania infrastruktury technicznej w zakresie zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, 

 zapewnienie instrumentów i mechanizmów organizacyjnych zapewniających zorganizowanie wtórnego 
obiegu przestarzałych, lecz sprawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 

 
Przeterminowane leki 
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami z tej grupy wymaga realizacji następujących 
działań: 

 utworzenie i rozbudowa systemu zbierania przeterminowanych lekarstw od ludności. 
 
Przeterminowane pestycydy 

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami z tej grupy wymaga realizacji następujących 
działań: 

 zwrócenie szczególnej uwagi na powstające na terenie gminy odpady niebezpieczne jakimi są 

pestycydy i opakowania po tych środkach oraz sposób postępowania z nimi, 

 podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy w zakresie prawidłowego                  i 

bezpiecznego dla środowiska oraz zdrowia ludności postępowania z w/w odpadami, 

 utworzenie i rozwój systemu zbierania środków ochrony roślin (w tym przeterminowanych) oraz 

opakowań po tych środkach. 
 
Komunalne osady ściekowe 
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi wymaga 
uwzględnienia zagadnień właściwego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych     w trakcie 
prowadzenia inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków oraz kontroli jakości i ilości 
komunalnych osadów ściekowych stosowanych na powierzchni ziemi. 

 

Odpady opakowaniowe 

Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi wymaga rozbudowania 
infrastruktury technicznej w zakresie sortowania i recyklingu odpadów 
opakowaniowych. 

 

 

Odpady zawierające azbest 
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi azbest wymaga realizacji 
następujących działań: 

 stworzenie pełnej inwentaryzacji budynków, budowli i innych urządzeń i wyposażenia zawierających 

azbest, 

 zapewnienie finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest ze środków krajowych      i 

europejskich. 
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Zużyte opony 
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania zużytymi oponami wymaga realizacji następujących 
działań: 

 rozbudowy infrastruktury technicznej zbierania zużytych opon, 
 kontroli właściwego postępowania ze zużytymi oponami. 

 

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych 
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania odpadami z budowy, remontów              i 
demontażu obiektów budowlanych wymaga realizacji następujących działań: 

 rozbudowy infrastruktury technicznej selektywnego zbierania, przetwarzania oraz odzysku,        w tym 
recyklingu tych odpadów, 

 kontroli właściwego postępowania z tymi odpadami. 
 

Działania zmierzające do redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 

składowisko odpadów 

 

Uwzględniając wymagania określone w art. 5 Dyrektywy Rady 1999/31/EC należy przyjąć, że udział odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania powinien wynosić wagowo: 

 w 2010 roku – 75%, 

 w 2013 roku – 50%, 

 w 2020 roku – 35%. 

 

Wartością odniesienia dla ustalania udziału procentowego jest całkowita ilość odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 roku.  

 

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Depozytowym, poniżej przedstawiono: ilość odpadów komunalnych (ogółem) 
dopuszczoną do składowania oraz ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji konieczną do 
zagospodarowania w sposób inny niż składowanie – dla Gminy Biała, w rozbiciu na poszczególne lata prognozy planu. 
 

Ilość odpadów komunalnych (ogółem) dopuszczona do składowania w gminie Biała (wg APGOWO – Wojewódzki 
Plan Depozytowy): 

 1548 Mg w 2010 r., 
 1032Mg w 2013 r., 
 722 Mg w 2020 r. 

 

Ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji konieczna do zagospodarowania w sposób inny niż składowanie 
w gminie Biała (wg APGOWO – Wojewódzki Plan Depozytowy): 

 228 Mg w 2010 r., 
 455 Mg w 2013 r., 
 592 Mg w 2020 r. 

 

W celu osiągnięcia powyższych założeń proponuje się podjąć następujące działania: 

 zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji wydzielonych ze strumienia 

odpadów komunalnych,  

 skierowanie do instalacji kompostowania odpadów ulegających biodegradacji pochodzących   z 

selektywnej zbiórki, utrzymania terenów zielonych oraz ogrodów, 

 rozwijanie metod zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji u źródła poprzez wdrażanie do 

stosowania przez mieszkańców zabudowy jednorodzinnej przydomowych kompostowników. 

 

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Biała zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 

powinien być zgodny z polityką ekologiczną państwa oraz wojewódzkim planem gospodarki odpadami. 
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Przedstawione powyżej  cele projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Biała na lata 2009-2012 z 

perspektywą na lata 2013-2016 są zgodne z wymienionymi dokumentami. 

 

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

Jednym z zadań zawartych w Programie jest odpowiednie zagospodarowanie osadów powstających w 

oczyszczalniach ścieków, co zostało uwzględnione w Projekcie PGO. 

Wg Projektu PGO, w perspektywie do 2018 r. podstawowe cele w gospodarce komunalnymi osadami 

ściekowymi są następujące: 

 ograniczenie składowania osadów ściekowych do 60% w 2010 r., 

 od 2015 r. całkowite wyeliminowanie składowania, 

 zwiększenie ilości osadów unieszkodliwianych metodami termicznymi, 

 odzysk komunalnych osadów ściekowych, 

 zmniejszenie stopnia obciążenia osadów ściekowych szkodliwymi substancjami i organizmami 

chorobotwórczymi poprzez ograniczenie zrzutu zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego, 

 wykorzystanie rolnicze przy dotrzymaniu wymogów jakościowych. 

 
Osiągnięcie założonych celów w zakresie gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi wymaga 
uwzględnienia zagadnień właściwego zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych    w trakcie 
prowadzenia inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków oraz kontroli jakości i ilości 
komunalnych osadów ściekowych stosowanych na powierzchni ziemi. 

8. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA 

ŚRODOWISKO, W TYM ODDZIAŁYWANIA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, 

SKUMULOWANE, KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE I DŁUGOTERMINOWE, 

STAŁE I CHWILOWE ORAZ POZYTYWNE I NEGATYWNE 

Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano zadania inwestycyjne jak i nieinwestycyjne ujęte do 

realizacji w ramach poszczególnych celów w POŚ i PGO dla Miasta i 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 inwestycyjnych zaplanowanych w POŚ i PGO dla Miasta i 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 

POŚ i PGO dla Gminy Biała 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.  

8.1. Wody podziemne i powierzchniowe  

Realizacja zadań w ramach priorytetu utrzymanie i osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód ma 

doprowadzić do racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. Możliwe będzie ograniczenie zużycia wody 

oraz szczególnie cennych wód podziemnych na cele przemysłowe. Inwestycje w zakresie wodociągów i stacji 
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uzdatniana wody przyczynią się do poprawy jakości wody pitnej oraz przyczynią się do podniesienia standardu 

życia mieszkańców.  

 

Zadania realizowane w ramach priorytetu zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w 

ściekach komunalnych kończąc krajowy program budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych 
przyczynią się do poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Inwestycje takie jak oczyszczalnie 

ścieków 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.  

 

Planowana budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Biała nie będzie w sposób negatywny oddziaływać 

na obszar chronione. W/w inwestycja  nie będzie prowadzona przez obszary chronione. Oddziaływanie, jakie 

może wystąpić przy tego typu przedsięwzięciach dotyczyć będzie oddziaływań chwilowych i 

krótkoterminowych na etapie budowy oraz oddziaływań długoterminowych, jak również skumulowanych w 

przypadku awarii, która może wywołać trwałe zanieczyszczenie gruntu i wód podziemnych.  

Projektowane sieci kanalizacyjne i wodociągowe prowadzone będą wzdłuż istniejących ciągów 

komunikacyjnych. Istotnym elementem przyrodniczo-krajobrazowym związanym z ciągami komunikacyjnymi 

są zadrzewienia i zakrzaczenia przydrożne.  

Realizacja działań związanych z budową kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu na terenie gminy wpłynie w 

sposób pozytywny na środowisko m.in. poprzez zmniejszenie ilości odprowadzanych do środowiska ścieków 

nieoczyszczonych ze źródeł komunalnych i przemysłowych oraz ograniczenie spływu zanieczyszczeń 

obszarowych. Realizacja tych działań jest niezbędna i w efekcie korzystna dla środowiska.  

Czynnikiem mogącym niekorzystnie wpływać na otoczenie będzie hałas emitowany do środowiska w trakcie 

realizacji przedsięwzięcia, którego źródłem są środki transportu oraz praca mechanicznego sprzętu 

specjalistycznego. Jest to działanie chwilowe i krótkotrwałe, które zniknie po zakończeniu prac inwestycyjnych. 

 

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.  

Podczas realizacji inwestycji nie dojdzie do nakładania się oddziaływań  

 

8.2. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego  

 
Zadania ujęte w priorytecie osiągnięcie jakości powietrza w zakresie dotrzymywania dopuszczalnego poziomu 

pyłu zawieszonego  PM10  oraz docelowych poziomów  benzo(a)pirenu i ozonu w powietrzu na terenie Miasta i 

Gminy Biała oraz utrzymanie jakości mają na celu poprawę jakości powietrza na terenie gminy. 

Przedsięwzięcia w tym zakresie mają prowadzić do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery m.in. 

poprzez eliminację wykorzystania paliw konwencjonalnych w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach 

domowych czy stosowanie urządzeń do oczyszczania spalin i wykorzystywanie nowoczesnych technologii 

w zakładach przemysłowych. Działania takie pozwolą na wyeliminowanie zagrożenia dla zdrowia ludzi i 

ograniczą niszczenie fasad budynków w tym także zabytkowych, co związane jest z zanieczyszczeniem 

powietrza.  

 

W tym zakresie do inwestycji o najbardziej znaczącym negatywnym oddziaływaniu na środowisko należą drogi.  

W ramach inwestycji drogowych gmina zamierza prowadzić następujące zadania: 
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 Przebudowa drogi gminnej w Łączniku – ul. Nowa  (realizacja zadania do roku 2011) 

 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzelice (realizacja zadania do roku 2013) 

 Budowa drogi (ulicy) Traugutta w Białej   (realizacja zadania do roku 2013) 

 Przebudowa drogi (ulicy) Parkowej (wzdłuż cmentarza) w Bialej  (realizacja zadania do roku 2013) 

 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Frąckach  (realizacja zadania do roku 2012) 

 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Śmiczu   (realizacja zadania do roku 2012) 

 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grabinie   (realizacja zadania do roku 2011) 

 Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Prudnicka – Moszna  (realizacja zadania do roku 2014) 

 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w Czartowicach    (realizacja zadania do roku 2014) 

 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Śmiczu  (realizacja zadania do roku 2013) 

 Budowa dróg osiedlowych w Białej przy ul. Opolskiej, Szynowice i Kochanowskiego  (realizacja 

zadania do roku 2012) 
 

 

W ramach budowy dróg identyfikuje się znaczące oddziaływania o charakterze lokalnym, związane 

z zaburzeniem stosunków wodnych (melioracja, budowa systemów odwadniających), przekształceniami 

powierzchni ziemi, degradacją krajobrazu oraz hałasem. Emisja substancji z silników pojazdów jest znaczna i 

oddziałuje na stan czystości powietrza szczególnie w najbliższym otoczeniu dróg, jednak ich wpływ maleje 

wraz z odległością. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie drogi mogą wystąpić zmiany w ekosystemach co jest 

spowodowane zanieczyszczeniami gleb i wód, gdzie głównym źródłem zanieczyszczeń są spływy z drogi 

substancji chemicznych stosowanych przy ich utrzymaniu, wycieki z pojazdów, a także wytwarzane odpady 

(remonty dróg, ale też ich eksploatacja, np. zmiotki z oczyszczania ulic, odpady z koszy przy miejscach 

postojowych lecz także „dzikie wysypiska” oraz odpady powstałe w wyniku zdarzeń losowych, w tym 

wypadków i kolizji drogowych). 

Wyznaczanie nowych dróg w obszarach dotychczas niezabudowanych zawsze stanowi przerwanie ciągłości 

przestrzeni, a dzielenie przestrzeni na mniejsze części zawsze osłabia jej odporność na antropopresję. 

Szczególnie ważne jest bardzo niekorzystne oddziaływanie dróg na świat zwierząt, dla których droga stanowi 

istotną barierę przestrzenną. 

Kolejnym kierunkiem działania jest wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł. Różnorodność postaci 

energii odnawialnej przekłada się na różnorodność oddziaływań na środowisko. Generalnie, poza 

wykorzystaniem biomasy, zaletą energii odnawialnej jest eliminacja wytwarzania odpadów i emisji do 

powietrza na etapie eksploatacji systemu. Wielkość oddziaływania zależy przede wszystkim od rodzaju 

wykorzystywanego paliwa, którym mogą być: słoma, zrębki, brykiet drewna. 

8.3. Ograniczenie emisji hałasu 

Na terenie powiatu głównym problemem nie jest hałas ze źródeł przemysłowych ale hałas komunikacyjny co 

wiąże się ze stałym wzrostem natężenia ruchu i rozwojem sieci transportowej.  

Budowa nowych dróg zazwyczaj powoduje negatywne oddziaływanie na wiele aspektów środowiska 

przyrodniczego, w tym na: powierzchnie ziemi, krajobraz, zasoby naturalne. Właściwe rozpoznanie terenu 

umożliwia budowę dróg nie tylko z mniejszą szkodą dla środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi, ale także 

pozwala uniknąć problemów technicznych związanych np. ze słabą nośnością gruntów. Oddziaływania 

negatywne pozostają w części rekompensowane przez oddziaływania pozytywne. 

Zadania zaproponowane w ramach priorytetu dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na 

ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono 

największe mają na celu ograniczenie emisji hałasu komunikacyjnego i jego negatywnego oddziaływania na 

człowieka oraz budynki w tym zabytki. W tym kontekście należy wskazać, że wszelkiego rodzaju inwestycje 

zwiększające płynność ruchu, zwłaszcza na obszarach zwartej zabudowy, a także wyprowadzające ruch 

tranzytowy z centrów miast przyczyniają do istotnego zmniejszenia ryzyka zdrowotnego powodowanego przez 
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hałas. Korzystne jest to także dla budynków, ponieważ zmniejszają się drgania i wibracje, które mogą 

powodować ich uszkodzenie.  

8.4. Utrzymanie obowiązujących standardów w zakresie promieniowania elektromagnetycznego  

Zagrożenie promieniowaniem elektromagnetycznym występuje przede wszystkim w bezpośrednim otoczeniu 

jego źródła, takie jak stacje elektroenergetyczne, linie elektroenergetyczne, stacje bazowe telefonii komórkowej 

itp.  

W celu ograniczania negatywnego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na ludzi i środowisko, 

konieczne jest prowadzenie monitoringu jego natężenia, a także zidentyfikowanie obszarów narażenia na to 

promieniowanie.  

W ramach priorytetu ochrona mieszkańców Miasta i Gminy Biała przed szkodliwym oddziaływaniem pól 

elektromagnetycznych realizowane będą zadania, które umożliwią ograniczenie narażenia organizmów na 

promieniowanie elektromagnetyczne.  

8.5. Racjonalne wykorzystanie materiałów i surowców  

Zagadnienia związane z ograniczaniem zużycia wody, energii (w tym zwiększenia wykorzystania energii 

odnawialnej), surowców o raz zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. Problematyka gospodarki odpadami 

została obszernie omówiona w dokumencie stanowiącym część niniejszego programu – Planie Gospodarki 

Odpadami. 

8.6. Ograniczenie wystąpienia poważnych awarii  

Awarie wszelkiego rodzaju urządzeń lub instalacji wpłyną w sposób negatywny na środowisko. W celu 

zapobiegania awariom prowadzi się szereg działań, które mają na celu zminimalizowanie ryzyka ich 

wystąpienia. W przypadku wystąpienie awarii przeprowadza się stosowne działania w celu ograniczenia 

negatywnych skutków.  

8.7. Ochrona zasobów przyrody  

Zadania zaplanowane do realizacji w związku z priorytetami: 

 zachowanie bogatej różnorodności biologicznej,  

 racjonalne użytkowanie zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej i 

wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego,  

mają na celu zwiększenie bioróżnorodności oraz ochronę siedlisk, walorów przyrodniczych i krajobrazowych 

gminy.  

Przedsięwzięcia te pozwolą na ograniczenie niszczenia walorów przyrodniczo-krajobrazowych, fragmentacji 

ekosystemów i utraty bioróżnorodności, co obecnie wiąże się z rozwojem sieci transportowej, przemysłu i 

przeznaczaniem terenów na cele mieszkaniowe. Szczególna rolę w ochronie różnorodności biologicznej 

spełniają lasy, ponieważ pomimo znaczących przekształceń nadal zachowują duży stopień naturalności, cechują 

się znacznym zróżnicowaniem siedlisk i są ostoją wielu gatunków roślin i zwierząt, a także stanowią ważne 

ogniwo spajające inne ekosystemy i znacząco wpływają na ich stan. Działanie te korzystnie wpływają także na 

takie elementy środowiska jak powietrze, zasoby wodne czy glebowe, pośrednio na zdrowie ludzi, ponieważ 

lasy pełnią wiele funkcji w środowisku.  

Zgodnie ze stanowiskiem Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Opolu z dnia 1 października 2008 roku w 

sprawie ochrony krajobrazu w procesie lokalizacji farm elektrowni wiatrowych na terenie województwa 

opolskiego dla każdej projektowanej farmy wiatrowej należy opracować oceną wpływu elektrowni wiatrowej na 

krajobraz, która składać się będzie z: 

1.Wstępnej analizy na etapie poprzedzającym zmiany studium gminy i uchwalenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, 

- określenie charakteru krajobrazu na danym terenie i występujące w nim typów krajobrazu 
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- wykonanie wstępnej analizy uwarunkowań lokalizacji elektrowni wiatrowej i wybór obszarów na 

terenie gminy, gdzie będą one najmniej konfliktowe 

- wykonanie opracowania ekofizjograficznego dla potrzeb zmiany w studium i miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, 

- opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

- przeprowadzenie postępowania ocen oddziaływania na środowisko w trybie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia na etapie poprzedzającym uzyskanie pozwolenia 

budowlanego 

2.  Analizy szczegółowej na etapie opracowania ekofizjograficznego 

 - określenie kluczowych punktów i ciągów widokowych oraz obserwatorów, na których może mieć 

wpływ widok inwestycji, 

 - wizualizacja fotograficzna projektowanej inwestycji wkomponowanej w panoramy krajobrazowe z 

dostępnych punktów i ciągów widokowych, ocena wpływu i optymalizacja lokalizacji. 

Elektrownie wiatrowe nie będą zlokalizowane na terenie rezerwatów przyrody, parku krajobrazowego i jego 

otuliny oraz obszaru Natura 2000, a tym samym nie będą negatywnie oddziaływać na krajobraz. 

8.8. Ochrona ludzi, roślinności oraz zwierząt  

W studium wskazano trzy tereny lokalizacyjne dla farm wiatrowych na terenie gminy Biała. Są to okolice:  

 Biała – Olbrachcice 

 Browieniec Polski - Rostkowice – Wilków 

 Solec – Gostomia - Krobusz  

Na te tereny opracowywane będą miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pod katem lokalizacji 

farm wiatrowych 

 

Podczas pracy elektrowni wiatrowej istnieje niebezpieczeństwo, że lecący ptak mając na kursie lotu turbinę, 

uderzy w nią. W kilku opracowaniach podano różne statystyki, ale ogólnie wszystkie wskazują na minimalny 

wpływ turbin na ptactwo. American Wind Energy Association w artykule "Fakty na temat energetyki wiatrowej 

& ptaków" (ang. "Facts about wind energy & birds") podała, "że ptak średnio wejdzie w kolizję z turbiną raz na 

8 do 15 lat. Wyższa śmiertelność jest zauważana w przypadku niektórych grup turbin umieszczonych na 

terenach morskich w pobliżu dużych skupisk ptactwa". 

Ryzyko wystąpienia negatywnego oddziaływania na ptaki jest wyższe w przypadku lokalizacji elektrowni 

wiatrowych na terenach intensywnie wykorzystywanych przez ptaki. Inwestycje lokalizowane na takich 

obszarach, w szczególności terenach o wysokim natężeniu przemieszczeń ptaków w przestrzeni powietrznej, 

mają większy potencjał negatywnego oddziaływania niż przedsięwzięcia realizowane w lokalizacjach o małym 

natężeniu wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki.  

Znaczenie ma jednak również sposób wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki (pułapy przelotów, 

czas i sposób użytkowania terenu - np. czy jest to noclegowisko, żerowisko, teren lęgowy) oraz skład 

gatunkowy ptaków występujących na obszarze lokalizacji (badania wykazują, iż ryzyko kolizji z elektrowniami 

wiatrowymi jest różne dla poszczególnych gatunków). 

Podstawowe znaczenie dla minimalizacji ewentualnych negatywnych oddziaływań elektrowni wiatrowych na 

ptaki ma właściwy wybór lokalizacji, w szczególności unikanie lokalizowania elektrowni wiatrowych: 

 na obszarach użytkowanych intensywnie przez ptaki, 

 w miejscach koncentracji występowania gatunków znanych ze swej kolizyjności, takich jak np.: ptaki 

drapieżne (szponiaste), mewy i rybitwy, ptaki migrujące nocą, sowy oraz wybrane gatunki wykonujące 

w powietrzu pokazy godowe, 

 w miejscach koncentracji ptaków blaszkodziobych oraz siewkowych, w odniesieniu do których 

stwierdzono silne reakcje unikania elektrowni wiatrowych, prowadzące do utraty siedlisk tych ptaków, 
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 na obszarach wyjątkowo cennych dla awifauny lęgowej. 

Na etapie opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych pod 

lokalizację farm wiatrowych lub przed uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla lokalizacji 

farm wiatrowych należy przeprowadzić roczny monitoring awifauny i nietoperzy, zgodnie z „Wytycznymi w 

zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki” rekomendowanymi m.in. przez Polskie 

Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz zgodnie z „Tymczasowymi wytycznymi dotyczącymi oceny 

oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze na 2009r.”. Lokalizacja farm wiatrowych będzie możliwa 

wyłącznie w przypadku, gdy roczny monitoring nie wykaże znaczącego negatywnego wpływu planowanej 

inwestycji na ptaki i nietoperze. 

 

Okazuje się, że dużo większym zagrożeniem dla ptactwa są energetyczne linie napowietrzne. Wyniki badań 

wykonanych przez U.S. Fish and Wildlife Service podają, że w wyniku kolizji ptaków z napowietrznymi 

liniami energetycznymi rocznie ginie aż do 174 milionów ptaków. Elektrownie wiatrowe w przeciwieństwie do 

elektrowni konwencjonalnych nie produkują sztucznej zasłony dymnej, która może doprowadzić do 

zmniejszenia widoczności i zasłonięcia przeszkody. Podczas montażu linii przyłączeniowych między parkiem 

wiatrowym a stacją energetyczną zalecane są zazwyczaj instalacje podziemne, a to likwiduje zagrożenie kolizji 

ptaków z liniami napowietrznymi. 

Elektrownie wiatrowe mają wpływ na zmianę krajobrazu. Projektowana siłownia wiatrowa to konstrukcja o 

wysokości 30 m. Nie powinno się ich lokalizować w parkach narodowych i terenach atrakcyjnych 

krajobrazowo. Powinny być lokalizowane z dala od zamieszkałych budynków, aby nie wpływały niekorzystnie 

na pobliskich mieszkańców.  

Usytuowanie elektrowni z dala od zabudowy mieszkaniowej nie powinno wpłynąć negatywnie na ludzi. 

Zjawiska stroboskopowe wynikają z tzw. bezwładności wzroku, tj. zdolności łączenia kolejno oglądanych 

obrazów w jeden obraz ciągły.  

Dzięki owej bezwładności można też obserwować wybraną fazę szybkozmiennego ruchu periodycznego (lub 

obrotowego) dowolnego układu mechanicznego - dany układ oświetla się krótkimi błyskami światła (z tzw. 

lampy stroboskopowej), o okresie zsynchronizowanym z okresem drgań badanego układu, co prowadzi do 

powstania statycznego (lub wolnozmiennego) obrazu układu w wybranej fazie drgań (wykorzystuje się to np. w 

regulatorach prędkości obrotowej). 

Efekt stroboskopowy obserwuje się w momencie, kiedy częstotliwość f obrotów wiatraka jest równa stosunkowi 

częstotliwości tętnień źródła światła F (np. 100 Hz) do liczby skrzydeł wiatraka n (f=F/n). 

 

Jeśli chodzi o tętnienie światła, występujące w pomieszczeniach, to jest ono zaliczane jedynie do czynników 

uciążliwych, niemniej jednak wymaga ograniczenia, ponieważ może niekorzystnie wpływać na samopoczucie 

człowieka. 

Usytuowanie elektrowni z dala od zabudowy mieszkaniowej nie powinno wpłynąć negatywnie na ludzi. 

 

8.9. Ochrona gleb i powierzchni ziemi przed degradacją  

Degradację gleb powodują m.in. złe wykorzystywanie nawozów i środków ochrony roślin czy niewłaściwie 

zabiegi agrotechniczne.  

Z gospodarczą działalnością wiąże się degradacja gleb, czyli pomniejszanie jej jakości. Do najbardziej 

powszechnych przejawów degradacji gleb należą: zakwaszenie gleb, gromadzenie substancji toksycznych, 

pogarszanie struktury gleb, przesuszenie, zamulenie. Cechy te posiada większość gleb obszarów 

zurbanizowanych i uprzemysłowionych. Największym czynnikiem degradującym rolniczą przestrzeń 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektów „Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki 
Odpadami dla Gminy Biała na lata 2010-2013 z perspektywą na lata 2014-2017” 

 

55 

produkcyjną, jest erozja gleby. W wyniku jej działania powstają niekorzystne, przeważnie trwałe zmiany, 

prowadzące do obniżenia potencjału produkcyjnego ziemi i walorów ekologicznych krajobrazu. 

Korzystne oddziaływanie na gleby będą miały przedsięwzięcia podejmowane w obrębie działania rekultywacja 

gleb zdegradowanych i zdewastowanych oraz przywracanie im funkcji przyrodniczej, rekreacyjnej lub 

rolniczej. Przede wszystkim przyczynią się do zachowania właściwego chemizmu gleb i zapobiegać będą ich 

degradacji.  

Zagrożeniem dla powierzchni ziemi, jak również innych komponentów środowiska jest eksploatacja surowców, 

zwłaszcza eksploatacja odkrywkowa.  

8.9.1. Eksploatacja zasobów kopalin 

Wśród niepożądanych (najważniejszych) form oddziaływania zakładów górniczych na środowisko wyróżnić 

należy: 

Zanieczyszczenie pyłem – miejscami emisji są stanowiska pracy ciężkiego sprzętu służącego do urabiania, 

transportu, wzbogacania, a w przypadku odkrywkowej eksploatacji takimi miejscami są stanowiska detonacji 

ładunków wybuchowych. Osiadanie gazów i pyłów postrzałowych na pobliskich terenach, oddziałuje 

negatywnie na wzrost i prawidłowy rozwój roślin. Zmniejsza się bioróżnorodność obszaru oddziaływania, przez 

co gatunki o małym zakresie tolerancji zaczynają ustępować miejsca gatunkom o szerokim zakresie tolerancji. 

Ograniczanie emisji pyłu uzyskuje się na drodze stosowania wiertnic z pochłaniaczami pyłu, a emisja 

szkodliwych gazów ograniczana jest dzięki stosowaniu coraz lepszych materiałów wybuchowych.  

Oddziaływanie hałasu – głównymi źródłami są roboty strzałowe w kopalniach odkrywkowych, transport 

kołowy i szynowy, maszyny do urabiania, ładowania i transportu. Oddziaływanie hałasu ma w dużej mierze 

negatywny wpływ na rozród i bytowanie zwierząt. W warunkach nadmiernego hałasu zwierzyna zaczyna 

opuszczać miejsce jego oddziaływania, co doprowadza do przemiany ekosystemu. Kosztownym zabiegiem, 

który mógłby ograniczyć emisje hałasu na duże odległości jest stworzenie systemu barier dźwiękochłonnych 

wokół terenu wydobycia.  

Zanieczyszczenie wód – dotyczy bardzo zasolonych wód, które wypływają z terenu kopalni trafiając do 

pobliskich rzek. Wody kopalniane charakteryzują się podwyższonymi stężeniami siarczanów, chlorków, a także 

mogą zawierać w swym składzie duże ilości metali ciężkich i chemikaliów. Zanieczyszczone wody kopalń 

destabilizują ekosystemy wodne, narażając tym samym organizmy je zamieszkujące na zaburzenia ich procesów 

fizjologicznych. Zanieczyszczenie wód kopalnianych można zmniejszyć poprzez budowę małych oczyszczalni.  

Leje depresyjne – obniżenie zwierciadła wód gruntowych doprowadza do pustynnienia obszaru, znajdującego 

się w zasięgu oddziaływania a tym samym do zmiany szaty roślinnej tego obszaru. Zmiany bioróżnorodności w 

zasięgu leja depresyjnego nie są zmianami negatywnymi, gdyż powstanie nowych gatunków roślin powoduje 

powstanie nowego ekosystemu od zupełnie innych uwarunkowaniach.  

Deformacje powierzchni terenu – przejawiają się one w postaci obniżeń i ich pochodnych, zwanych 

wskaźnikami deformacji do których należą: nachylenia, krzywizny pionowe, przesunięcia i odkształcenia 

pionowe. Deformacje ciągłe mają wpływ na migrację wielu gatunków zwierząt zamieszkujących pobliskie 

tereny wydobycia. Deformacje powierzchni terenu przyczyniają się do wytworzenia specyficznego klimatu 

lokalnego, który wpływa na rozwój i rozprzestrzenianie się organizmów roślinnych. Przestrzeń 

poeksploatacyjną małych odkrywek można odpowiednio zapełniać odpadami komunalnymi, przygotowując 

teren pod tego typu inwestycję. Powstały nadkład podczas eksploatacji należałoby wykorzystać do wypełnienia 

przestrzeni poeksploatacyjnej. 

8.10. Racjonalna gospodarka odpadami  

8.10.1 Odpady komunalne 

Problemy dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi są związane m.in. z niskim poziomem selektywnej 

zbiórki w/w odpadów czy niewystarczającej infrastruktury w zakresie zbiórki. Selektywna zbiórka wiąże się ze 

zmniejszeniem ilości odpadów ulegających biodegradacji deponowanych na składowisku, przeznaczaniu 
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odpadów opakowaniowych do recyklingu itp. Zmiany w tym zakresie przyczynią do poprawy sytuacji 

gospodarowania odpadami.  

8.10.2 Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne  

Jednym z głównych problemów związanych z gospodarką odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy są 

odpady zawierające azbest. Niezbędnym działaniem do realizacji w tym zakresie jest wdrożenie mechanizmów 

finansowych umożliwiających dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów 

zawierających azbest. Działania zaproponowane w tym zakresie w Aktualizacji Planu wpłyną korzystnie na stan 

środowiska w gminie. W przypadku braku realizacji w/w zadań może nastąpić sytuacja składowania tego 

rodzaju odpadów w miejscach na ten cel nie przeznaczonych – zanieczyszczenie środowiska oraz zagrożenie dla 

zdrowia ludzi poprzez niewłaściwe usuwanie azbestu.  

Potencjalnym zagrożeniem dla środowiska są odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów 

komunalnych, które dziś w większości trafiają na składowiska odpadów. Prowadzenie stałej edukacji i 

informacji dotyczącej konieczności selektywnego zbierania tych odpadów ze wskazaniem miejsc ich odbioru, a 

także pokazującej szkodliwość ich oddziaływania na zdrowie i środowisko w przypadku niewłaściwego 

postępowania, oprócz funkcjonowania instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, 

powinny w rezultacie przyczynić się do znaczącej poprawy stanu środowiska w gminie.  

Stosowanie określonych metod i technologii zagospodarowania zużytych opon t.j. bieżnikowanie, wytwarzanie 

granulatu gumowego czy odzysk energii poprzez współspalanie w cementowniach pozwoli wyeliminować 

zjawisko spalania zużytych opon w instalacjach nieprzystosowanych do tego celu i mieszania tych odpadów z 

odpadami komunalnymi i składowania ich na składowiskach.  

W zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi rozbudowa systemu zbiórki i postępowania z tymi 

odpadami w celu osiągnięcia określonych rocznych poziomów odzysku i recyklingu pozwoli zmniejszyć ilość 

odpadów deponowanych na składowiskach odpadów, zużycie surowców do produkcji nowych opakowań i 

ograniczy zaśmiecanie lasów, rzek i jezior.  

Zaproponowane w Planie Gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Biała działania w zakresie gospodarki 

odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne powinny ograniczyć ich negatywne oddziaływanie na 

środowisko pod warunkiem wprowadzenia i realizacji systemu gospodarki zgodnie z założeniami Planu.  

8.10.3. Składowiska odpadów  

Na terenie gminy Biała nie funkcjonuje żadne czynne składowisko odpadów komunalnych.  

8.10.4. Instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

Na terenie miasta i gminy Biała nie istnieją instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów   

8.11. Kształtowanie postaw ekologicznych  

Działania związane z edukacją ekologiczną i zwiększeniem dostępu do informacji o środowisku mają pośrednie 

pozytywne oddziaływanie na środowisko, ponieważ zwiększają wiedzę społeczeństwa o tym, jakie zagrożenia 

niesie ze sobą działalność człowieka i jakie są tego konsekwencje dla środowiska i zdrowia człowieka. 

Zwiększenie świadomość ekologicznej jest koniecznym warunkiem realizacji priorytetu Podnoszenie 

świadomości ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie” ponieważ 

ochrona środowiska wymaga podejmowania świadomych decyzji przez administrację oraz uzyskania dla tych 

decyzji akceptacji i poparcia mieszkańców. Niezbędnym elementem zwiększającym świadomość ekologiczną 

jest także swobodny dostęp do informacji o środowisku. Stworzenie elektronicznych baz danych umożliwia 

podejmowanie właściwych decyzji administracyjnych mających wpływ na stan środowiska, ponieważ zawsze 

dostępna jest informacja o aktualnym stanie środowiska. Kształtowanie postaw proekologicznych jest więc 

bardzo istotną działalnością w ramach ochrony przyrody i zapobiegania degradacji środowiska.  
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9. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ 

PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ 

REZULTATEM REALIZACJI PROJEKTOWANEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA I 

PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 

9.1. Ochrona zasobów wód podziemnych i powierzchniowych  

Z uwagi na znaczące oddziaływania w przypadku awarii lub wypadku, wskazana jest stała kontrola stanu 

technicznego tych instalacji, jak również opracowanie szczegółowych planów usuwania skutków awarii. 

Podczas budowy kanalizacji sanitarnej powinny być zastosowane materiały zapewniające szczelność 

rurociągów. Projektowana kanalizacja będzie w całości szczelna dzięki wykorzystaniu do jej budowy 

szczelnych elementów systemowych z tworzyw sztucznych i betonu i odpowiednim połączeniom tych 

elementów. 

9.2. Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza 

W celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza przewiduje się wprowadzenie palenisk zapewniających dobre 

spalanie, ograniczanie zużycia paliw bogatych w siarkę, odsiarczanie zarówno paliw, jak i spalin.  

Dla osiągnięcia celu poprawy „niskiej emisji” gmina zamierza wspierać działania na rzecz ograniczenia niskiej 

emisji ze źródeł komunalnych m.in. wymiana kotłów węglowych na paliwo gazowe, olej opałowy, biopaliwa. 

Realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych przyczyni się do ograniczenie strat ciepła z budynków, a w 

konsekwencji do mniejszego zużycia paliw energetycznych. Mniejsze spalanie paliw wiąże się z mniejszą 

emisją zanieczyszczeń wytwarzanych podczas ich spalania.  

W  Programie Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Biała wyznaczono następujące kierunki działań: 

 Termomodernizacja obiektu szkolnego mieszczącego się w miejscowości Biała,  ul. Tysiąclecia 16 

 

Modernizacja dróg pod kątem zmiany nawierzchni wpłynie na zmniejszenie emisji hałasu i zanieczyszczeń do 

powietrza. Prawidłowe wykonawstwo wszelkich robót budowlanych pozwoli na uniknięcie wielu 

niepożądanych skutków zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego.  

9.3. Ograniczenie emisji hałasu 

Ograniczenie emisji hałasu komunikacyjnego można uzyskać poprzez poprawę stanu nawierzchni drogi, a także 

poprawę płynności ruchu. W związku z tym realizowana będzie: 

 

 Przebudowa drogi gminnej w Łączniku – ul. Nowa  (realizacja zadania do roku 2011) 

 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrzelice (realizacja zadania do roku 2013) 

 Przebudowa drogi (ulicy) Parkowej (wzdłuż cmentarza) w Białej  (realizacja zadania do roku 2013) 

 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Frąckach  (realizacja zadania do roku 2012) 

 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Śmiczu   (realizacja zadania do roku 2012) 

 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Grabinie   (realizacja zadania do roku 2011) 

 Przebudowa drogi gminnej Nowa Wieś Prudnicka – Moszna  (realizacja zadania do roku 2014) 

 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów w Czartowicach    (realizacja zadania do roku 2014) 

 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Śmiczu  (realizacja zadania do roku 2013) 

Ważnym elementem jest materiał wykorzystany przy budowie nawierzchni dróg. Powinna to być nawierzchnia 

cichobieżna, zapobiegająca emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza. Dodatkowo winien być wykonany 

system zbierający wody opadowe spływające z powierzchni drogi.  

Prawidłowe wykonawstwo wszelkich robót budowlanych pozwoli na uniknięcie wielu niepożądanych skutków 

zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego.  
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Szczególne znaczenie mają także działania, które prowadzą do zidentyfikowania i zinwentaryzowania terenów, 

na których występują przekroczenia dopuszczalnych wartości hałasu, ponieważ dzięki temu można prowadzić 

efektywne działania ograniczającego jego skutki np. poprzez wymianę okien na dźwiękoszczelne i 

modernizację dróg. 

9.4. Ochrona zasobów przyrody  

Realizowane przy okazji inwestycji drogowych przepusty i przejścia dla zwierząt mogą w pewien sposób 

zrekompensować straty przy budowie dróg. 

Zadania w zakresie ochrony przyrody tj.  

 

 Rozwój sieci szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych na terenach interesujących przyrodniczo 

(Śląsk bez granic – wieże i punkty widokowe) 

 Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków 

 Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy. Zadanie obejmuje opracowanie kompleksowej sieci 

ścieżek rowerowych na terenie gminy a następnie ich budowę i oznakowanie 

 Utrzymywanie terenów zieleni 

 Upowszechnianie informacji o rozmieszczeniu i możliwościach technicznych wykorzystania 

potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii 

 Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących odnawialne źródła energii 

 

9.5. Ochrona ludzi, roślinności oraz zwierząt  

Projektowane elektrownie wiatrowe będą posiadały oznaczenie przeszkodowe wymagane zarówno przez 

Szefostwo Infrastruktury Lotniskowej jak i przez Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego obejmuje 

oznakowanie podwójne: nocne oraz dzienne. 

Jako oznakowanie nocne przyjmuje się jako wystarczające umieszczenie lamp oświetleniowych koloru 

czerwonego na maszcie gondoli. Jako oznakowanie dzienne zaś – malowanie końcówek łopat śmigieł na kolor 

czerwony. 

Polskie przepisy zbieżne są z zaleceniami Międzynarodowej Cywilnej Agencji Lotnictwa (ICAO), wg której 

jednak w przypadku elektrowni wiatrowych, nie ma obligatoryjnego obowiązku stosowania takiego 

oznakowania. 

 

Typowe oznakowanie elektrowni wiatrowych: 

1. Podstawowe oznakowanie przeszkodowe stosowane najczęściej w elektrowniach wiatrowych jest to 

oświetlenie składające się z dwóch czerwonych synchronicznie migających świateł ostrzegawczych, 

odpowiednio rozstawionych i montowanych na gondoli. Światła takie migają z częstotliwością ok. 30 

błysków na minutę. Włączane i wyłącznie oświetlenia ostrzegawczego sterowne jest w zależności od 

jasności otoczenia przez przełącznik zmierzchowy. W razie awarii sieci oświetlenie ostrzegawcze 

zasilane jest z odpowiednio przygotowanego układu zasilania awaryjnego. 

2. Dodatkowe oświetlenie ostrzegawcze stosuje się w zależności od usytuowania elektrowni wiatrowej np. 

w pobliżu lotniska. Lampy takiego oświetlenia rozmieszczone są na gondoli w tai sposób, by były 

dobrze widoczne ze wszystkich stron. Lampy włączane są przełącznikiem zmierzchowym.  

 

Oznakowanie wiatraka stosowane w porze dziennej nie spowoduje wystąpienia zjawisk stroboskopowych. W 

porze nocnej przy zastosowaniu oświetlenia w postaci lamp, zjawiska stroboskopowe mogą być obserwowane 

w momencie, kiedy częstotliwości obrotów wiatraka jest równa stosunkowi częstotliwości tętnień źródła światła 
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do liczby skrzydeł. Mając na uwadze zmienność prędkości wiatru i jego kierunku, wystąpienie efektów 

stroboskopowych przez dłuższy okres czasu, w porze nocnej jest mało prawdopodobne. 

9.6. Ochrona powierzchni ziemi  

W celu ochrony powierzchni ziemi na terenie Miasta i Gminy Biała przeprowadzi się działania zmierzające do 

przeciwdziałania degradacji chemicznej gleb poprzez ochronę powietrza o wód powierzchniowych.  

W przypadku degradacji chemicznej gleb wapnowanie pozwala utrzymać właściwy odczyn gleby co zmniejsza 

ryzyko pobierania metali ciężkich przez rośliny i tym samym włączenie ich w łańcuch pokarmowy oraz 

zmniejsza ich migrację do wód gruntowych. Właściwe postępowanie ze środkami ochrony roślin i nawozami 

pozwoli także ograniczyć przedostawanie się pierwiastków biogennych do wód podziemnych i 

powierzchniowych. Wprowadzenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych wpłynie korzystnie na gleby i 

zachowanie różnorodności biologicznej, ponieważ stanowią one ostoje i ułatwiają migrację wielu organizmów, 

które w nieróżnorodnym krajobrazie rolniczym nie mogły by bytować. Stanowią ceny element krajobrazowy i 

biotyczny.  

Zmniejszania dawek nawozów mineralnych, zwłaszcza azotowych, a często także chemicznych środków 

ochrony roślin pozwoli na zmniejszenie degradacji chemicznej gleb. Ponadto uprawa roślin strączkowych w 

mieszankach ze zbożami zapobiega wymywaniu azotanów z gleby. Dodatkową korzyścią jest możliwość 

uzyskania większych i wierniejszych plonów w porównaniu z siewami czystymi.  

Ponadto informacje i doradztwo wśród rolników polegające na zalecaniu stosowania następujących zabiegów: 

 zakładanie pasów śródpolnych, 

 dostosowanie biologicznego potencjału gleby pod uprawę odpowiednich gatunków roślin, w zależności 

od wymagań, wpływu na środowisko i strukturę i strukturę gleby, 

 wpływu nawożenia organicznego dla poprawy jakości i struktury gleby, 

 prawidłowe składowanie nawozów organicznych (obornika, gnojówki, gnojowicy) w nawożeniu roślin. 

W ramach działania zapobiegawczych degradacji gleb prowadzone będzie zagospodarowanie terenów 

zdegradowanych. Rekultywacja terenów zdegradowanych pozwala przywrócić teren do produkcji rolniczej, 

leśnej czy na cele rekreacyjne. Należy także dążyć do likwidacji i rekultywacji wyrobisk poeksploatycjnych. 

Szczególnie korzystne jest ponowne zagospodarowanie terenów zdegradowanych na cele gospodarcze 

i przemysłowe, ponieważ w ten sposób nie jest potrzebne przeznaczanie terenów rolniczych czy leśnych na tą 

działalność. Działania rekultywacyjne powinny być prowadzone w kierunku najbardziej optymalnym dla 

środowiska.  

9.7. Ograniczenie oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego 

W celu ograniczenia oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego konieczne jest wyznaczanie 

obszarów bez zabudowy i uwzględnianie takich obszarów, i wynikających z tego ograniczeń, w planach 

zagospodarowania przestrzennego i decyzjach lokalizacyjnych.  

9.8. Ograniczenie wykorzystanie materiałów i surowców 

Ograniczenie wpływu na środowisko można uzyskać także poprzez wzrost efektywności i wykorzystywania 

surowców i zasobów wodnych w przemyśle, co zmniejsza emisje do środowiska. Wszelkie działania na rzecz 

ograniczenia całkowitej ilości zużywanej energii i surowców przyczyniają się do wolniejszego zużywania 

nieodnawialnych zasobów i ograniczania presji na środowisko. Realizowane to będzie poprzez wdrażanie 

ekoinnowacyjnych, czystych technologii i systemów zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwach. W 

zakresie wytwarzania odpadów pochodzenia przemysłowego działania te winny być ukierunkowane na 

zminimalizowanie ich powstawania u źródła. Należy także wprowadzać zamknięte obiegi wody oraz ograniczać 

w procesach technologicznych wykorzystanie wód podziemnych. 

Ochrona zasobów kopalin możliwa jest też poprzez ograniczanie wydobycia do wielkości gospodarczo 

uzasadnionych. Realizacja takich zadań w ramach POŚ dla Gminy i Miasta Biała będzie więc korzystnie 
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wpływać na wszystkie elementy środowiska poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza i 

wytwarzania opadów, ograniczenie odprowadzania ścieków do wód i zużycia surowców naturalnych, dzięki 

czemu ograniczone będą też niekorzystne przekształcenia w krajobrazie.  

9.9. Zapobieganie poważnym awariom 

Wszelkie działania mające na celu ograniczanie i zwalczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz 

przeciwdziałanie skutkom poważnych awarii przemysłowych, wypadkom związanym z przewozem substancji 

niebezpiecznych, są bardzo korzystne dla środowiska i zdrowia człowieka. Wdrażanie systemów ratowniczo-

gaśniczych, doposażenie jednostek we właściwy sprzęt pozwala na stworzenie jednolitego i spójnego układu 

podmiotów ratowniczych, tak aby można było podjąć skuteczne działania ratownicze w sytuacjach zagrożeń 

życia, zdrowia lub środowiska. Plany operacyjno-ratownicze powinny też opracowywać zakłady o dużym i 

zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, ponieważ w razie wystąpienia awarii pozwalają one na 

zminimalizowanie negatywnych oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi.  

Jednym z kierunków działań, mających na celu ograniczenie ryzyka wypadku przy transporcie substancji 

niebezpiecznych jest właściwa organizacja ich przewozu i dobór trasy oraz pory przejazdu. Wyprowadzenie tej 

kategorii ruchu poza obszar zabudowy dzięki budowie nowych obwodnic służy poprawie bezpieczeństwa. Służy 

jej również dbałość o stan dróg, którymi odbywa się transport substancji o dużym potencjale zagrożenia, o 

prawidłowe ich oznakowanie, utrzymanie w zimie itp.  

9.10. Racjonalna gospodarka odpadami  

9.10.1. Intensyfikacja działań na rzecz selektywnej zbiórki na terenie gminy (w tym rozwój zbiórki 

odpadów biodegradowalnych) 

Podstawowym elementem poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jest podniesienie 

sprawności systemów zbierania odpadów z jednoczesnym zapewnieniem ich odzysku i unieszkodliwiania w 

instalacjach spełniających wymagania ochrony środowiska.  

Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji 

i niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych bardzo korzystnie wpłynie na stan 

środowiska w powiecie. Przyczyni się to do zmniejszenia ilości odpadów kierowanych bezpośrednio na 

składowiska poprzez poddawanie ich w pierwszej kolejności procesom odzysku. Ponadto objęcie wszystkich 

mieszkańców powiatu zorganizowanym zbieraniem odpadów wyeliminuje zjawisko niekontrolowanego 

pozbywania się odpadów, przeciwdziałać będzie powstawaniu dzikich „wysypisk śmieci”. Jednakże 

powodzenie tych działań wymaga wdrożenia odpowiednich instrumentów finansowych, właściwej kontroli i 

nadzoru nad jednostkami odpowiedzialnymi za realizację tych zadań a także wykonanie działań zgodnie z 

określonymi terminami. Nie bez znaczenia jest tutaj przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji edukacyjno – 

informacyjnej wśród społeczeństwa. Wzrost ilości zbieranych odpadów, które można ponownie wykorzystać 

będzie pozytywnie wpływał na ograniczenie degradacji gleb i zasobów leśnych.  

W projekcie planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Biała przedstawiono działania, z określeniem 

terminu ich realizacji, które mają na celu poprawę sytuacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. W 

zaproponowanym systemie gospodarki odpadami komunalnymi proponuje się budowę tego systemu w oparciu 

o następujące założenia: gminy z terenu powiatu zobowiązane są do wypełniania zadań w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi wynikającymi m.in. z ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminie i rozporządzeń wykonawczych. 

 

W celu osiągnięcia wymaganych przepisami poziomów odzysku surowców i energii, niezbędne jest 

dostosowanie systemu zbierania i odbioru odpadów, do rozwiązań technologicznych przyjętych         w 

Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami (RCGO) w ramach Południowo-Zachodniego Regionu 

Gospodarki Odpadami z ośrodkiem wiodącym w Nysie. 
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Na terenie gminy powinno być prowadzone selektywne zbieranie odpadów posegregowanych            w podziale 

na: tworzywa sztuczne, papier, szkło. System odbioru odpadów powinien obejmować 100% mieszkańców 

gminy. 

Ponadto w punktach wytwarzania znacznych ilości odpadów biodegradowalnych powinno być prowadzone ich 

selektywne zbieranie. 

 

Zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych: 

 punkty zbierania odpadów niebezpiecznych (PZON), przyjmujące odpady od indywidualnych 

dostawców nieodpłatnie, 

 mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych (MPZON), objeżdżające w wyznaczonym czasie 

określony obszar, 

 objazdowe zbieranie wybranych odpadów w określonych i ogłaszanych terminach (np. odpady 

wielkogabarytowe), 

 zbieranie przez sieć handlową różnych odpadów niebezpiecznych, 

 odbieranie odpadów budowlanych – jako „usługa na telefon”, 

 rozwój metod zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji poprzez wdrażanie do stosowania 

przydomowych kompostowników. 

Realizacja zadań powinna korzystnie wpłynąć na stan środowiska i jednocześnie zdrowie ludzi. Rozbudowa 

infrastruktury do segregacji odpadów i pozyskiwania surowców wtórnych odbywać się będzie w ramach 

istniejących instalacji dla której już wcześniej ustalono warunki lokalizacyjne.  

9.10.2. Rozbudowa infrastruktury do segregacji odpadów przeznaczonych do odzysku 

Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na odpady: z papieru i tektury, z tworzyw sztucznych, 

ze szkła, z metali, niebezpieczne, biodegradowalne, wielkogabarytowe i remontowo- budowlane – przyczyni się 

do poprawy stanu środowiska poprzez: 

 stworzenie możliwości ponownego wykorzystania odpadów (stłuczka szklana, makulatura, tworzywa 

sztuczne, metale, oleje zużyte), 

 wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych trafiających na 

składowisko, powodujących znaczne zagrożenie zanieczyszczeniem substancjami toksycznymi wód i gleb, 

 zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych deponowanych na składowisku i skierowanie ich do 

kompostowania, co przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości dla środowiska przyrodniczego składowiska 

oraz spowoduje uzyskanie kompostu, 

 zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku i tym samym wydłużenie czasu jego 

eksploatacji, 

 stworzenie możliwości ponownego wykorzystania materiałów znajdujących się w  odpadach 

wielkogabarytowych oraz odzysku odpadów budowlanych poprzez zastosowania ich jako kruszywa 

w robotach drogowych, inżynieryjnych itp.  

9.10.3. Wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie miasta i gminy, realizowana jest na zasadzie tzw. 

„wystawek”, w określonych i podanych do publicznej wiadomości dniach (dwa razy do roku). Ponadto odpady 

te odbierane są od ludności również w ramach indywidualnych zgłoszeń. Wydzielenie odpadów 

wielkogabarytowych wpłynie na zmniejszenie składowanych odpadów oraz możliwość pozyskania odpadów do 

dalszego wykorzystania.  

9.10.4. Zbiórka odpadów remontowo – budowlanych 

Gruz budowlany i inne odpady towarzyszące budowie i remontom mieszkań usuwane są na zasadzie podstawienia 
przez podmiot odbierający odpady pojemnika na zlecenie i koszt wytwórcy odpadów.  
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9.10.5. Zorganizowanie systemu zbiórki i transportu odpadów zwierzęcych z terenów podlegających 

Gminie 

W razie zalegającej padliny na terenach podlegających gminie – Gmina  podejmuje działania, mające na celu 

zorganizowanie zbiórki, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zwierzęcych (koszty ponoszone przez 

gminę i podmioty zbierające odpady). Sprawna zbiórka odpadów zwierzęcych z terenów podlegających Gminie 

wpłynie korzystnie na środowisko.  

9.10.6. Zbiórka odpadów niebezpiecznych pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych  

Potencjalnym zagrożeniem dla środowiska są odpady niebezpieczne występujące w strumieniu odpadów 

komunalnych, które dziś w większości trafiają na składowiska odpadów. 

W celu udoskonalenia zbiórki odpadów niebezpiecznych należy prowadzić stałą edukację i informować o 

konieczności selektywnego zbierania tych odpadów ze wskazaniem miejsc ich odbioru a także pokazać 

szkodliwość ich oddziaływania na zdrowie i środowisko w przypadku niewłaściwego postępowania. 

Ważnym elementem właściwej gospodarki odpadami są instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

niebezpiecznych, ich funkcjonowanie w rezultacie przyczyni się do znaczącej poprawy stanu środowiska w 

gminie.  

Istotna jest również organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów niebezpiecznych ze 

źródeł rozproszonych odpadów komunalnych, w oparciu o: 

 funkcjonujące sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych 

utworzone przez przedsiębiorców, 

 funkcjonujące placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania 

poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa, 

baterie, akumulatory), 

 stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadów niebezpiecznych, 

 regularne odbieranie odpadów niebezpiecznych od mieszkańców prowadzących 

selektywne zbieranie w systemie workowym lub pojemnikowym przez podmioty 

prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

 

Zużyte baterie i akumulatory 

Do tej pory w gminie nie podjęto działań związanych z selektywną zbiórką zużytych baterii  i akumulatorów 

małogabarytowych. Zużyte akumulatory przekazywane są w punktach zakupu nowych akumulatorów. Zużyte 

akumulatory przekazywane są w punktach zakupu nowych akumulatorów. 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

Mieszkańcy miasta i gminy Biała mają możliwość oddania zużytego sprzętu elektrycznego          i 

elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, przy okazji okresowych zbiórek odpadów 

wielkogabarytowych. 

Przeterminowane leki 

Gmina Biała nie zorganizowała do tej pory zbiórki przeterminowanych farmaceutyków od ludności. 

Przeterminowane pestycydy 

Na terenie Miasta i Gminy Biała nie ma mogilników zawierających przeterminowane pestycydy. 

Na terenie gminy nie ma zorganizowanego systemu zbiórki przeterminowanych środków ochrony roślin oraz 

opakowań po tych środkach. Istnieje jedynie możliwość zwrotu opakowań po środkach ochrony roślin w 

punktach sprzedaży tego typu produktów.  
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9.10.7. Dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych 

Jednym z głównych problemów związanych z gospodarką odpadami niebezpiecznymi na terenie miasta i gminy 

są odpady zawierające azbest. Niezbędnym działaniem do realizacji w tym zakresie jest wdrożenie 

mechanizmów finansowych umożliwiających dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem i 

unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Działania zaproponowane w tym zakresie w projekcie 

Planu wpłyną korzystnie na stan środowiska w gminie. W przypadku braku realizacji w/w zadań może nastąpić 

sytuacja składowania tego rodzaju odpadów w miejscach na ten cel nie przeznaczonych – zanieczyszczenie 

środowiska oraz zagrożenie dla zdrowia ludzi poprzez niewłaściwe usuwanie azbestu.  

10. ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE 

10.1. Oddziaływania transgraniczne ustaleń POŚ dla Miasta i Gminy Biała 

Realizacja ustaleń Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Biała 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.  

10.2. Oddziaływanie transgraniczne ustaleń PGO dla Miasta i Gminy Biała 

Wdrożenie ustaleń Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Biała nie wywoła 

negatywnych oddziaływań transgranicznych.  

11. ANALIZA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH DO ROZWIĄZAŃ ZAPROPONOWANYCH W 

PROJEKTACH  

Większość proponowanych do realizacji przedsięwzięć w ramach Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska 

dla Miasta i Gminy Biała ma pozytywny wpływ na środowisko i proponowanie rozwiązań alternatywnych nie 

ma uzasadnienia. Ponadto brak jest możliwości precyzyjnego określenia działań alternatywnych dla 

wskazanych działań.  

Skutki środowiskowe podejmowanych działań silnie zależą od lokalnej chłonności środowiska lub od 

występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. obszarów wrażliwych, dlatego przy budowie nowych 

dróg, urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii należy rozważać warianty alternatywne tak, aby 

wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Jako warianty 

alternatywne przedsięwzięcia można rozważać: warianty lokalizacji, warianty konstrukcyjne i technologiczne, 

warianty organizacyjne czy wariant niezrealizowania inwestycji tzw. wariant „0”. Wariant „0” nie oznacza, że 

nic się nie zmieni, ponieważ brak realizacji inwestycji może także powodować konsekwencje środowiskowe.  

 

Charakter omawianego dokumentu z założenia jest „pro-środowiskowy”. Mimo tego zasadnym jest 

przedstawienie zarówno pozytywnych, jak i negatywnych skutków realizacji niniejszego dokumentu(bądź tez 

brak tych skutków). Wyniki oceny odniesiono do celów i kierunków określonych dla poszczególnych zagadnień 

środowiskowych przedstawionych w  POŚ. Ocena objęto przede wszystkim takie elementy środowiska jak: 

ludzie, zwierzęta, rośliny, różnorodność biologiczną , wodę, powietrze, powierzchnie ziemi, krajobraz, klimat, 

zasoby naturalne i zabytki  

Zastosowano następujące oznaczenia w matrycach: 

+ - oddziaływanie pozytywne 

- - oddziaływanie negatywne  

0 – oddziaływanie neutralne 
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Zagadnienia Kierunki działań 
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Ochrona przyrody i 

krajobrazu 

Ochrona i rozwój systemu 

obszarów chronionych 

+ + + + +/0 + + 

Ochrona zagrożonych siedlisk 

i gatunków roślin i zwierząt 

+ + + + +/0 + + 

Ochrona i utrzymanie 

krajobrazu rekreacyjnego 

+ + + + + + + 

Ochrona i 

zrównoważone 

wykorzystanie lasów 

oraz użytkowanie 

łowieckie 

Zwiększenie lesistości gminy 

do roku 2016 

+ + + + + + + 

Lokalizacja zalesień i 

zadrzewień zgodnie z 

planami zagospodarowania 

przestrzennego 

+ + + + + + + 

Zwiększenie ilości 

powierzchni zadrzewień  

+ + + + + + + 

Różnicowanie struktury 

gatunkowej i wiekowej lasów 

oraz przebudowa lasów 

uszkodzonych przemysłowo 

+ + + + + + + 

Ochrona zieleni dolin 

rzecznych  

+ + + + + + + 

Dostosowanie odstrzału 

zwierząt łownych do 

liczebności populacji 

+ + + + + + + 

Ochrona wód 

powierzchniowych i 

podziemnych 

Racjonalizacja wykorzystania 

zasobów wodnych 

+ + + + + + + 

Kształtowanie zasobów 

wodnych i ochrona przed 

powodzią 

+ + + + + + + 

Poprawa jakości wód 

podziemnych i 

powierzchniowych 

+ + + + + + + 

Ochrona powierzchni 

ziemi, gleb i zasobów 

kopalin 

Kontrola stanu faktycznego w 

przypadku wydobywania 

kopalin bez wymaganej 

koncesji i naliczanie opłat 

eksploatacyjnych w 

przypadku nielegalnej 

działalności 

+ 0 + + + + + 

Gromadzenie, 

archiwizowanie i 

przetwarzanie danych 

geologicznych  

0 0 0 0 0 + 0 

dążenie do uzyskania 

informacji z jednostek 

ministerialnych, 

wojewódzkich o ilości, 

rodzaju i miejscu 

prowadzenia wydobycia złóż 

0 0 0 0 0 + 0 
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inwentaryzacja wyrobisk po 

eksploatacji bez koncesji 

0 0 0 0 0 + + 

weryfikacja ustaleń 

istniejących planów 

zagospodarowania 

przestrzennego i studiów 

uwarunkowań kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego 

0 0 0 0 0 +/- +/- 

Ochrona powietrza 

atmosferycznego w 

tym wzrost 

wykorzystania energii 

odnawialnej 

przeprowadzenie 

kompleksowej inwentaryzacji 

i oceny funkcjonowania 

instalacji oraz opracowanie i 

wdrożenie bazy danych o 

odnawialnych źródłach 

energii 

+ + + + + + + 

realizacja przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych 

+ + + + + + + 

prowadzenie remontów 

istniejących dróg 

+ + + + + + + 

wsparcie projektów w 

zakresie budowy urządzeń i 

instalacji do produkcji i 

transportu energii 

odnawialnej 

+ + + + + + + 

budowę urządzeń i instalacji 

do produkcji i transportu 

energii wytwarzanej z 

wykorzystaniem źródeł 

odnawialnych: biopaliw, 

energii wodnej, wiatrowej, 

słonecznej, geotermalnej , 

pomp ciepła 

+ + + + + + + 

promowanie i popularyzacja 

modelowych rozwiązań w 

zakresie wykorzystania 

energii ze źródeł 

odnawialnych, w tym 

rozwiązań  technologicznych, 

administracyjnych i 

finansowych 

+ + + + + + + 

włączenie problematyki 

energii odnawialnej do 

wytycznych dotyczących 

sporządzenia regionalnych i 

lokalnych planów 

energetycznych oraz 

miejscowych planów 

zagospodarowania 

przestrzennego z analizą 

przyrodniczo-krajobrazową 

lokalizacji obiektów i 

urządzeń do produkcji energii 

odnawialnej   

 

+ + + + + + + 
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Ochrona przed 

hałasem 

stworzenie podstaw 

merytorycznych do określenia 

wielkości populacji 

zagrożonej hałasem 

komunikacyjnym i 

przemysłowym oraz terenów 

przeznaczonych na cele 

rekreacyjne objętych 

nadmierną uciążliwością 

akustyczną 

+ + + 0 + + + 

podjęcie i systematyczne 

wykonywanie podstawowych 

badań pomiarowych 

0 + + 0 0 0 0 

wprowadzenie do 

miejscowych planów 

zagospodarowania 

przestrzennego zapisów 

poświęconych ochronie przed 

hałasem z wyznaczeniem 

stref ograniczonego 

użytkowania wokół głównych 

dróg tam gdzie przekroczony 

jest równoważny poziom 

hałasu w porze nocnej 55dB 

+ + + 0 0 + + 

dokonanie oceny akustycznej 

wybranych miejsc gminy 

0 + + 0 0 0 0 

kontynuację kontroli emisji 

hałasu do środowiska z 

obiektów działalności 

gospodarczej 

0 + 0 0 0 0 0 

doskonalenie istniejących i 

kształtowanie nowych 

mechanizmów i procedur 

administracyjnych  

0 + 0 0 0 0 0 

monitorowanie zmian 

przestrzennych stanu 

zagrożenia hałasem i 

realizacji programów ochrony 

przed hałasem  

0 + + 0 0 0 0 

modernizacja dróg + + + + + + + 

 

 

Warunkiem prawidłowego funkcjonowania zaproponowanego w Aktualizacji PGO dla Miasta i Gminy Biała 

systemu gospodarki odpadami jest zachowanie określonych terminów realizacji przyjętych zadań, dostępność 

środków finansowych i brak protestów mieszkańców.  

Wybór sposobu prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w tym odpadów ulegających biodegradacji i 

odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych jest prawidłowy.  

W przypadku pozostałych zaproponowanych działań, wpływających korzystnie na środowisko, zaproponowanie 

rozwiązań alternatywnych jest nieuzasadnione.  
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Ocena stopnia zgodności i kierunków PGO dla Miasta i Gminy Biała 

 

Cele i kierunki działań 

PGO 

ocena stopnia zgodności 

postanowień projektu 

PGO z aktami 

prawnymi dotyczącymi 

form ochrony przyrody 

ocena staopnia 

zgodności projektu 

PGO z zapisami ustawy 

o cohronie przyrody 

określenie zgodności 

CELE STRATEGICZNE 

Cel 1. zapobieganie  i 

minimalizacja ilości 

wytworzonych odpadów 

oraz skutków ich 

działania na  środowisko 

+ + Całkowita zgodność 

Cel 2. zwiększenie 

udziału odzysku odpadów 

(w szczególności energii 

z odpadów) zgodnie z 

wymaganiami ochrony 

środowiska 

+ + Całkowita zgodność 

Cel 3. zmniejszenie ilości 

wszystkich odpadów 

kierowanych na 

składowisko odpadów 

+ + Całkowita zgodność 

Cel 4. wyeliminowanie 

praktyki nielegalnych 

składowisk odpadów 

+ + Całkowita zgodność 

Cel 5. bieżąca 

aktualizacja bazy danych 

o gospodarce odpadami 

+ + Całkowita zgodność 

Cel 6. objęcie 100% 

mieszkańców gminy 

zorganizowanym 

systemem odbierania 

odpadów 

+ + Całkowita zgodność 

Cel 7. rozwój 

selektywnego zbierania 

odpadów 

niebezpiecznych w 

strumieniu odpadów 

komunalnych, 

wielkogabartytowych 

oraz z budowy, remontów 

i demontażu obiektów 

budowlanych i 

infrastruktury drogowej 

+ + Całkowita zgodność 

Cel 8. wspieranie 

edukacji ekologicznej 

mieszkańców gminy 

+ + Całkowita zgodność 
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Cel 9. zmniejszenie ilości 

odpadów komunalnych 

ulegających 

biodegradacji 

kierowanych na 

składowisko 

+ + Całkowita zgodność 

Cel 10. zwiększenie 

efektywności 

selektywnego zbierania 

odpadów 

opakowaniowych 

+ + Całkowita zgodność 

Cel 11. ograniczenie 

składowania osadów 

ściekowych 

+ + Całkowita zgodność 

Cel 12. usunięcie azbestu 

i wyrobów zawierających 

azbest do 2032r 

+ + Całkowita zgodność 

 

12. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH METOD ANALIZY SKUTKÓW 

REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO PROGRAMU OHRONY ŚRODOWISKA I 

PLANU GOSPODARKI ODPADAMI ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA 

Aby w przyszłości istniała możliwość obiektywnej weryfikacji i modyfikacji celów i projektów proponowanych 

w ramach Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Biała, konieczne jest prowadzenie 

monitoringu, który dostarczy danych niezbędnych do realizacji tych działań.  

Monitoring ten – ze względu na częstotliwość gromadzenia, a w szczególności udostępniania danych – 

powinien być prowadzony w cyklu rocznym, a sprawozdania z jego realizacji, łącznie ze sprawozdaniami z 

postępów wykonania ustaleń Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska, powinny być udostępniane, zgodnie 

z wymogami ustawy Prawo Ochrony Środowiska, co najmniej w cyklu dwuletnim. 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. 

Prognoza optymistyczna – powstała przy założeniu, że wszystkie wymogi UE w zakresie ochrony środowiska 

zostaną spełnione oraz zostanie wydatkowanych 100% nakładów zaplanowanych na ochronę środowiska. 

Prognoza realistyczna – uwzględniono w niej dotychczasowe tempo zmian wskaźników oraz środków jakie 

poniesiono na ochronę środowiska. 

Prognoza pesymistyczna – powstała przy założeniu, że nie uda się wydatkować 100% zaplanowanych nakładów 

na ochronę środowiska, a dotychczasowe tempo zmian wskaźników zostanie osłabione. 

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. 

Listę tę można ewentualnie w przyszłości uzupełnić o pojedyncze nowe wskaźniki dotyczące jakości 

środowiska. Wskazane byłoby także podanie, które wskaźniki służą do monitorowania celów  Aktualizacji 

Programu Ochrony Środowiska. 
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Określony w Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Biała monitoring realizacji ustaleń 

planu jest zgodny z wymaganiami KPGO oraz wystarczający. Niemniej jego jakość zależeć będzie od 

rzetelności dostarczania danych do bazy wojewódzkiej przez wszystkie podmioty gospodarujące odpadami. 

13. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

13.1. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Biała 

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Biała na lata 2009-2012 z perspektywą 

na lata 2013-2016 jest zgodny ze strategicznym dokumentem Unii Europejskiej –priorytetami VI 

Wspólnotowego Programu Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. Aktualizacja POŚ dla Miasta i 

Gminy Biała uwzględnia również zapisy podstawowych, krajowych dokumentów strategicznych: 

Polityki Ekologicznej Państwa, Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Województwa 

Opolskiego oraz Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. 

 Aktualizacja POŚ dla Miasta i Gminy Biała umożliwia identyfikację skutków środowiskowych oraz 

potencjalnych zmian warunków życia mieszkańców regionu w wyniku realizacji ustaleń dokumentu.  

 Spośród zidentyfikowanych problemów środowiskowych Miasta i Gminy Biała, z których wynikają 

konkretne cele ochrony środowiska, należy w szczególności wymienić: 

 ochronę zasobów wodnych,  

 ochronę przyrody, w tym różnorodności biologicznej, 

 zmniejszenie emisji hałasu. 

 W horyzoncie, dla którego opracowano Aktualizacje POŚ dla Miasta i Gminy Biała konieczne jest 

zwrócenie szczególnej uwagi na działania z zakresu: 

 usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej, z konieczności osiągnięcia do 2015 roku dobrego stanu 

wód: powierzchniowych i podziemnych,  

 ochrony przyrody i utrzymania różnorodności biologicznej poprzez m.in. rozszerzenie obszarów 

chronionych. 

 Przeprowadzone w ramach niniejszej Prognozy analizy zgodności celów POŚ dla Miasta i Gminy Biała 

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 Aktualizacja POŚ dla 

Miasta i Gminy Biała może stać się skutecznym narzędziem koordynacji działań na rzecz wdrożenia 

rozwoju zrównoważonego w regionie. 

 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska w odniesieniu do ekosystemów leśnych, rolnych, wodnych 

i zurbanizowanych oraz podstawowych komponentów środowiska charakteryzuje się zdecydowaną 

przewagą korzystnych skutków środowiskowych.  

13.2. Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Biała 

 Projektowany system gospodarki odpadami jest zgodny z ustaleniami Krajowego Planu Gospodarki 

Odpadami oraz spełnia podstawowe uwarunkowania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki 

Odpadami oraz unijnych przepisów. 

 W okresie obowiązywania planu nastąpiła wyraźna poprawa gospodarki odpadami komunalnymi w 

odniesieniu do segregacji odpadów, odzysku odpadów opakowaniowych i niebezpiecznych oraz 

zbierania odpadów wielkogabarytowych i wyeksploatowanego sprzętu oraz urządzeń na terenach 

miejskich. W najbliższym okresie należy kontynuować i utrwalać powyższe działania oraz usprawnić 

system zbierania i odbioru odpadów również z terenów wiejskich. 

 Uzyskanie zamierzonych efektów gospodarczych i ekologicznych przez planowane zakłady 

zagospodarowania odpadów uzależnione jest głównie od rozbudowy linii segregacji i przekształcania 
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odpadów w instalacje umożliwiające produkcję kompostu oraz paliwa alternatywnego jako produktu 

handlowego, o parametrach użytkowych potwierdzonych atestem jakości. 

 Rozwiązania przewidywane w aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Biała 

można uznać za przyjazne środowisku, nie generujące nieodwracalnych negatywnych oddziaływań 

transgranicznych. 

 Brak kontynuacji działań określonych w Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy 

Biała z 2004 roku (wariant zerowy) stanowiłby zaprzeczenie podstawowym wymaganiom ochrony 

środowiska i jest niedopuszczalny. 

14. STRESZCZENIE  

Podstawą prawną sporządzenia niniejszej „Prognozy oddziaływania na środowisko projektów Programu 

Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Biała na lata 2009-2012 z perspektywą 

na lata 2013-2016” 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. (t.j. Dz.U. z 2008 Nr 199 poz. 1227).  

Celem prognozy jest identyfikacja potencjalnych oddziaływań skutków wykonania Aktualizacji Programu 

Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Biała na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016” i 

Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Biała na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 

2013-2016” na środowisko i stwierdzenie czy realizacja proponowanych zadań sprzyjać będzie ochronie 

środowiska i zrównoważonemu rozwojowi.  

Analiza celów ustanowionych w POŚ i PGO dla Miasta i Gminy Biała wykazała, że są zgodne i realizują cel 

strategiczny wyznaczony w: 

 Traktacie Akcesyjnym - VI Wspólnotowym Programie Działań w Zakresie Środowiska Naturalnego. 

 Polityką Ekologiczną Państwa w lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 (PEP), 

 Aktualizacją Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska, 

 Krajowym Planem Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO 2010), 

 Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, 

 Strategią Rozwoju Gminy Biała. 

 

Ocena stanu środowiska na terenie gminy pozwoliła wskazać następujące problemy ochrony środowiska:  

 usprawnienia gospodarki wodno-ściekowej, z konieczności osiągnięcia do 2015 roku dobrego stanu 

wód: powierzchniowych i podziemnych,  

 ochrony przyrody i utrzymania różnorodności biologicznej poprzez m.in. rozszerzenie obszarów 

chronionych. 

 

Wskazane problemy środowiskowe na terenie powiatu znajdują rozwiązanie w ramach zaproponowanych w 

projekcie POŚ i PGO dla Miasta i Gminy Biała 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 Aktualizacji POŚ dla Miasta i Gminy Biała na środowisko 

zdecydowanie przeważają nad negatywnymi. Pozytywne potencjalne oddziaływanie mogą mieć przedsięwzięcia 

w ramach priorytetu:  

 zachowanie bogatej różnorodności biologicznej,  
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 zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach komunalnych kończąc krajowy 

program budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnych, 

 dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do 

zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe. 

 

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.  
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