
UCHWALA NR XIIYIOS/20I9
RADY CMINY PIETROWTCE WIELKIE

z dnia l8 listopada 2019 r.

w sprrwie prrylQcle PrograrD[ Octrotry Srodowiskr Gmitry Pietrowice Wiolkic
na lata 2019-2022 z p.tip.kty\il do 202? roLu

Na podstawie an. 18 ust 2 pkt 15 usta\r? z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(t.j.Dz.U.22019r., poz.506) w zwiqzku zan. l8usl. I uslauy zdnia 27 kwiehia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) po zasiqgnipciu opinii Zarzqdu Powiatu,

Rads Cminy Pi€lrowice Wielki.
ucbwalo

gl.Uchwala sil Program Oclfony Srodowiska dla cminy Pietrowice Wielkie Da lala 2019-2022
z perspellywq do 2027 roku, slanowiEcy zat4caik do niniejsz.j uchwaly.

$ 2. Trac4 moc:

l) uchwala nr \4/80/2003 Rady Gminy Pietrowicc Wiclkie zdnia 3l marca 2003 r. w sprawie przyjFia
gminnego programu ocfuony Srodowiska Gminy Piclrow;ce Wielkie.

2) uchwala nr XXVI/29112009 Rady Cminy Pielrowice Wielkie z dnia l4 lipca 2009 r. w sprawie uchrvalcnia
aklualizacji progamu ochrony Srodowiska Gminy Pietrowice Wielkie.

$ 3. Wykonanie uchwaly powierza si9 W6jloui Gnriny Piclrowice Wielkie.

$ 4. Uchwala tlchodzi w zycie z dniem podj(cia.

Przewodniczqcy Rady Glniny

Piotr Bajak
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,I. WYKAZ SKROTOW

Skr6ty u2yle w ninieilzym dokumencie

1. B{a)P - b6n2o(a)pirEn

2. CBDG - Crntralna Baza Danych Geologicznych

3. D-P-S]-R - trlodel "sity sprawcze - presia - stan * wPtw - reaftcia'

4. FOS - Fundusz octrony Srodowisk,

5. GODKA - Gen€lalna Dyrckcja Dl6g Xrajowych i Autoslrad

6. GIOS - Gl6wny lnspekioral Ochrony Srodowiska

7. GUS - G|6wny Uzad Slatysgsny

8. GZWP - Gl6wny &iomik wdd Podziemnych

9. IUNG - lnsMut Uplawy Nawozenia Gleboznawsiwa w Pulawach

10. JCW - Jednolite cze6ciw6d

'I 1 . JCWP - Jednolite eqsci wOd Powiezchniowych

12. JCWPd - Jednolrc eeiciwod podzremnych

13. JST - Jed.Dsta/Jedmstkr samozqdu lerytonalnego

14. MS - Minist€rstwo Srod Eka

15. NFOSiGW- Narodowy Flndusz Ochrony SrodN ska Gospodad(i wodn6j

16. NIK- Najwy26za lzba Kontrcli

17. NPPOL - NaDdowy Pr€am Peebudowy Drog Lokalnych

18. OChK - ObszarChrcnion8go K6iobrazu

19. OZE - Odnawialne ,r6dia en.rgii

20. O -Ca.doutd
21. PK- Park kEFb€zowy

22- Pr,,'z 5 - Pl zawieszan! o Srcdnioy c.zestek do 2,5 !m
23. PM10- Pyt zawieszony o Srednacy czqstek do 10 Pm

24 PN - Palk Namdowy

25. PROW-Prcgram Rozwoiu Obsza.6w wiejskicn

26- POIiS - PEgram Operacyjny lnfrastruktuG iSmdowisko 2014 2020

27. Program - ftogmm Ochrony Srcdowiska

28. PSH- Paislwowa Stuzba Hydrcseolosiana

29. PZPR - Phn Zae4dzaniem Ryzykiem P@odziNym

30. SMART - Zasada Skontrctruowane Miezalne Akceplowalne Realre Ternino*e

31- Tr - TG ecioEqd

sr.d.wi.lo dl. Gmlny Pl.lrwlc.wrelkl.
r o.BFklywa d. 2027 rotu
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32. UE - Unla Europ€jska

3. WFOSiGW -Wojewodzki Fundus2 Och,ony S.odowiska iGospodark Wodnsj

34. IMOS - Woi€w6d:ti lnspeklolal Ochrcny Srcdowiska

35. WPF - Wiololehia Pogmza Finansosa

36. WWA - wialopierscieniowe weglowodory a.omatyczne

37. ZDR - Zaklad o duzym ryzyku

38. ZZR - Zakhd o zwiekszonym rlzyku

P.osr.n ochBny s'odowisl€ d
n.lata2019-2022t pcrrp.kqwq do 2027 6ru
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2. WSTEP

2.'1. Podstawa prawna i cel opmcowania

Prcgrh OchDny S,od.wlsk dla Gmlny Plotrdlce w elki.
na rab 20rs.2022, pmpektwq do r0?7 6ru

lJ: UB l9898A-E.l I2{0EU-BE6i.DrlNl0D I 6671-- lr,.lpiJu}

Grcna Srodo.,iika natuElnego wra2 z odPowiedniq db.irScq o zycr€ mi€szr.6c6s iest

obfli+kiem gmny, a cel Gn pNinisn wy. a6 z h.monrin,e Prcwadzom, politvki

ekologien€j, ,godnej z pzyjelymi dokurentami strat6gicznym na danym obEzaze.

Eiektywnogc dzialad zale2y od przyja9ch ki5runk6w I lozwqzan, a tat23 wsp6lpEcy

pomiedzy podmbtami i jednoslkami samzqdu tedo.ialn6go - szcz€g6lni€ w ob62a€ch,

w kt5rych pz.waywEre sq zagror.nia srcdowiskowo lub na t Bnach ocnmnv

pzyrodnieoi. NEzuedne j6t wQc pr2yjqoe dokumentu 2arzqdzania sllalegrc:hago, kl6ry

okEgli zsdania dla Bzystkich podmiot6w kozy6tajqrych z 2a6ob6w i majqcych sw6j udzial

w ochoni€ todowiska.

Niniejszy dokument zostal sporzqdzany Pzy wsp6rpracy z Uzedem Gminv

z wykozyslaniem danych pzekaza.ych Pzez inilrucie. podmioty i Pzedsilbio6twa

dzralahc€ na tarcnia gminy.

Grownlm i nadzednym celem opracowania Ptogramu Ochrony Srcd@iska jest weMkaqa

podjgtych dziahn wraz z aktLralnq o@nq staru Srodowiska. w Por6wnaniu do zakladanvch

efekl6w, a taue uaktualnienie cel6e Polryki ekolosienq zapewnajqei bezpieeeislwo

wszyst(ich komponenl6w SrcdwEka natoralnego z zachowaniem zasady z6wnowaronego

ro oju gospodarczego ispoleeneso. W Programre Och.ony S,odo*ska wskazny zosial

spos6b c.lizaci, zarozen na le.enie smlny, zgodnia z wytyaonymi pdoMet mi

ekologicznymi, a takzs z wyszdog6lnieniem dzialan kr6lkol6min@ych do roku 2022 jak

dzietah dtugotehnowych w pe6pokiywie do 2026 rokLr,zgodnyhiz celami ustalonymiw

skategiach prcgramach i dokumenlach prog.amowYch szczebh miedzyna.odowego i

kEFwego. Op€cowany dokument wyrnacza .6wnEl hamonogmm dzialan w opaEu o

*szystrre komponent Srcdowska natlralnego w,az 2 asPekl,ami linansowymi €alLzaqi

prcponowanych inwestcji akoncepciq Prowadzenia mon(odngu. a lak2e akiualazacj

zal,o2ei. lstolnym c€lem j€st rowniei wlqaenie spoleeenstua na etapie kreowaoia

dokume.lu.6 naslepni€ pzyjego Ealiza.i ewaluacji podietych dziabn- Pzyczynisig lo do

uspoleczni.rnia pmc€su, atym samym spelai edukacyi.q rch dokumenlu.



tvletodyka opEcowania PrcgGmu baz@ah na proslocie, hzioSciijak naiefoktywhiej6zym

ujeciu wykozystanych danych w poslaci iabel i rysunk6w, co pozwala na latwiej6zy odbi6r

iwiekEze zrozumi6ni6, a tym samym na u6lE2y zasigg oddzialywanls. Doklmonl zoskr

opacowany zgodnie z celami pzedslawionyma w dokumenbcn stat€ienvch

i prcgEnwych z uwzghdnieni€m zatczonych €m qasowych dl, podejmowanych dzialad

i kr€runko, .odoju - w oparcni o wiaq€odne i aklualne, w morencie powstawania, d3n€

siaiystyczne i pomiaro*€. lrodlem mtodologri opracowan€ dokurentu by, WIyczn€ do

opracowania wolBw6d:kich, powiatdych i gminnych Prog€m6w ochrcny irodowiska, K6re

pzygotowalo iopublikowalo Ilioisle6two Srodow ska 2 wrzeSnia 2015 roku.

2.2. Metodyka opracowania

Pzadslawions e PEgEmi€ cele rozwoju zoslely spozqdzone zgodnis 2 Esadq SMART

po alriqcl na okr6gleni€ rak .aibard2Ej konk.elnych kErunk6w dz'.l3ni6, klorvch

wykonanie jesi mezaln6, ak@plowatne i€aln6 do osiagniecia dh os06 rpodmiot6w.

wskzoje lakle terminy, w ki6rych pwinny zostaa ukortaone. Zaslosowany Pzy twozeniu

opGcowania, zostal r6eniei model DPSIR. w kt6rym okEslone zostat waru.ki wystqPuiqe

na analrzowanym obszaz€ wraz z opisem wylvieranych pzez ni6 pGsji Srodowiskowych, a

lak26 ocenq obecnego 6lanu atodowska ijego wprywu na warunki sPoleczno{ospodaue.

Model OPSIR wska2!j6 dwne2 €akqq popzez utwozonq pol yk! ekologiene

oddzialywujqcq i ksraftujqcq wszystk e el€nreni! modelu. Pzyieta melodyka pokazuF

wzejemnq siee powq2ai i interakgi wszysttich komponent6w Srodowiska 062 okElla

dynamia zmian wyslepujqcy w otadalq@l rzeczy{islo6.j.

2.3. Struktura opracowania

OokurEnl zostal spozqdzony zsodnie z wyiyenymi Minist€rslwa Srcdowiska i pzvhtvmi

za6adami w€mtlznymi podalajqcymi na uzyskane uiednolicon€go i pz€jzyslego

opracowan€, w kl6ry.n zawano:

Wytaz wliozyslanych skrol6w wlaz z ro&in'9oem Lwyja6nieniem.

Wstep zawi€.ajqcy podstawq pra*nq, cel r mtodykq iwozenia opracowrn a, a lakz€

opis struldury dokumentu, zgodnosc ze stralegicznyni dokumentami

i chaEkteryslyke rcetiza4 zatoief pzed6tawionych w dotycheas obowiqzujqcym

prc9rami6 ochro.y srodow ska;

Slre-aenie w jezyku niespecjalislyc"nym Poealajq@ na pehe rozumienie

dokume.lu pzez Gzyslkich pote.cjalnych odbiorc6w;

Prcs6m ochony S6do,isr. d
.. Irra 2019'2022 z p.Bp.ktirq do 2027 rcku
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. Ocsns aklualn€ stanu srodowiska, w kt6rym zawarlo dwnie2 chaEkteryslykl gmin,

chaEktaryatyk9 ltanu 6rodowiska, kt6q podzi€lono na d:iesiea obszadw

inloNoncrnych:

o 6chmna klimatu i lakosci powietrza,

o 2agm2enia hatasem,

o pola elektEmagnetylzn€,

o gosPodarcwanie woda mi,

o gosPoda a wodno Sciekowa,

o zasoby geologiczne,

o gospodad€ odpadami i zapobieganie powsia*aniu odPad6w,

o zasoby pzyrcdncze.

o zagro2enia powaznym awariami

dh kl6.ych spozqdzona zostala analiza SWOT, bedqca Podslmdaniem kazdego

obszsru. a takze dla kl6rych lwzglFniono zagadnenra ho.yzonlaln. adaplacjq do

zmian klimatu, nada/yeaine zagro:enia Srodwisk., d:iaiania edukacyine oraz (M

moniioring arod*iska.

. C6le ochrony S,odowiska w oparciu o wydzielone obszary inteMencyjne wymagaiqc€

rczk )l wzz z dzialaniami pozwalajqcymi na o6iqgnigcie zaktadanych elekt6w i

hadnonoglamem Eeczowo'finansowym uwzglgdniajqcym linansowanie zewnqtzne i

. Syslem realizacji prosramu ochrony Srodowiska, s klorym zawarla zoslala

wsp6rpraca z interesaduszan. zatzqdzanb monitoring, a takze ewaluaqa wynik6w

w@z z raPodowan em iaklualizacjq.

2.,1. Sp6jn056 z dokumentami strategicznymi i programowymi

Srodowisr. dh Gminy P.6rrei.€ wielki.
zpelspeklywqdo202'.olu

lslotnq cechq. pEy lwozeniu program6w ochrony 6.oddiska, iest zacho*anre sPdlno6ci

z zapbami nadzgdnych dokurientow strategicznych okreslajqcyfl sttategie

z6wnowazonego roeoju k.alu, jak iwizjq bezpeczeistwa eneBetycznego. a tak2e

: zapisami dokomeni6w sektorowych sPoEadzonych dla odpowiednEh obszarcw

intGrwencyjnych srodowiska i opracowai o charakleie programowYm na szc2eblu

wojew6dztwa. powialu i gm6y. Zgodnos. z dokumnlami pozwala na osiqgnigcie

zakhdanyci resionalnych @l6w ro&ojowych poPzez z ntegrowanq wsP6brac! podmiotow

o r6inych kompelencjach Srodow sko*.ych Pofrala 6wni€z pozyskai 6mdkifnansowe ze
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zrodel zewnglrznych, k10re warunkowane q podeimowanrem dziale6 zgodnych z kierunkmi

wskazanymi w dokumentach szczebla krajoreso bqd: *ojewodaiqo. Pogram jesi sPdlny

z zapbami i celami kierunkdymi dokument6w:

1. Slralegia EUEP3 2020.

2. Slrategie ,B€zpigc?ststwo En.rg€iyene i Srcdowalko - PeGPekl) va do

2O2O t.

3. PoMa En€Astyczna Pobkido 2030 mku.

4. Polit/ka Wodna pai8lwa 2030.

5. Prcoram WodrDSrcdowillkowy KBiu.

6. Prcjekl Namdow€j St6tegii Gospodamwania wodani 2030.

7. Ramo\ra Oyl€*twa Wodm-

8. Kraiowy Plan Gospoda iOdpadaml20l4.

9. PDglam O€)€zczania Kraju z Azbostu na lala 2009-2032

10 Narcdotry P'ogram Rozloju Gospodad.r \isloemisyjnei.

11. XEiowa Stralesia Ochmny i Umiarkowanego Uzy'lkowania RoznorodnoEci

Eiologicznej.

12. Krajowy Plan Dzialan ia w zakEsie Energ ize 2rcdel Odnawialnych.

13 Narcdowa St.aiegia Edukaqi Erobgizn€j.

14 Si€iogra Rozwoju Kaju 2020.

15. Oluqookresowa States a Ro oiu kraju, Polska 2030, Tzecia fala

16. Sredni@heso*a Straleg'a Roz*oju Kr.ju 2020.

17. Sirai€ia innowacyjnoaci i elektyY,no6ci gcpodarki .Dynamidna Polska

2020".

1E. Slrategia rozwoju transpodudo 2020 roku (z pecpet(lyryq do 2030 rcku).

19. Stratesia zr6wnowazoneso rc oiu rsi, rolnrctwa I ryb8clwa na lala 2012'

2020.

20. Siralegra .Sprawn6 Pans$o 2020'

21. KGjowa straiegie ozwoiu regionalnego 2010-2020: rcgio.y, miasta, obszary

22. Slrategia Rozwolu Kapitatu tud2kisgo 2020.

23. Strategia Rozwoj! Kapitatu Spol€en6qo 2020

2,{. Poliyra L6sn. P.islwa.

P6qr.m Ochrc.y srodowi.k. dL Gml.y Pl.lrowlc.wl.lkl.
n. r,ra 20192022. p.cpotty*a d. 2027 dku
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2,5. Zgodno66 Programu och.ony Srodowlska z dokumenlami

slrategicznymi powiatu

2.5.1. Progamu Och.ony Srodowiska dla Powi.tu R.cibor6kiego n. late

2017 - 2020 z perspektywa n lata 2021-2024

PrcgBm ochbny 6rcdNiska Bianowi podEtawe dh dzialah samozqdu powialowego

w zake3i€ polilyki ekologicznej i lwoz€nia innych dokumehl6w stmlegiqnych, jak t6wnaez

gminnych prog€m6w ocnmny Smdowcka. Obeimuje on zadania wlasne pd6t!, zadania

koodynowan€ oaz szczeg6ro,rie *ylyczne do spozqdzenia p.o9ram6w gminnyctr

Realizaqa zadan w zakresie poprawy slandard6w jakoso Srodowiska ol'az jego ochmny

bgdzle wymagaa wspolpmcy samozqd6w na r62nych sze6blach iwsp6lpraca z podmiolami

Gl6*nym celem Prcgramu och,ony 6rodoeiska, sia.diaego podslawq rcali2acji

slralegi€:nych dziahn z zakresu @hrony Srodowiska i gospoda i odpadami or.z bqdacego

2rodlem nlormacl o pzyrcdnidych uw.runkowaniacn pouatu, jesl wiPc wdrozenae Polilyki

ekolosicznej pansira na poziomE lokalnym

Nadzednym calem polilyti ekologicznei powiatu rcciborckiego jest osiqsnEce slanu

charakteryzujqcego s ie nasQpuiqcymi echami:

- Srodowlsko dla zdrowia - dalsza poprawa iako6ci SrodMiska i bezpieeedstwa

ekolosi:znego,

wmocnienie systemu zazqdzanb 6rodowistiem oraz podniesienie Swiadomosci

ekologidnei spot\eczeist a,

- ochrona dziedziclwa pzyrcdniczego i racjonalne wykorrystan e zasob6w przyrody,

- zdwnowarore wyr(ozysianie maierialiw, wody renergii.

Program Ochrony Srodowiska dle Gminy P,elrowrce wi€lki5 wykazuie komPlementamosC w

zakesie real zagi wszystklch proMelow P(€ramu powiaiu.

2.5.2. Stratsgla Rozwoju Powlatu Raclborsklego na late 2014-2020

Strategla lrkierunkowule dtugookresowo rozwol powialu raciboBkiego popzez usialeniewizji

rozwoiu wyb6r p.oryle16w, cel6w Bi at6gienych olaz konc.nlEcjQ dzialah izasob6w WEja

powiaru zosrar okresror'a natlpujqco Pawiat Racibotski w .oku 2020 ta obszd

ham@tneso t wspolzaleznega .ozmju spokan go. gaspodaazago, przestzehnego i

Prcs€m ochrcny gDdowkk. dl. Gmlny Pl€lrowlcewlelkl.
na rarr 2019.2022 ! p.6p.ktywt do 2027 roku
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pnyodnbzegp rcalizosanogo w pa'lne,stwie pdnbtow lokahych z p.dniotani vt

Oo rcalizacjilcj wizji majq 6i? pzyczynit dziahnia podejmow.nE pz6z powiat ipodmioty

znajdujqc€ sie na terenie powiatu, a takz€ ktorych oddz atylvanE dolyey jego obszaru.

Zadana 16 powinny byc rcali:owane sp6jniez nasigpqqcymi celamil

C1 Rozwoj gospodarczy powiatu racibolskiego;

C2. ! /y6otae konp€lenqe i aklywno6e mE!2k.6c6f, powirtu:

C3 Wr162n,aHce warunki budujqc€ wyGokq Fkogd zycia w p*'eL ie

C.4 Silna pozycja powialu rac,bors(€gD w otoczeniu.

PrcgEm Ochrcny Srodowiska dla Gmlny Pietmwic. l lElke wy*azuj6 komplementamoac w

zakresie rcalizacji ektw mqqclch wptyw ia ochron9 grcdor/iska Nalezq do nich zadanie

calEowane w ramch naslgpuiqcych kieru.k6w o(Ealonych PzezsiralegiQ:

w amach celu slralegicznego: C'1. Rozw6j gospodarcTy powistu Ecibolskiogo,

zadania i nicjalywy, klorych cel€m bedzr€l

o Ro 6j oredy turyslycznej oraz oledy lstug easu wolnelo wlkozysluiqc.j

walory pzyrodnizo+ulturcwe popialu (!. lealEaqa elu szeeg6bwego nr

c.1.3):

w ramach celu sllal€giczn6so: c3. wyd2niajqc€ watunki budujqc€ wysokq iakost

iycir w powiecie, zadania iinicjat wy, kt6rych celemkdziei

o WFoka jakogc ,a€ospodarowania pzeslzennego powialu paejawiajqe Bq

w 6tety@ i funtqonalno6ci prleslzena oraz czr5lo6.r 6rodoeEka

pzyodniczego (lj roaliza.ja c€lu szczegolowego nr C.3 2).

2.6. ZgodnoS6 z dokumentam i strateg icznym i gminy

2.6.1. Program Ogranlcr.nla Nlskiej EmlsJl na lata2017 -2021
Nadztdnym celem spozqdzonego opracrea.E jest ok.eslenE dziala6 z zakEsu

powadzenia polityki gospoda i niskoemisrnej w Gminio Pietrowice wi€lkie

z uwzglldneniem chaEkleryst!,ki analizowanego ob6zaru i polz6b mieszkan@w. P.ogram

Og6nieenia Niskiej Emisji ma na ceru pz€dstawienie ob6cnego zapotzebowania

eneqetycznego istanu obiekl6w mieszkalnych w,az z analzq techn cz.o+kono miczno-

ekologEnq zastowania p,ac lemomodemizac-yinych i modemizaq, ddel cieda.

Pros6m ochrony S6dowkk. dl. chlny Pl*bwlc€wl€ltl.
n. l.i. 2019'2022 , p.Ep.trywa do 2027 6ku
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Dodatkowo, celem op.acowanie j8t r6wiis2 wskazani6 mo2liwoSc poprawy srekiywnosci

energ€tycznel w zasobach publienych bgdacych whsnoscq gmrny, a w sPos6b pos€dna

wrosl SwiadomoSci ekologiEnej mieszkaicow.

Pzedstawiony w PONE hamotlosum dn5|ai i motl oSo linensdanie moge pr:yczy.id

si? do pozylksoir prrez Gmin?, . lekre s.modzielni€ pzdz mieekatc6w, 6rodk6w

dolinansowuiqcych do dnabi lermomodemizacyjnych i modemizacii iddel ciepla wraz z

zasbsowaniom odnawialnych 2r6del eneEii.

2.6.2. Mi6i3cowy Plan Zagospodarowanla Peeslr:snn6go Gmlny Pl.irowlc€

Wielkls wraz zo zmien.ml
Mieiscowy Plan Zagospodamwanb PzesLzennego zawiera zasady ochrcny i ksztatowania

ladu przeslzenneEo. a lakie wrznacza kierunki Polilyki przeslzennej i ubanizacyin€i

Gminy. Ponadlo w Planie zapisane sq r6wnie2 zasady ochrony 6rcdowiska. pzyrody

ikqobrazu kullurowego wraz z zaznaeenem lokalLzaqi obszarow chonionego kqobczu

kollarzy ekolog,("nych.

ProgGm Och.ony SrodowEka wykazlle sp6tnose z zaPEamr rvlEjscwego Phnu * 2akresE

pzestueganE zasad zr6wnowaionego rceolu z uwzglqdnienbm Srodowiska

pzymdniczeco pzy planowanej zabudowie, a takze wprowadzeniu osraniczei

w u2'4kowaiiu lere.u pzy cekach wodnych, kanalach rrowach melioracyliych. Ponadto,

zapisy Mietscowego Planu zakazulq nszczena zadzewlen lak I odp.owadzani.

nieoey*qonych crek6w do zi€mi r wod powLezchnrowych

2.6.3. Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Pietrowice wielkie

zakres Planu gospodafii niskoemsyjnej dla Gmny Pietrcwi@ Wielkie jest zgod.y z

postanowieniami, pzyjgtego w 2008 r. pEez UE Pakielu klimatyczno-energelyenego,

kt6rego podstawow @h to:

rsdukcia emisii CO2 o 20% w roku 2020 w Por6wnaniu do 1 990 r.. :

Eroct 2utycia eneBiize zr6del odnawialnych w UE z obecnych 8,5 do 20% w 2020

r.:dls Polskiusialom wrcsl z 7 do 15%:

zwi?kszanis efeklywno5ci ens.g6tyenej w .oku 2020 o 20%.

zak€s Planu gospoda i niskoemisyjn6i dla Gminy Pietrcwice Wielke obejmuje:

Pbgrsm Och6.y sr6lowr.k dl.Gmlny Pl.trdlcowielki.
na lab 2019-2022r D.6p.ktwq do 202r Dru

sr,ona 115
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stwoz6ni€ bazy €misji CO2 w opaEiu o inwsnlaryzaci? dd€l cioPla na le€nie

Gminy,

w6ka2.ni6 optymalnych d2ialad i zadai na okes obFty planem,

monitonog emisii @2 na te.enie Gminy,

okEsl€na poziomu edukqiCO2 wGlosunku do rcko baz ego,

okr€Slenie .edukcji zuzycia en€Eri nnah€j,

okl!6hnl€ 16nd6ncji zu4cia 6norgii ze ,6del odnawialnych

plan wdraiEnia prosranu z uwzshdnieniem ieso monitorowania,

pz.dsreprecia racjonalizujqc. u4dkowani6 ciopra energii eleklryc2nei i pali*

ga*.ych i lch 2r6dla linansowa.b.

Zakes Planu goBpoda*i nisko€misyjnej dla Gminy P etrowice Wielkie odnos' si9 do calego

obszaru Gminy Pislrcwic€ Wislkis. PlDglam dh Gminy Pielrowice Wielke zoslal opracowany

i uchwalony pE.z Gmine w 2016 rcku. Ookumenl ma na celu poplawq lakoaci s.odowiska

przyrcdnicz6go rs sz.2egolnym uwzglgdnieniem pwietrza almosleryenego w zakresie

Ecjonalizaqi 2urycia eneqiikoicowej i nrestycji w odnawialne i.6dla energii.

Rea izacja Planu gospodarki niskoemisyjnel dla Gmrny PElrowlce Wie kio skupiac sQ bldzie

gl6wnie na zadaniacn inwestycyjnych w zakresie popEwy energetycznej inrrasltuktury

tech.icznej oraz mieszkaniowej, przyczyniaia@j siq do popra$'y lakotci 6rodowGk, w

s2@eg6lnosc'wzak,esiepoprawylakoscr oN€lza.

2.7. Realizacja inwestycji z zakresu ochrony 6rodowiska w Gminie

w latach 2015-20'19

W 2018 mku zakonczono inwesty€t9 polegajqcq na budowE Pzydomowych bblogienych

oey€zczahi Screk6w w budynkach mi€szkalnych. W ramach lego dziatanra wybud ano

infrastruktue w 1377 posesiad na le.enie Gminy- To dziahn,e w sPos6b znaczny popEwkr

jakosCslanu w6d grunlowych na lerenie Gminy, a lak2ejako66 9leb.

W latach 2017'2018 roku Gmlna pal?owala zalo2enie P.osramu OgEnczenia Niskiej

Emisji. RealEacja lej inwestycli polega .a $,ymiane zr6del cEpla na terenie Gmin.y Popzez

moniaz no*ych, niskemisyjnych kotrow weglowych o,az pomp cEpta o.az l*eijaql
starych kot6w, riire nie spelnialq wymagai emisylnych obowiqzulacych w wojew6d2lwi€

cmina P etowic6 Wielkie w ostatnich lalach realizowala inwestycje pzyczyniajqce siq do

poprawy stano 6,odowiska natu6lnego i wszysiki.h jego komPonent6w.

PrcgEm O.hDny SedowBk. dr. Gdi.y Pl.rrowlc€ Wi.lkl.
na 1.r.201$2022 t r.r.r.rdyvt do2027 
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Sh lim. W 2017 rcku z,ealizowano inre3tyqe polegajqc€ na lrkwilacii 50 starych

wysotoemEyjnych n6del cEPla i zastqPbnb Eh Peez nonled nEk@misyinych kotn*

"rgloryydr 
(w a8 budyntach) oraz PomP c€Pla (w 2 budynkach). w 201 8 rcku trealizowtno

55 inweslyqi, w tym mof,t z 1 PomPy ciePh o€z 54 koi)6w wqglowych (na ekogrcszgk).

Dziaianis t€ majq by6 konlynuowam w kolejnych latach li. od 2019 do 2021 toku. To

dziaiani. w Bpos6h aaeny wP\a. na podwytszon i. jakosci powi6lza na terenie Gminy. a

t3k 6 poacdoio na popiaw? j.kod.i w6d i gleb.

W 2016 roku zakonEono inwestyqs diqzane z rczbudowq systemu wod@iqgeego

Ob6cni€, dzigki tei inweslyq mi6szkaicy zaopatrywani sq w wodq z iz66h uiec:

Slacji Uzdatniania Wody w Amandohe,

Slacji Uzdainrania Wody w Makowie,

Slacji Uzdahhnia Wody w Samborowicach.

Poa dz,ataniam podeimowanym pzez Wadze Gminy P€trowic€ W 6lki6 Podmiotami, kt6r.

majq wprw na stan Erodowisks sq r6wnre: insty'lci6 zewnelzne. w lym 6lu wystosowang

zosla, pismado insty'ucli, k16e maja $"iywa na slan Srodowiska nale2aly do ni$:

Z ujecia staqi Uzdatniania Wody wAmandowe zasilane sq 482 pzylqcza o hQnejdlugosci

7,78 kilom6tE. SieC wodociqgowa stanowi infrastruktlre o dtugoici 28.8 k lon€tra. sied

magastr.ln. ro infr.strukrura odtugogci 3,7 kilomella z liecia staqi staqi uzdahiania wody

w MakowE zaslhne 6q 1334 pzylqc:a o 1qc2n6j dlugo(cr 2546 kilomelra. SieC

wodocqgow. slanowi infra6lrukturq o dtu9o6ci 585 kilomelra. siet magislralna to

inlraslruktur. o dtusotci 3,7 kilomotra. z utecia Staq U2daln ania Wody w Samborowi=ch

zasilano sq 204 przylqcza o lqczn6j dtugoici 2.51 kilomelra. Sied wodoc qgowa shnowi

intraslrukluQ o dtugolcr 8.40 kilometra. W zwiqzku z lym. moina wskaza6, 2e obecnie na

ierenie Gminy$Gzysikie budynki posiadajq pzyrqc2e do sieci wodociqgowei. To cEiaranie w

sposdb znaeny wpryw. na bezpieczeaslwa zabezP,eden a w wod? pitnq oraz konlroh

zasobow iooziomu stanu dr& podziemnych.

Podmiol, odpowiedzialne i zaaqdzaj?ce drogami na terenr€ Gminy:

Podmioty zazqdzajq@ rnl.astrukturq public2iq (w tym min iednoslkami zdrowia

ins!y'ucjaml ku lury, szkolami itd.);

Podm oty odpowiedzi.lie 2a ulzymane las6w na le.enie Gminy;

Podmioty od powiedzblne za llrzymanie rntraslruktury wodnejna le.€nie Gminyl

PEgnm Och6ny srod l.k. dh Gmlny Pietmicow.lki.
na raia 201t'2022 ' peGpektywq d6 2027 6ru
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Podmioty odpowredzisns 2a rttzyhenio infGstruklury wodno_sciekowei

gospoda t odpadafl na lercnie Gminy.

Pbgrm Ochmny Sodowirk. dl. GElny Piel'owice !li!lkr.
n. hr.20192022. pcBp€ktavt do 20?7 roku

w 2015 rctu:

o Pzebudosa drogipolrialorei nr 35255 Mal6w - Komic€:

o Modemi4cja nawrezchni drogowej powialowei nr 2524s ulkry Folt€t zrEj w

mietscowosc Krowlarkii

o Zakup uzqdzenia - lablic€ zmiennej l.eaci wyswiellajqc€ prqdko66 Pojazdu

(wraz z niezbednym oprryzqdowaniem)i

o Modemizacja element6w drogi pow alow€j nr 3505 S w mieFcoxoscEch

Cypu an6w itekardwi

w 2018 rotu:

o Modemizacja 6l6rent6w drogi powiet@ej nr 3505S w mi€isowoSci

Regbnalny Z.zqd Gospodad< wodnejw Gliwcach w 2017 roku opacowal do(umentach

na polz€by ustsnowiena obszaru chroiionego zbiom ka w6d 6r6dlqdowych (GZWP 332).

projekl .ozpozqd2enia na potz6by lstanowienia obszaru chrcnionego zbiomika w6d

Sddlqdowych (GZWP 332) a lakze doprowadzil do wldania rozPozqdzenia na polEeby

usEnowionla ob6zaru ochmnn€Oo GZWP 332.

Nadlesniclwo Rudy Raciborskie wykonuje zadania w oParciu o Plan Urzqdzenia Lasu dl3

Nadlesnicrwa Rudy RaciboEkie na lata 201G2025, kt6ry zoslal zatwierdzony na podstawie

ad. 22 usi.l usla$,y z dnia 28 wftesnia 1991 r. o lasach (Dz- U. 2015 z poz- 2100) paez

Minislra S.odowbka p smem z dnia 12 u 2016 t znak: DLP.1 .61 1 .26.2016.

Stsllsiwo Powialowe jako podmiot odpowEdzialny za ,nfrasttuklurq d.69 p ialowych

realizowalo w popzednich lalach nastepujqce inwestycje diqzan6 z modemizacjq ddg

powiatowych i inlrastruklury erqzanei z drcgami:
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3. STRESZCZENIE OPRACOWANIA

ftogEm Ochrcny SrodowblG dla Gminy Pietmwie Wi6lkb zoslal spozedzony zgodnie z

apis.mi ustewy praffi ochrorry 6rodowiska. a tak26 dokunEnlami stEiegicnymi sz.zebla

kEjowgo, woFw6dzk€9o i powlalosgo. Nadatdny,n colem ProgEmu jesl pzedsl,awienie

i analiz. ob€cnogo slanu 6rodowisk. wE z wlaaeeniem niebqdnycn dzialad do

rcalizscjiw c.lu utrzyman a dobrcgo stanu bqdz poprawy ishiejqcego stanu.

w Prcolaml6 ukazano chamkterysiyke Gminy wraz z demogBfiq iofhstrukluq

komuni<acyjnq ilechnlznq, w c€lu poka?ania zmian zachodzqcych na omswianym

obszaze, a lak2e pdiqzan pomiidzy komponentami arodowEko.lhi I dzi.lari.mi

SlrukluE programu opEra sa na wyznaczonych dzi€si?cu obszarach inlgrw6ncyinych,

takich jak ochrona klimat! i jakoaa powiel% atmoEl€ryeneso klimal akustyczny,

prcmeniowanie eletlromagnet €zne, zasoby wodne, gos@ad<a wodno-scekowa. zasoby

geologien€ i kopaliny, warunki gleboae i uksrafi*ani€ teEnu, gospoda&a odpadami,

zasoby przyrcdnicze, awarie pzyrodnrcze.

W kaZdym o&z.zE inleMencyjnym okGilony zostal slan obecny wraz ze zr6dhmi presji

6rcdowiskowych, a nastepni6 paepowadzona zostala analiza SWOT. Zaslosowana

metodyta, pokazujqce wzajemne oddzatwarie i pwiqzanie pomiedzy obszarami

inleNencyjnyma. ura ze wskazaniem ir6del negatywnego oddzialrania, poeol'E na

wyznaaenio kiotunkow inlemncli araz z @lami stralegiqrymi.

Wyznaczone w PrcgEmie dzialania p.zedslawone zostat w hamonogGmr€ 2 Podzislem

na zada.ia wlasne gminy idzalania podmiotdw zewngl.znych, kt6rych podi?ci6 jest

nezbedne w celu zapzestania degr.dacti Srodowiska wla2 z dtugofalowq PoPBwq jego

slanu. Ha.monogram przedslawia nie tylko Gmy easow€ dziabn aE i ,r6dla ich

Ostatiim el€m.nl.m Pmgramu jesl puedstawienie systemu wd,ai?nia i realizeci,. w kl6rym

{ska:ano dzalanaa monilo jq@ wrau z konieczno6ciq pzeprowadzenia ewaluacji

P.os.am Ocheny s'odowiska d
n. lala2019-2022t per.pcktywEdo 2027 rcku
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4. OG6LNA CHARAKTERYSTYKA GMINY, STAN SRODOWSKA

I ZAGROZENIA

4.1. lnformaclo og6lne

4.1.1. Charakterystyl. gmlny

a.l.l.l. Potoronb gmlny, po&ialadminbtr.cyjny

Gmina Pi€towico Wielkie ,esl gminq wEjskq, zlol€lizowanq w wojew&ztw€ 6leskin.

powi8cis radborskim. WeS Pietrcwice Wielkie (siedziba $,ladz Gminy Pa€lrowice Wielkie)

polorona w zachodniei czQ6ci powiatu racibolskiego, w odleg{osci ok. 11 km od enlrlm
Raciboza. Sqsiaduiq 2 niq gminy:

- Kietz (opolski6)

- Babodw (opobkE)

Gmina obeimuje obsza.o lqcznej powierzchnr 6 793 h€kladw.

Obszar ghioy podzi€lony j6st na 11 soleclw: Amand6w, Krowia i Makow, Paw!6w,

2edziny, Kohice, PiekowlceWelkie Cypl2an6*. Lekad6w Samborowc€, Grodczanti.

Teren gminy obejmuie 11 mElscowosci. Sq lo:

1. Wie6 z siedzbq wladzgmi.y: Pietowe WtslkEi

2. Miejs@o6ci wiei6kie amandOw, Cypzan6w, G,6d@nki, Komice, Krowialki,

L6kad6w Mak6w, Pawl6w Samborowice. 2e.dziny.

2015 201f 2018

6793 6793 6793

Gtbqny uDad statysr.zny, Dare za

Progrm O.hb., todowl.t. dr. Gmint Plclr.wlc. vrl.lklt
na rrl.20192022: p.r.p.ktylra do ?027 Dr!

2014 2016

679367936793

6793 6793
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Po*ld: Ofensd'Lp

4.t.1.2. O.mogr'n.

Sl|n ludnodci Gminy Pietmwce wie kie na koniec 2018 toku wynos{ 6 910 o56b wldtug

danych publikowenych pze: Gl6wny Ue qd Sl,atyslyc:ny. Li:zbt kobi.t ne koni.c 2018 rcku

wym.r! 3 622, e nrer€zy:n - 3 288 {co slE.wto otob 47,s8% 096ll ludnotci). Na

pz€stzsni |al2013-2015 odnolowano pr.yroBl lieby ludnolci nt lercnie gminy. Od 2016

r.tu auw.2on6 .padok lic:ly miesaa6c6r. kl6ry dolyeyl vr$a(:nb k.bhl. Z. wzghdu na

P6!im OchD.y grodowkr. dh Gnlny Pl.lr k.wi.lki.
nr rar.201$2022 z p.r.p.kvq do 2027 mru
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podzial lpolecze'riwa na plec, whkszoat slano'xiq kobiety - w 2018 rotu 3 622 robi€lv

oraz 3 288 metczyrn. R62nic€ na pzestrzeni ostahit lat oscy'ujq w grsnicy kilku P.octnl,

z€ wBkazanaom na pa€wa2aiaoa liczbe kobael.

Szczeg6loi/e informacle.s temal zmian liqby ludnoacir lal..h 2013 - 20i8 prezenture

2013 20'11 2015 ?016 2017 2014

Iosobal 6897 6906 6963

Iosoul 3620 3619 3650

6939 6935 6910

3652
52,63%

32AT 3288 3248
47,sBa/a4T,51"1 47.54%

3647 3622
52

3277 32AT 3313
52

t%l

4.1.1.3. Kllmat

Klimat w Gmine Pieilowic6 wielkie jest umiaftowany ciePry. eeslo opisywany jako

pz.isciowy. Opady aimosis.y€ne ksztaliuiq 6ie na poziom e 661 mm (wy:sze niz srednia

k€iowa) i wystepuie paet cety rck Srednia roczna lempeEtura w)flosi 8,4'C, gdzie

h.icieplaiszym miesq@m jest tipiec, a naizimnieiszym styczen. Zauwazalny iesl Podzial p6r

roku o€z domlnujq6 pzewagawat6w zachodnich.

Srednioroczne opady atmosferyczne ora2 rozklad lemp€ralur Przedslawiaiq wykresv poniejr

Proe.m o.h,ony Srod@tlkr d
nr hr 2019-2022 z p€6p.k *ad.2027 6ku

ldr 0Al9D98,^-l:112-108D-8F63-D?D110D1667E. l'!dlNrDy



Rysunor 2 aEdni.mn. opady .hrl.rrc2nc dh Gmrny Pldowr.. Wl.lkL

Ry:unek 3 a..d.loea. t.mD.r.t!,, dl. Gmlny Pl.lrowlc.wl.lkl.

P.ogrrn o.hdy g,odo*i.k dL Ghlny prdelc. wi.llL
nr rrr.2!192022 z D.dp.llrrt do IO27 Dk!
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Szczeg6lowe infomacie o klimacr€ na t€Eni€ Gminy Piglrowim wielki6 w Podziale na

miesiace pftedslawia tabeb poni2ej.

06
Oprd rhGferyczny , op.d

17I

(mm) I

Na a wskainika Je.lnoslka

,08

26

31

75
33

131 16 5
1r0

E

t!
=

I:

.24

9l

38

LlE

33

136 1Ar

45

221

3
I.9

!
3

ar. rcmpoEtuE ('c)
Op.d ,lmosferyeny , Op.d

11.4
234

35

122
237

8.8
19 3

39
10
6S

-0.3
-24

42

Prer@rc.wierkr.s l.rlch 2012-2017
2012 2013 2011 2015 20',16 2017

56

{.1.14. Ml6szkalnlctwo

N6 terenis Gminy Pioirow ce Wielkie znajdowalo se w 201E roku lqenie 1 7ls budynkow

mieekalnych. lqczna powlezchn€ zasobow mieszl€niowych na lerenie Gmrny Pietrowice

Wielkie wyniosla w 2018 roku 199 191 mldw kwadlatowych. Obeimowala on, lqenie 1

951 mieszka6 skledajqcych sie 2 10 038 izb. zmianq zasob6w mieszkaniowych w latach

2012'2017 nateenie Gminy Pi€trcwico wi6lki6 p€:eilujo tab€la poni.26j.

lzby
lsztukl
tsnukl

tm kw.l

1951
10034

19!q 1909
10083 10146

1978 19A2
10211 10233

199191 200540 202191 244175 244943

10255

205515

tm kwl to2.1o 102.42 -102.69 103,22 103.42 103,53

-,6d1o: 

Bahk Dsnych L*.thtth, ct(,*ny DnEd statysranr Dahe

Pdsr.m o.hrony grodowi.k. dla Gminy Pietrfrlc.wlclrl.
i' I'b 2019-2022 z p.6p.r9ve do 2027 Dtu

1985

ld: 0B I9B98.^-L4 1.2-,108D-Bli63, )71)410l) l667lr l'odpnany
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Udzial % w 096lnsj liczba.
miesztan

Mlss2kania komunalno -
po*iezchoi. urytkow.

Udzial % w og6lnej

5300

3%

Miesztanh komunalne og em tsalkal 96

t%)

tm kwl 4995

l%) 3,/"

Mi.6zkanla 6ocjalnG og6hm lsalkal 0

0

Prerlwrc.wi.rrl.r bi.ch 2013-2016
2013 2011 2015 2016

98 96

5123

3%

Udzi.l % w og6lnei llczbl.
v")

Mieszkania socjalne -
powiozch.ia ui,,tkowa tm kw.l

oak o%

37 37

,1.1.'1.5. Pned.iebiorcy

Na ter6n s Gminy PielrowE€ Wielkie w 2018 loku dzialaly lqcznie 474 podmioty

gospodarcze, z czego pzewazalq przedsiebiorslwa zajmujqe sie dzialalnosciq .nq ni,

pzemysl i budowniclwo. Naimnbjszy udzlal w zeslawienu slanowaq podmioty .alezqc€ do

grupy rolniclwo. lesniclwo. bwiectwo i rybactwo S2c2egolowe dan. na temet liczby i

wiekosci pzedsrebioEtw na ierenie Gminy ppodstawiq labele ff 6 i7 Podmioty 2 grupy

ibudownctwo oraz pozoslala daalalnose wydazulq t6ndencie wzrcstu: rcku na lok w iloaci

za,eiestrowanych pzedsi9biolstw.

T.b.l. 6 Podnloly go.pod.E- rs rbs xielr.dci n. i!.n4. Gnhy Pl€lrol€ wl.lkr. w brach 201t

Udzhl % w og6lnol
pqi.uchni mie6zkan

zddb arhx o.ad Ld,bfh, cbsny

o% oya o% a%

wodlug tlas wielkogci

178

167

8

37

185

173

I

3

160

169

I

2

180

167

10

3

2018

181

172

7

2

0

2013 2014 2015 2016 2017

hitropzedsiebio6Mo
164

Imalo pzed.iQbio6two
(od 10 do a9 os6b)

paed3qbio6two lod 32

dure pftedsigbiorstwo
(od 250 G6b) gospodarczyl

Gbwrr Un4d st tystychY,

000
Dahe & 2a13-2A13tuk

Prcsam o.h.of,y S6dowkl6 dr. cd ry P.dbwl.€uelkl.
na r'1.2019-20222 p.rsp.kiywt do 2027 blo
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T.b.l. 7 Podmrdy c6pod.e. ,g Ddr.t6* dziatalnoaci w Gmlnl. Plcllwke wl.lkl. w rd..h 201!

2014 2015 2016 2017 2018

264 270

27

t%)

6 16% 5,920/0 6,04%

34.12% 33,94% 33,56%

U:yiki rcln6 w 2014 rcku staiowiy 89% og6lnej poeiezch.i Gmny Pietrowice wielkie.

Szeeg6rowy podzial tych grunl6w w roku 2018 pzedstawia tabe a 8. W zdecydowanej

wi*szosci pE€warajq grunty om6, zajmujqc ponad 80% powiezchni Gminy Pozoslal€,

wyodQbnion€ iypy grunt6w lqenio pokrywajq jedynie w kilku prccenlach leren Gmany

t%l 60.14% 64.40%

5442 0079 43,43%

Grunty o.ne z.b!dowane

2r4,5599

25,1069

40.5492

71315

2169908

Geo.,alat Dare n 2013 tok

Grunty leSn6 6lanowh powiezchnie i:dynie kilku sehych pocenta w odni€si€niu rlo

@]kNnei powi€zchni Gminy Pietowice Welkie. Szczegolowy podzral lych 9ruoi6w z.

P,og,.mo(h6ny s,odorrsr.d
na rara 2019-2022' p€Bp€ktywq do 4027 6ku

26

143 142

23 27

150

21

139

237

Ipodmiot

252

v,l 5,2syr

35.01%

5.67.h 6.44./.

240 250

35,2?% 3389%

59,10% 59,11% 59 6T% 59,720/r

ld: 0B I 9898Anll l2-,ll)81)-ll [63-D7D4] 0D l667li. Podpien!
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MglQdu na whsnosd pzedslawra labela ponizet. Lasy Publiene Skadu Pal'6lwa

pz6warajq w wiqkszosci i utzymujq sie w latach 20i6'2018 na statym poziomi€. Grunty

le!n. prywalrL rykazuiq lakq samq tendencjq tak grunty publieie i Pozoslaiq b€z

zna c1.n aian, .o do zmiany ich poi/Ezchni.

Powlezchnia qrunl6w le;nych 6

grunty le6n€ publk2h. og6!.m thal 174,62 179,66

% udzi.rw ogdlnoj powiezchni %

th.l 46 00

2,63

178,62

2,63

179,66

2,64

45,00

179.66

2.U

2,64

g.unty l.ane publlczB skarbu
Ihal

% ud2ialw og6lnej powieEchni %

grunty lean. Pryw.tr6

% udzi.l w og6ln6i powierrchni 0,68 0,66

badto Bo.k Dany.h Lotahy.h Gr3wny uEqd statystyczry, Dane n

Prornn o.hmny Smdo'|.k. dl. Gmlny Pl.L@lceWi€kl.
n. ld. 20192022 r Fnr.ktwr.t.20?7 6ku

45,00

066

2017 2018

179 66

2.64

Id: 0B I 9l]98An14 t 2+08lrD ll6:l- D?D4l0D I 66 7 Fl. Podpisul



4.1.1.E. Zasoby pzyrodnie.
Na obesrze Gmany Pielrowas Wrelki€ aajdujq s,t stosunkwo ubogi. zasoby przyDdnic26

o chEEl{ozs obsza6} pEwnie chronionych w enlralnym rcl€6lze fom odrony

przyEdy, jsko pomnik prryrody w dniei€ jedyni. ,ynotnik olbzymi J6Et lo gatunek dzowa

iglastBgo z rodziny cyprytsN.lych. Rosnig na l6rcnE zespdu palacowo_pa owego w

Krcwiart8ch pzy ul. Zamkowej.

Prclr.m O.hony srodowiik. dl. Gmhy Pa6tr@ac.wL6rkio
na rara 201e.2022, p.BFktwr do 20?7 6ru

IJ: o]ll9B98A-ll.ll2{0xl)-Bl6:l-l)?l)ll(rl)1667r' l'o,jpMnl



4.1.2.1. Drogl

Pzsz lercn gminy nie pEebiegajq zadne drcgi kEjowe, rls zlolalizowam sq drcgi

4.1.2. lnfrastruktura drogowa i samochodowa

Orog powiaiowe pEebiegajEce pzez teren G n.y 1o:

Drcga w+w6dzka nr 416 ' si.nwhc, odclhek lqc.qcy g€nk+ mlew6dztwa

opobkirgo (dmgq prorradzqcq do Miast Kietrz) z lgiaslsm Racaboz (drcgt kEiowq

nr 45). Droga stanowi odcinek o dtugosci 11,2 kilomeka, a j€i 5Edni soR w€dtug

badan za 2015 wynosi:4308 samochod6w;

Drosa woiewodzta ff 417 - stanow,qca odciner qeqcy gBnba woiew6dztwa

opolskiego (drogq prcwadzqcq do m€lscowogci S:ayly) pQaz Krowia i i Pawl5w 2

Miastem Racib6z (drcgq wojew6dzkq 61 416). Drcga stanowi odcinek o dhgosci

10.6 kiloretra, a i6jaredniSOR eadtug badan za 2015 wynGi: 1718 samochod6w,

Oroga wojewodzka N 916 - stanowiqca odcinek hqqcy mi€jscowo6C Sambo.owice

(prrei6cie graniczne w Pielras2ynie) z Miastem RacDoz {drcgq k6j@q 45).

D(,ga 2aimuje odcinek o dtugosci 5,3 k,bmtra, a ,ej Sredni SDR *€dtug bedan a
2015 wynosi: 611 samochod6w.

Omga powialowa nr 35025, kldrej pzebieg to: granrca wojewodztw. - Maka'w -
Pawl6w o dtugoaci5.320 kilometra. Jet Srcdnidobowy ruch wedhrg b.dai Starcstwa

Powiatowego w Racibozu v!rynosi: 1620 sa mochod6w/ dob9.

Drcga powiatowa nr 35035, kt6ej p.zebieg lo: granica wojew6dzlwa - Jasl.zqbie -
Mod:u6w - Pawl6w o dllgoSci 2.060 k k'metra Jei aredni dobowy ruch wedrug

bada.'l Sta.oslwa Powatowego w Rac bozu wynosi: 585 samochod6v dob9.

Droga powialowa nr 35045, klorej przebieg lo: Pawl6w - Komics - Pielrowico

Wekie o dlugosci 3,972 kilornelra. Jej srcdni dobowy ruch w€dtug badah Starcstwa

Po{,ialosego w Racibozu w}nosi 1602 san'ochod6U dob9.

Drcga powialowa nr 3s0as, kl6q pzebieg lo: Pieircwic€ WElki€ - Cypzan6w -
Lekart6w o dh€osci 4.44s kilomelra. Jej S€dni dobowy ruch wedlug badai

Staoslwa Powlalowogo w Racibozu wynosir 2526 samochod6vdober

Oroga pd atow. nr 35065, kl6rej pzebieg to Samborowice - Kzanowice o

dtugosci 0.798 kilornetra- Jel sredni dobowy .uch wedtug badai staGlwa

PNialowego w Racibotzu wynosi 1475 saMhod6w/ dobe;

Prosr.m Ckh6ny sEdo*ltk.dl. Gniny Pi.t owlc. welkle
n. h. 20192022 z p.6p.[ryvq do 2027 rok!

t{i: 0Bi9R9't/\-r:lrl-.108D,B1611 l)rl)1l0Dla67Fl l\jJ,ar )



Droga powistowa n.35245, kt6Ej Pz.ba€ to Jastr2ebie - Krcwa*i - g,anh5

*oiew6dztea o dtugo!.i 6,019 kilomtE. Jej 6rcdni dobo*y ruch wedlug badad

Slarcslwa Powiaiowgo w Racbozu wynosi: 448 samo.hod6v dobQ.

- Droga powialowa nr 35255, ktorei pzebieg lo Mak6w - Komice o dtugo3ci 2,015

kilomeks. Jei Srcdni dobowy ruch wedtug badan Siaroslws Powialow6go w

Racabozu wynosi: 768 samo.nod6d dotQ.

Droga powiatw. nr 35265, ktolej Pzebieg to Piotrowic€ Welkie - Gr6deanki -
granica Padstwa o dtugosca 3,430 kilomelra- Jei S€dni dobowy ruch wedtug badan

Starcstwa PowiatMgo w Racibozu wynosi 317 samochoda'V dob9.

- Droga po*ratoM nr 35475, kt6rejpzebbg torShwenko - G6d'6w _ Skzbnrczak o

dlugo6ci 5,253 kiloh€tr:

Gmins zazqdza okoto 40 km ddg. w tym okolo 35 tm o nawiezchni twad6i i okok' 5 km o

nawiezc]'ni gruntcwej

Mape pzedstawiajqcq najwaznElsze szlakidrogowe przedslawi. rysunek Ponilej.

Proeram Ochrony Srcdowiska dl, 6miny Pi€tro*i.. Wlelklc
n,r3r.2019-2022r p.Epekryarq do 2027 6ku

ld: 0Bl rDrsA-ll1l2-1(r$l)_lll.6l_l),-l)1rl)l)1667E P.Jl,nrnt
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4.1 3. lnfrastruktura mieszkaln a

4.1.3.1. Budynkl mlos:kalnq

Na tercni€ Gminy Pielrcwice Wielkie prewarah budynki t6dnorcdzinn.. Pz.€htna

powbzchnia uryt(dra mienkania wynosila 103,5 m'zw 2017 mku. W odnesisniu do

ludno44i n jodhi osobe zamieszrujq.l gminl pzyp.d.b otolo 29,6 m'? powl€?ctni

hias*a.ia. SEdnio na 1OOO mieszkancary gminy pzypsdslo pdEd 2862 mlr6:i!6.

Szczeg6lo'.p podsunrowan€ danych pEz€niuje tabela pond.i.

Proerd o.hm., srodowi.*a dlr Ghlny
.. rar. 20 19.2022 z p.rF.ktwt do 202,

4.12.2. T6Bponpubllczny

Gmina nie lest o.ganizalorcn tansponu zbiorowego. Gmina Pielrowice Wieltie co rcku

pzeprcwadza jdynie pzetargi n. prreu,6: ueni6w do pLc6ver o6wiriowydr.

ld: 0Bl9B9EA-E412-,loltl)"Bli3-D?D4l0Dl667E Podpisny
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mi*zkrniow. n. er.nia Gminy

n2
Pz.citt a powiezchn n2 29.6

Mieszkani. .. 1000 mieszkaic6w
zdx Ba bz"rh,ctahtn G)c,||nv Uaad St tys\czht. Dsn. za 2A16 @k

Na reren€ Gminy newyst?pujq budynki wiolorcd2anne, a tak2e sp6ldzielnie.

4. 1 .4. Budynki ult^ecz nosc i pu bliczn6j

Na l6reni€ Gmlny Piotmwice Wiekis sq uzr,1r(orcne lqczn e 17 budynki inslducii

publicznych. lnsMucjs nalerq do gtup dzial4qcych w seklora okreslonych ponizei:

1) uzedy i insty,lucie;

2) edukacja;

2t6,2

Jak wynika z danych zawadych poni26j w 2017 rcku na ls€ni6 Gminy Piekowice Wiekie

750 m'eszkai bylo wlpolazonych w e.l€ln6 ogzessn|e

T6b.l.3 uald!.h|. t.chn d.o6.nir6m€ r mieer.nbch n.l.r€.r. Gmlny Pl.lo*k. $/l.l*r. s l&ch

2013 2011 20r5 2016 2017
1 655 r 666 1 678 1 684 1 689

1. UEqd Gm nyw P eirowi€ch Wielich,

2 Cenlruh Spoledno Ku[uEhe,

3 Sztola Podst owaw Piekowicach Wlelrich,

4. Zesp6lSz*olno P,zedszkolny w PswlowE,

5. Zesp6l Szkolno-Pzedszl<olny w S3 rnbomwicach

6. Zespol Szroho'PEed*kolny w Krcwia(ach,

7 Paedszkole w PGlrowicch Wi€lkin.

8. 10 b!dynkow Ocholneych Stra: Po2arnych.

Prcgr.n O.hrcny Srcdowl.k. dl. Gminy Pi€lrowl.. wielkie
n:|,b2019-20222pe6p€ktyrtdo2027.oku

Id: 0BI9B98A h.ll2-108D-llL,6.l-l)?l)1.llrl)166?ll l'odFn.ny



5. OCENA STANU SRODOWISKA

5.1. Powie(rze atmosferyczne I klimat

Tabcrs 3 r.berr klmrru G

Srodniorcczne opady ahosferydn6 wahaja sle w przedziale od 30 do 100 mm w zale2nosci

od pory rcku. SGdnia tsmperatura w rok! wynosi 8,4 stopnia Celsiu-a. Szeegdlowe

inlomacjo o klimcie na leEhie Gminy P'elrowice Wekie w poclziale oa mEBiqe

pzed5l4i5 labeh poni,€j.

l= !

,08

a

-24
Ml.. romPjlelg, fc)
Mar. TomP€raluE ('c)
Oe.d .rmcr.rYc,.y , Or.d
d.r.:u lnm)

30

75
33
13 6

75
16.5
11.0
22',l

s1

26

30

.9

!

'
!

,9

j

03

M.x- l6hperatur. ('c)
Opad itmosleryczny ,

23.7

90

?14
85

3a 4A
193 140

1.0 -2.3
69 23

Pros,rn ochtuny S6d@lsl. dL Gmlny Pl.trqh. wi.ki.
.. br! 2019-2022 z ,.rrp.rdrlra do 2027 bl!

179
122 118

I d: 0ll I 9ll98^nri I 2-{08 D-l]l 6I .I)?D410 D I 66?E PodpnaDy

St n powetza jell nEuykle islohy ze wzghdu na oddzirywan'e b€zpoSEdna na

oEsnizm czlowieka popz€z oddychanie, jak posrcdno, dzieki opadwi subsl,sncla

toksycznych do w6d i gleb, a takZe odkladanis sie ich w rcSlinach ey niszeenie sl6wa.ji

budynkdw. Warunki klimatydne majq r6sn€z islolny wptw na produk.jl @liiEq.

Klimat w Gminie Pietlowice wielkb jest umiad(owany cieply. dqsto opislvany jal(o

pzej6ciowy. Opady atmosleryczn€ k62ia{ujq siq na poziomie 661 mm (wyrsze n, a,ednia

krajowa) i wlslQpujq paez .at rck. Srednia rc.zna lempe.alura wynosi 8,4'C gdzie

najcieplejszym mEsqcem test lipi€c, a nalz'Bniejszym slyden zauwaralny jest podzial pot

roko o,az dominujqca paewaga wEtr6w zachodnich.

I
,9

I



5.1.1- Emisje zahleczyszczei powiotrr.

Gmina Pielro$c€ wblki€ zbkalizowana jesl w wojew6dztwie Slqski.n, dla klol8go

WoFw6dzki lBp.klorat Ochrcny Srcdowiska w Katowicach co reku spozqdza laPod o

slan6 Srcdowaska a tskie ocenia jakoa6 powieitza. Oc€nq Fko6ci P elza iobse aci?

zmian dokonujg 6rt w Emach paiEtwowego honitonngu 6rodowEka (a,t 88 uslawy Plawo

Oslania .Szesnasla roczna ocsna jakosci powi6tza w soi€w6dnwie Slqikim, obejm'iqca

2018 rck'zostalia opublikowans w kwielniu 2019 rc'ku. W oc€ni€ Pzedstawiono stan jakoaci

pdi€trza w wojewodztwie Slqshm w 2018 rcku jak lownb2 pz6prcwadzoio analize

po.6wnaweq zjakoaciq powielza w latach popzednich.

Na leGnie woj 6dzlwa Slqskiego zosialo wydzielonych 5 strel zgodnie z rozPoEadzeni6m

ili.rsta Srcdowista z dnia 10 li.Dnia 2012 r w.p6wie stref. w kk rych dokonlF si9 @ny
jako6ci p i€lE (Oz. U. 2012. poz 914). Zgodnie z raportem. Gmina zalizona iest do

.rE Slqskiej - kod st€fy Pt2405. obejmujq.lj 1 27 qmin wojew6dawa.

Podstawe Nlaslikacji slrcr slanowiq dopuszealne pozomy subsi,ancii w powietuu oraz

pozomy dopus?c2aln. z dosolonymi pzt?adkami pzekro&en Poziomy do@low€ 0la2

pozomy cel6w dtugolenr nowych ze wzgledu na ochronq zdrowia ludzi 062 ochron? rcSlin,

okhslone w rczporzqd:enlu l,linista Srodowiska z dni.24 sieDnia 2012 I w sprawie

ooz om6w niekl6rych subslarcjiw powielEu (Oz.U,2012, poz 1031).

St,ely zalieone zostab do odpoi/iednEj klasy dla wszyslk ch subslancji podlegajqcycn

oconie. Zaiieczyszczenia ocenane pod kql6m sp€hi€nia kMei6w w elu och@ny zdrowia

lo be.uen, dwulleiek azolu, dwullenek siafti llenek wegla, ozon pyl zawieszony PM10 pyl

zawieszony PlV2.5. zawady w pyle a6en, benzo(a)ptei. obw. kadm oraz rikiel.

Zaiieelszeena uwzgledniono e ocenia ze wzgledu na ochronq roslin to:dwullenek siad<r.

llenkr azotu i ozon. O@ne zostala dokonana na podstawie Pomiar6w oraz si:tystycznoi

melody a.alizy pzeslzenmj Szesnastq rccznq ocenq iaho6c PowEiEa w wojew6d2twi€

ilqskm przeprowadzono w opaEiu o wyniki badan ze 134 sbnowrsk Pomia,owych.

olawszystkich subslancji podlegajqcych ocenie, stret zahczono do klas:

klasa A - teaelistez€na zanieey*czania na j€jleenie nie PEekraealy pozom6w

dop!szealnycli, poziorn6r do@ldych. poziom6w cel6w dtugolenninowych;

klasa C - jezeli st?2enia zane*yszeenia na lej terenie przekmdaly poziomy

dopuszaalne, ubdoceowe;

Prog'.m Clchony s.lfukks dl. Ghlny Pituskr w.lrh
.3 r'r. 2019-2022 r pc6pektywt d. 2027.6ku

ld 0tllrlJ,)ll,\-1.112-J0lil).llli6l-D7D,ll0DI667E. l'odpiir l



khsa Cl - iez€li slgienia pytu zaw€szon€go PM2,5 na i.i lerc.ie pzek6czat

pozj,om dopuszealny 20 pg/m! do o.iqgniqch do dnia 1 Etycznia 2020.oku (fr:a ll):

klass D1 'lez€lishr6hia ozonu w powi€izu na jejtercnie nie prz€klgc"aly Poziomu

celu dlugolerminow.go:

klasa 02 - jdeli slez€nia ozonu na toj torenie p.:€kladaly Pozirm celu

J6k *ynika z raportu roena o@na jBkoaci powielza w wojew6dztw e shskim, obeimujqcr

2018 rck nie eyk.zah zn.czqcei poplawy w stosunku Ck, lat pop?edni$. w tlasie C

pozostal'c pha stEf obejmuiqcych woj.w6dztwo Slqaki€ ze wzgl?d! na pEekr@enie

slandad6w dla pytu zawies:oneso PM1 0 Pt 2.5 oEz ben2ola)pi-rcnu.

Oo gbwnych przyuyn zlego stanu Powi€lza zalicza s? emEie z indyvidualr'ego

oszewania budynk6w mBs2kalnych (br4owo*omunalna) PozoslarE emisji w poslaci €misii

puemyslowych tniowy.h maja znacaie mniejszy wg\ry na aDdowsko w woiew6dzlwie

Na podsrawio pzeprowadzonych ocen sircfq 6qsrq z.lieono do.w klas:

ze Mghdu n5 ochron9 :drcwia:

l&sy C dla pru z6wies2onegoPMl0 b€nzo(a)Pnenu, ozonu i clwlll€nku

- klasy A dla dwu{enku azou. benzen!, olowiu, arsenu, kadmu, nikl!, llenku

2ewzgledu na ocilory roslio do:

- klasyC-26 wzgldu na p/zekroczenis Poziomu do@lowego ozonu,

- klasy D2 - p@troeede poziomu @l! dtugoteminowego ozonu,

- klasyA dl. tl6hk6* azotu i dwrrde.ku sbrki.

Zbiorde zestawienis wyn k6w klasyfikacji stref ws krylerium ocnrona zdrcwia w 2017 roku

dla stGt slqskiej zawi€ra ponizszatabela:

!.
I.b.r. 4 zbrorc!. 2rr l,.nh wynitd{ tl..yrik.cji shrws kryl./um ochroh. zd@|. w 2017 ror! dh

, EEt

cc,D2 c,c1 c

Srcdowi!k. dla Gmi.y Pi.lro*i.. Wi€lkl.
r p.6pelryw! do 2027 roku

ld 1)lllrll.rE?\-lltl l-l08D.RI6l-l)il)4i0D166?L. I'!dpis!n)



Zbiorcze zesiawienre wynik6w klas),like.ji stef wg kMoium ochmna toSlin w 2018 rcku dla

6rle Shskiej zawieE ponirs rabel6:

i
sbdomado @n. aena Eka!.i pawietz. w woh*adtuie shs*n, ob.lnt€e 2a1a tuk

T.b.l. 5 zbroEr. z..bwr.ni. wyhi*6w rr6.yrik6cji rtrct ws rry{.num chEnr roallh w 2014 6ku dl.

N.M strBly so2

Z.6db: sEed! ,od6 e@
c

Sttienir dwutlenku saa a alonk6w azotu ni€ pzekracza, (klasa A) pozrom6w

dopuszczalnych, stq:enia ozonu pzskEealy (klasa C) poziom docelowy poziom celu

dtugoteminowego dla ozonu.

Oc€na pondnh,Fk w l5i6dr popr2ednich $,y*azala pEekrodenia norm dla:

. pylu zawiesronego PM10 r pytu :awieszonego P[,12,5, na znacznej cz9sci

woj*6dzlwa Slqsk€9o,

. zawatugo w py'e benzo(a)pirenu.

. dwuiler*u siatu,

na obBzaze p.awi6 caEgo wojew6dzlwa 6lqskiego.

Gl6Mq puyczynq zlej jako*i pow€tza w wolew6dztwre Slqskim w okrcsie sebnu

gzewczego, wpf,^vajqq na oen? calorcc2nq, jesi 6misja z irdytidualnego ogzewania

budynk6w mieszkalnych, za6 w okGsie letnm blsko{6 dr6g gl6wnych z nlensytnym

.uchem, emisia wt6ma zanisczFzeei pylowych z powiezch.i odk)'tych, nP. dr6g,

chodnrkow, boisk oraz niekozystn€ warunki meleorclog@ne wyslgPulqce Podeas
powoln€go rczpz..tz6niania sq amitowaiych lokalnie 2an,ec.zyszcze6 w aiqzlu z mdq

padkoaciq wialru ( ponirej 1,5 rvs)wystQpujqcq w pzewarzajqcej iosci dni w rcku. ( np.

79% dniw Cz?stocnowie) .

azan - pdektaea dopuszczahe nomy w okresE

nasron6cznieni! i wysokich tempemtumch. Wpbry

dopuszczalnych poziom6w ozonu jesl bardzo ogranieony.

wiosenrc.letnim, pzy du:ym

czb*€ka na zmnieiszenie

NajblLrszym pl]nklem pomiarewym, zall(2onym do stEry slqskiej lest mobilna sLcja

pomia.owa w Raciborzu, przy ui. WoFla Polsri6go. dziat4a@ od @M€ 2019 r..

Prcwadzone sq w nlej pomiary aulomatane dwutlenku siafti(SOr. dwulenlu azotu (NOr,

Pro! rm OchEny 3rodori.k. dh G
n. r.r,201e2022r p.Ee.rryrq do

Id: 0B I9898A-E412-408D-8E63-D7D4l0D 166? la Podpisany
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li€nku azotu (NO), pyb zswiesonego PM10. PM 2,5, ci6ni€nia almosturyczmgo, kiorunku i

Ponilwa.i sia46 pomi.rcwa w Raciborru dziala dopierc od Patu mi€s'?cy dotychcz.6o\ €
dane o jakoaci powEtza zbieEno ,e Elacji pomiarowej w Wodzislawiu Sl+kim. W st.cji tq
prcwadzono pomiary auiomatyrzn6 dwutlenku siarki (SO,), dwutlenku azolu (NOr, llenku

azolu (NO), ozonu (On p!,lu zaw,eszonego PM10. cisnienia atnosleryenego, ki€runku i

predkeici wialru. Analiza wy.ik6w bada6 polwierdz[a wyslepowanis pr2ekroczei,

szczeg6lni€ w sezonb gzewczym. .o jesl dqzane z emisJq komunalno-bylowq.

Zestawienio danych za 2018 mk pzedsliawiono w labeli po. r6j.

Prosr.n ochrony S6dowl.ka dla cmi.,
n. ral. 20rs-20222 peBpektywq do 2027

Id 0Bl9B98{-Ell2-.l08lJ-Bli6l-l)71),1,01)l667li Podpi\rn'
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Woiew6dzki lnspekloEl Ochlony Srodowi6ka w Kalowirch oglosil (lnfomscla

woiew6dzriego lnsp.ktont! ochrony Srodowbka w Xatoricach z 2t mai. 201Er.,

zrw..h w pilmi. nr M.70t137.7.20181,20 na teenie woj€wodawa Slq3krego wFttpil

I poziom oslzagsnis - infomaryiny i sdukacyiny - kobr Z6ny (zgodn 6 : Plan€m dziahn

t(rcl,koleminowydr stanowiqcym czegd "P,ogEmu ochrony p@blaa dh t€r6nu

miew6dztwa 6lqsk.go majqego .a @lu Giqgniecie po:iomo* doPuw.lnych substancji

w powietr:u or.z putapu sit2enia ekspozycti'- U€hwala Nr v/47ls12017 Sejmiku

Wolsw6dztwa Slqskiego z dnia 18 grudna 2017 roku) co jesl iezan. j€6t 2 ryzyk.m
pzokroeenia ar.dnich rccznycn poziom6w dopuszealnych pytu zawi€Bzonego PM10,

PM2,5 0la2 poziomu doc€lowego benzo(a)pnenu. Poziom I wprowad2any zoslal do koic:

m*u 2018.

Pzekroczenie obeimuje swym zasqgiem obsza. gminy Pigtrowic€ wi6lki€.

Podsumoxani€ ord analiz. SWOT dl. ob62aru lntGmencyinego uwiqzanogo

z klimalom i po.,i6tEem

Na analizowanym obszazE Gminy Pietrowico Wielkie wystepuie istolne prcblemy iqzsne

z jakosciq powielrza. Jednod€Snie podeimowane sq dzialania zwiqzane z ogranieenEm

negatywnrh eynnik6{ i istniejq islotne vanse. kt6ie wplynq docelowo na poPrawe stanu

Syntelyena anal29 swOT dla obsza.u inleMencyinego zwiqzan.go z zasoumi

pzyrcdnizymina podstaw€. kt6ejwskazane zostanq ele w zakGsie och.ony SrodNiska

przedstawajq tab€le poni2ej.

T.bcla7 Analiz. SwoIdl.ob.l.o lni. .n.yln.go 4iianeg
.t6y

MOCNE STRONY SLABESTROXY 
-Wy$ki6 ry2yko wysitpowania

zaniee!€u czet napb^ rcwych
Rybnickirqo Okesu PrzemFlcreoo ora:

wFtepowan,€ 2jawiska "nLriei misjf w

- Posadani€ puez Gmine punklu
korirolnego jakosci powielza
Dobre warunki kLmatyane i

- oobry stan dr69 gminnych

rrb.rr 3 An.llz. snoT dla ob.rru rhl€tu.n.yjn.oo *iqan.oo r rrirorch I ,o*l.rnem - *.n!.

SZANSE ZAGROZENIA

Pb!6m Ghmny S6ddr.k. dr. 6mlny Pi.trowlc. lYl.ltl.

^.1.1! 
2019-2022 r p.6p.krrlq do ?027,oku

Id: 0Bl9t,r8A-Ell2-.1081)-llli6l-t)71),l.1ol)1667E Podt,ls!nl
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P.og..n Ochrcny srcdowrrk. dr. Gdrny Pr.kowl..w clki.

ld: 0Bl9B!li -L{12',10lil)llla6l.l)?l)llrrl)l6671r llnlfisr y

Gminy

capla i zasl9powanE
uzr,tto*anych kotl6w $?glowycn

nisk(sLsylne

RozwOi spobeno{o6poda@y
posdu,q.y rwhk6zone zu2yc,e energii

Rozw6j iniraslruklury mresukalier, 2e
Eqledu n. pelnr€n e tuniqi sypialnej
oEz lokal,2aqe du2ycn za!(|3d'rw
produkcyjnydr na lerenie Gminy

-Reallzaqa poslanowiei
osEnizenia Niltkiaj Emisji,

Ograniczons molli{,oscr lina.sowych
m eszkancdw do modgni2aqi ,r6del
ciepb czy l.momodemrzaqi budynk6w z



Jednym z najbardzieJ odeuwalnych eynnik6w n6gatywnie wprwaiqcy.h na srodowisko

ielowieka jesl hahas, kl6ry z lwagi na rozw6j plzomystu i lGnsportu ulsga podwyzszeniu.

Slan aklslyczny dla danego obszaru oc€niany j€51 na podstaw€ pzeprowadzonych badai

w Srodowisku. Zs wzghdu na 216.[0 hatalu. dzielo.y j€si napq6cisj ns halas

konunikacyjny - l+any z transpodem drogowym, kolejo*ym czy lolniczym, a takte hahs

pzemyslowy. Oodalt*q, okrewq uciqzliwoS. q jest habs z\ri+any z placami

budowlanymi ircmoniowlmi - jednak pzy razdej tego typu inwesryqi opracowlwana

powinna zostac prognoza oddzi.lyrania na Srodowisko, w kt6rej okrc6lon6 bedq zabiegi

minimalizujqc€ negalpvny wpl}! na klimal akusiyczny.

woiew6dzki lnsp.ktoral ochrcny SrcdowislG w Kalowicach od 2001 roku prcwadzi w

Emch Paistwowgo Monrloringu Srcdow ska badanE stanu akustycznego grodowiska.

Pomiaryi obelmljq gl6wnie drogowe saak komlnikacyjne o€z linie koleiowe Halas

komunlkacyjny jesl powa2iym prcblemen na lerenE wolewodzlwa Shskiego. Naiwyzsza w

kcju gislosa ddg lini kolejowych pzebiesaiqcych pEez leren wojew6dztwa ijednoeesnie

najwyzsza gesto6c 2aludnienia na tle kraiu powodulq, d prcblemy nadmiernego poziomu

halasu dotykajq wl6lu mieszkaic6w wojewodztwa.

5.2. Klimat akustyczny

PrcsBm och rcny s,odow.sk. d
n. raia 2019'2022. p."p.ktnvqdo 2027 Eku

5.2.'1. Halas komunikacyjny

W Gminie Pielowic6 Wi€lkio najwarBjszym ,rodbm habsu tesl komunfiacia drogowa.

Pzez ieren gminy nie pzebaegajq zadnc drcEi lrajowe, ale zlokalizowane sq drogi

Orcga wojew6dzka nr 416 - stanwqca odc n€k lqczqcy srancA wojewodtwa

opolskiego (drogi preadzqcE do Mia6ta Kieiz) z Miaslem Racib6z (d.o€e kajowq

nr,l5). Droga standi odcinek o dtugosci 11.2 kilorelra, a jej 6,6dnr SDR wedtug

badai za 2015 wynosi:4308 samochod6w.

Oroga wolew6dzka nr 417 - slanowiqca odcinek hczqcy g€nacq wolew6dzhva

opohkieso (drcqq p@adzqcq do mieisc*oaci Szeyty) pzez Krowia.ki r P.$row z

MiasGm Raciboz (drcgq worewodzkq nr 416). Oroga stenowi odcinek o dtrgosci

10,6 kilo,net€, a jel SredniSORwedlug badai za 2015wynosi: 1718 iamochod6w.

Drcga woj6w6d:ka nr 916 - stanowiqcs odchek lqczqcy miejscowosd Samborowice

(pzej6cie lEniczne w Pietraszynio) z lliastem Racib6z (drQq krajowq nr a5).

oroga stanowi odcinel o dlugosci 53 tilomeks, a i€j Sredni SOR w€dlug badan za

2015 wynosi: 61 I samochod6w.

Idr 0lIl 9ll98A-ll.ll2{08Mill6i-D7D.l,r0D1667D. Pudprlnr



OrcEipowialow. pr:eb eoaiac€ pzez teren Gminy lo

Oroga powiat@a nr 35025, kt6rcj przebieg lo: g.anica woiew6dziwa - Mak6w -
Pawl6w o dlugosci5,320 kibmeka. Jej srcdni dobowy ruch w€dtug badan Staroslwa

Poeialowego w Racibozu wyhosi 1620 samochod6'r/ doOQ.

Dogr powiatowa nr 35035, kl6Ej pzebieg to: granica wojew6dztwa - Jaslr.ebie -
Modzt,r6w - Paeltw o diugosci 2,060 kibmelra. Jei 3Edni dobowy rlch red1ug

badai Starcilwa Powialowego w Raclbozu wynosr 565 samochod6vdobe

Droga powialowa nr 3!O4S. kt6€j pr:ebieg lor Pawi6\, - Komce - Pietlowicg

Welkie o dtugosci 3.972 kilonreFa. Jej Srcdnidobowy ruch wedtug bada6 Slaroslwa

Pow atow€go w Racibozu wyoosi: 1602 samochod6w/ dobe

Droga po{,ialo*a n. 35055. ktorel pzebieg lo: Piet owEe WErk e - Cypzanae -
Leka.l6w o dlugosci 4.445 tilometra. Jej iiredni dobowy ruch wedrug badai

Slarosiwa Powialowegow Racibozu wynosi 2526 samochod:e/ dobe.

Oroga p@ialowa nr 35065, kt6Ej pzebi€g to'sembor*ice - KEamwr.e o

dtugosci 0,798 kilomelra. Jei aredni dobowy tuch wedtug badai staoslwa

Powiaiow€go w Racbozu wynosa: 1475 samochod6udob?.

oroga powietowa nr 3s24S, kt6rq pzebieg to: Jasirzqbie - Krowiafti - gran ca

wolew6dzn a o dlugo6ci 6019 kilomelra. Jei aredni dobowy rL,ch wedlug badai

Slaoslwa Powialowego w Rac bouu wynosi:448 samochod6w/ dobe.

Droga powiatowa nr 35255, kl6rcj pzebieg to Mak6w - Komrc o dlugosci2,0ls

kilomera. Jei Sredni dobowy ruch wedlog badan skroslwa Powalowego w

Racibozu wynosi: 768 sad'ochod6w/ dobe.

Oroga powlalwa nr 3526S, kl6rei pzebieg lo: Pietrowice wielkie Gr6doanki -
g,anie Paistwa o 4!9o5.j 3,430 kilornetra Jel Sredn dobowy ruch wedlug bada'i

Sla.ostwa Powiat@egow RaciboEu wynosi: 317 sam@hodow/ dobt.

O,oga powEtows nr 35475, k16rej pzeb'€g lor Slawienko - Gam6w Skzbnidek o

dtugo3q 5 253 k lometra.

Na lerenE Gmny byly pzeprowadzone pomary halasu w aynik! klorych w 2018 r.

opracowa.o dokument pn. ,Pzeprowadzenie stanu akuslycznego drog na lercnie Powiatu

Rac boBki6go - 6iap ll . ookurent ukazuie najbardziej aktuaLny dane dotyczqce halasu

komunrkacvtneao wvstepuiqceoo na teenie Gminy Pielrowice Wiekie

Proe..m O.h6ny Srodowl.k. dh Gmlny Piet owlce w]culc
nr r!r.2019-?022t peEpehywq do2027 rcku

Id: 0B l9B98A h l I 2- l08D-g tr6l-DlD,ll0D I 667E Podpi\any

Gmina zaRqdza okoro 40 km drcg, w tym o*olo 35 km o nalrierrchni twardej i okolo 5 km o

nawiezchni 9runbwej.



5.2.2. Halas kolerowy

Halas generowsny pzez ruch pojazd6w szynowych zwiEzany jesl z halasem trakcyjnym _

pochodzqcym od sllnik6w lrakcyjnych i wentylalodw, halasem toczenia - Po$l4qcym na

slyku kol pociqgu z szynami, a takze halasem aercdynamicznym - zw qzanym z oPiywem

powietua. Pzez Piekowice Wielkie pzebiega linia kolejowa 134 Pietrowice Wierkie. Linia ta

zostala otwa,'ia w 1896 roku. W 1992 rcku zamkn eto na tym odcinku ruch pasa2eGki

Dla tego odcinka nE byly prcwadzone pomiary hahsu lolejowego, jednoeesnie ze wzgledu

na charakte. linii mo:na puypuszczae, z€ nie wykazatby one przekroczenia pozlomu

5.2.rt. Halas pr2emyslowy

Na klimat akusiyczny wpllv ma r6wnie2 halas zwiqzany z zakladami Przemysl@ymi

powstajqcy ze wglgdu na €ksploatacje maszyn pracq urzqdzei i instalacji, a tak2e

hnspod prod ukl6w wewnqtz zakladu. Typowo rolnczy charakiergminy a takze dzialalnoa6

gospodarcza opada glownie o mikropzedsiebiorsiwa ustugowo'handlowe powodujq bmk

wyslgpowan a zakladow mogqcych powodowae pzekroczen a .orm harasu.

w gmin!6 zdecydowanie dominujq mikrcpr2edsiqbroBt a, zakudniajqce do 9 pracowrikOw.

w gminie Pietrowice W elkie dzia€ kika a€dniejwielkoscipodmiotow sospodarczych oraz

duiy zaklad prcdukcyjny.

Proqrrn ocl-rory S'odowi'r, d
nalab2019z0,,zpeGpeldyv4do20,7loku

I dr 0B 19898,^-E.l I 2-,108D-B E6l-D7D4l0D I 667E l'odpisany

5.2.3. Halas lotniczy

Je2eti chodzi o halas genercwany pzez lotnicn o na tercnie wojewodzhra slqskiego iego

gl6wnym 2r6cem jesl lotnisko w Pyzowicach. kt6re w 2011 roku objete bylo badaniami

prcwadzonymi pzez \MOS Katowice. Oynameny !o&6j lolnlska, spowodowal

urLchomrenie pzez zaEadca w 2014 rcku c aglego monitorinsu halasu lolnic2ego.

Pozostale lotniska w wojew6dztwe SLqslim ' znajdljq sq na terenach aslome€cji ponad

100 tys lldnosci, objetych mapowaniem akustcznym. CzqS6 lotnisk spoitowych jesl

nieobj?la mapowaiiem na teEnie aglomeracii, 2e wzsled! .a niewierkq regularnosa i malq

liczba operacji lotnczych, a zalem nie stanowia one polencjalnego zr6dla

ponadnormatlvnego halasu lolniczego.

z uwagina duzq odleslosiGrniny Pielrowlc€ Wielkie od gl6wneqo lotniska (w Pyzowi@ch),

wprw halasu lotnldego na analizowany obszariesl znlkomy.



PodsumolrlnL oru .Mliz. SWOT dh ob32.d int .ncyjn.go zwlq2anogo z

.a3obaml PrryrDdnleyml
W ominie zdocydowani. domiiuiq mikrcptz od6i?biolslwa. zatrudniajqc€ do 9 pacownik6w.

W gminie Pietrcwica Wi6lk € clziara klka Srcdnhjwielkoacipodmiot6w gospoda@ych oraz

du:y zaklad pmdukcyiny. Ponadto nis wyslqpuje istotiy haias lolniczy i kolejowy, gl6whym

,r6drem halas! j6st .u.n samochod@y.

Syntetyenq analize SWOT dla obszaru inteNencyinego zw qzanego z klimalem

akustycznym na podslawie ktrrci skazane zoslanq cele w zakesie ochrony Srodowbka

pzedslewiajq tab€16 poni2ej.

- Brak n6d€t halasu lotniczego i

kolejowego wylazljeego pzekr@enia
pozlomu dopuszc:alnego.

T.b.l.9 Ah.llz. SWOT dh ob3zrru inr.tu n.yln.go itz.ncgo z kl marom akx6tycznym - mocno

MOCNE STRONY SIABE STRONY

- Erak sialego punklu pomLa,wego.

Zeb OPt.@vrnE *,t sho

T.bel. l0 An.lla SwoT dr. 6b.2.ru lnr.pencyln€go 4la2.n.9o i *lr@t.h tku.9.rym - !4n6.

2AGRo2ENIA U
Arak staiego punklu pomaro*ego.

- MoANcd wyskpowania halasu
komunikacyinego na gtiMnych drogach
pzolotowych pzez Gmine.

- Brat wystQpow.nia obsza.6w lesnych w
ciqgu komunlkacylnym.

SZANSE

Arak t.6d.l her.6u lotni.2ego i

kolejowego wYczujqcego pzekr!)@nia
poziomu dopL6zczalnelo.

2tadb: opt.A*.ht *{€sne

Pogram OchEn, Sbdo*i3t. d
n' 1,i! 2019.202? r p.Ep.klywt do lO27 o*u

ld. 0B l9Br8A-E4l 2-4oED-4E63-D?D4l0D 1667t. PodprsuD!
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5.3. Promieniowanie elektromagnetyczne

Promioniowanie eloktromagretyeho *qt<to dzeliC se na promieniowanie lonizujqce _

kt6Ego sne€€ slwotujo 4awisko lonEa.li 5 2,6dlem sq sobstancie promieniolworcze

i nlejonEujee - rqzam 2e zmran3mi pola elektomagnetyanego wylwazanego Pze,

2r6dle 6ne.gely@n6 i radiokomlnikacyjno. Pzekoc2enia w doPuszc?alnych dawkach mogq

powodowac powa2n6 choroby wsr6d ludzi izwler.qt, a lakze wPVwaC na ro6linno3i danego

5.3.1, Promieniow.nie ionizuiqc€
Prcmisniowanie jonizljac€ dzieki odpowiednio wysokiei eneEii prcmieniowani., pzenika

pQez mare4 ipowodlje ode0/ane elektron6w od alomu. Jest to nauralnie $'yslqPujq@

zjawis&o w kosmsb wylvo[ane samozutnie pzez petuiast<i Promienioiwbrcze, ru slab

ob.c.€ w przyrcdzi6 lako p.omien owanie ila o arednim Poziomie dawki w Pols@

wyno6zacym 2.5 msv rocznie. lnnym ,r6dlem promienlowania sq izolopy pieffrasd6w

prcmisniolworczych. powslaiqce w $lnik! rozPad6w wyrvolanych dzialal.o6ciq elowieka, w

zwiqzru z uzltkowaniem apalatury rcntgenowsiiel c"y prleprowadzanra badan naukowYch.

Zardwno naluralnie ryyslgpujqc€ promi€niwanie lla a lakze aniropogeniczne, odpowEdnio

zabezpieczone, promieniowanie ton,zujte, nie slwaza na ob.zarze smrnv uciqzliwogci dla

5.3.2. Promieniovranae niejona2ujqce

Prcmieniowanie niejonLzuiece moie bya wyn azano w postaci iatu6ln6j, kt6E9o ldd€m
jesl Sloice a lakze szlucznel wystepujqcej w oto.zeniu uzqdzea elekirycznych lakich jak:

siaqe radi@e, radiolokacyjne, telewizylne i t€lelonii kom6dow.j. a taki6 lni6

eleklro6nelgetyeno. tstolne jesi. aby cara aparatura q'tw6rc?a byla odPowiedoio

zabezpieeon. i aby spelniala nomy odlegloscowe Niezbedna j€st jednak l(onlrola

natgronia i gqstoaci mocy szczeg6l. e w ceikach miasl i Pzy lin ach przesylowych ene€ii

Od 2ooa roku na le,enie wojewOd2lwa 6lAstiego woiewod.k, lnspektorat Och,ony

SrodoMsre w (arowcach prowadzr badania morro,,4gore Poz'on ow p omEnowanE

elekrromagn€tycznego w Srodowisku (zgodnie z rozpozqdzeniem ilinista Srodowska z

dnia 12 lstopada 2OO7 mku w sprawie zak.esu i sposobu ptowadzenia okresowych badah

poziom6w p6l ef€krrcmagnety€znych Oz.U. n 221 P@. 16"45). Pomiary monno.ingowe

poziom6w p6l elektrcmagnetydnych (PE[{) w Srodowisku prowadzr sie w 135 punklach

pomiarcwych, rczlokdanych w miaE r6wnomiernie na lere. e calego woiew6dzlwa.

Pbg..m Och6hy s6dowi.k. dh Gminy Piotowic.wielki.
.a ralr 201920222 p.Epcrry'q do 2027 

'oku
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\r'w. rczpozqdzenie okesla l6wniez dopuszczalny pozioh p6l ol6ktrcmagnetycznycn w

srcdowbku, ?r62nkn any dla.

- taBn6w pzeznaczonych pod zabudowq m eszkaniowq,

- miejEcd$lepnych dle ludnoSci.

ZapEzenlowan€ zoslrly one w labelach poni2ej.

T.b.L ll Dopu.r6rry pol@ pat .Lktm.9nrtyo.ych w aoddislo dL l.En6r p.arlr..:drch

50 Hz 1 kv/m 60 A/m
Pat@qe.nrl M,sta s@" s'a z or9 12 ',aaDdda .0o7;;u q 

'p ".€ ,ars; , w$Dd
gtosoda.ni' okt.**yth hrd.A pazbh6w p6l .btnona,hetcznych Dz u n221 pd 1645)

0Hz 10 kv/nr

Ta6.lr 12 Cropu.zulny pozlom pdl ebrhmasneqcznych w 3r.dowl!k! dl. hl.llc do8t!9nych dl.

2
3

5

6

2 500 AJm
2 500 AJm

1 lrH2 do 3 Mllz 2C kv/m
od 3 MHz do 300 MHz

MHz do 300 Gts7
Sndawkka z dnia 12 liiotbrtd 2oa/ tokd w spr*ie zskesu i spo*bu

p6*adzen@ orreewyd' bodth O.2bn6* pd et ktah.on ttEznych Dz U nt 221, @. 1U5)

Na obsaze gminy Pielrcwi@ Wiekie nie zostaly zlokalizowane punkty pomiarowe w

mrnsch mon[onngu prow.dzoneso pz* WoPw6d2ki lnspekto€l Ochrcny Srcdowbka

w KatowEach. Oaa@ to, i: ne ma .a a.ali2owanym ieenie pobnqahie wystepujqcycn

':'

Najbli-ze punkly pomiarcre sq zloializowan€ w mrejs(wosca Bnlikowi.€ gEnicach

adninEtracyjnych gminy Kzy:anowce, le2qcel w powiede racibo6kim. olaz w grani@ch

administ€cyjnych mldta Recib6z .

P6sbm (Lhrony srodowGra d
n.|ai.2019'2022 u p.Ep€rdywt do 2027 roku

Id: 0Bl9B9EA-E412-408D-8E63-D7D4l{,1)166?ll Podpisany
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W mioj6cowosci Bi€dkNie badanie pzepowadzono w 2017 roku. W najblir.zym

sq6i6dztwie punklu pomiarowego, zagospodarowanie terenu slanowi dwurondygnacyjna

zabudowa mreszt6niowa jsdrnrod?inna oraz zabudowan€ szkolne. W wyniku ba&nb

pz.pmwadzon€go w 2017 rckr. zgodnie ze SPEr/ozdaniem z Moniloringowego Pomisru

P6l Ebklromagnotycznych nn 332/2017, uslalono Ze natqzenie pols eleklryczn€go wynosi:

0.10 V/m pEy niepewnosci w wysoko3ci +t 0,03V/m.

W M€6cie Racib6z bsdanie pzeprow.dzoio w 2018 roku. Pomiar pzePrcwadzono w

entralnej iego cz?5ci, nt skt€ze :el€ni Pzy skrzy2owaniu ul. Opawskei i Lwowskiej. W

nsibli2szym sqsiedztwi6 punklu pomiaowego, z.gospodarcwanie lprcnu slanolfa zabudowa

mleszksnaowa, w6lorcdzinna, kilkukondygnacyjna, obiok9 o funkcj handlowo-uslugowej

olEz tereny zielen mietskisi. W wyniku bzdanb pzepowadzonoge w 2018 roku, zgodnie ze

Sprawozdanaem z Monitorinsow€go Pomiaru P6l Elektrcmrgnetyc?nycn nr.269/2018,

ustslono, Ze nalez.ni. pola elektryc?.ego wynosi 0 47 V/m pr:y niepewnoaci w wysokoaci

+l- O,12vln.

Motna whc zaloly6, E na obs2azo Gminy Pielrowice Wielkie wartosc prcmienowsnia i€sl
podobna i na ty,lG mata, 2e ni€ powoduje ucieriwo6ci dla Srodowiska.

Tab.l.13. An'liz. SlloIdl. obszaru inl.Me.cyjnego i4z,nogo2pol.mialoktom?s44t!4ryma.

Mocne stLny
Brak obs2a r6w emitqqcych
promienowa. le lon iz!,qe i

rlqb. sr'ory
Brak c qglego monilod.gu .a192enia

prom enowa.ia eleklrcmagnetycznsgp
w obrPb€ GminYi

I

2
Potencialnio nisk€ wa.1064

2 promienrowana n€ron zuiqcego n.
obszaze Gminy.

S:arso

t] ulrudnione mozlNo6ci iNeslycyjne
w obsarach cennych pzyrodn@oi

P amwane nwesrycje wzakrese lin i
pfzesylowych i mo2liwe &ilkszanr€

n adainik6w lelelonii !9!t]I!g!el i
zdtt aataioeon:E esne

Pod6umowanlo orar analia SWOf dla obsaru inbeMencyinoso aiqzan.go z

prom16nloM/anlom €hkiEmagnetycznym

Na obszaee gminy Pietrowice wiekie nie zosla, zlokalrzowam punkty pomiarc*r w

ramach monitoingu prcwadzonego przez Wotew6dzk lnspekto€t ochrcny Srodowi6ka

w Kaiowicach, a na podsiawie wyn,kow Pomar6w mozna zabaC, u na ob%ze Gmny

Pr€lrcwice Wi€lkie wano66 prohie.owaiia jesl podob.a i na tyle mala !e nie p@oduje

uciqlliwogci dla Srodowiska.

PDgm OchEny S@d.wlrk. dl. Gmlny Pl.troDicc lvi.lki.
n.l.l.20192022.p.Ep.rly*4do2027rck!
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Synletycznq sml?? S\ rOT dla obszaru inl€Blnc1j.6go eiqzen6go , promienio$,ani€m

eleklrofiagnelycznym na podslawie, kt6ret wsrazan€ zostanq .6le w zakEsie odrcny

srcdowbk. ptzedstawiajq tsbele pon€el.

Tab.l. 1t An.lrz.
eleklDm0..lyc,nym - mocn. L.b. .lrony

+
lnt€N.ncylnes. rqr.n.Co r promr.nldlna.m

SLABE SIRONYMOCNE STRONY

SZANSE

- Utrudnione moileoSci mweslycylne w
obszaEch cennych pzyrodniczo.

Bmk ciqglego monilodngu natezenia
p.omleniowania slsklmmagnetyczn€go

zacRoZENlA E
- Planowane inweslycj6 w zakrcsie inll

pzesylowych i mozliwe tkszanie
nadajnik6w tel€lon i kom6i(owej.

Brak obszar6w emituiqrych
prom16nDwan6lonrzulqc

lab.l. 13 An.lla SWOT dl. 6b.2tu l.t.Mncyjn.go i+ .!. t pDmioroe..kh

2t6dh ONa@||..ia drs.e

P6sr,h O.hrony srodowi6ka dra Ghiny Piet@ic. wlelkr.
n. rri. 2019,2022 z p.rsp.ktyva do 2027 rctu

I
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Z..oby wodn tt lnrczlcrm skhdn\itn 6rcdowi.k!, wptywtjTftn por8dnio

i b.zpolr.dnio n! sirunklgLby, mikollimrt 
'.gionu, 

r tak2. ftunQ i lloQ. Pr.yhlo drielia

:!.obr n. rldy powazdni.r. ok!al.h.. irziota, r:!ti. 3trumtni. i i l. diomti wodne,

. i.ld. n wody podzahrr dcftrbw.n iaro pn mix:.:iao. .a w o6iodr.d .bhrcn
pod powirzdnq licmi.

5.4.1. Wody powieachnlowe

PodmroLh odpowbdzi.lnyrn z. go.podai(e \Nodnq na teEni. Gmhy Pietmwice Wislkie iesl

Rlgbruh, Zlzqd Gcpoda iWodnei w Gliwicach tl6rt dzith na obszazs Regionu

wodnego G6drE Odt).

5.4. Zasoby wodne

Ryrui.k 5 Zlanh W.d n. o6.'ru o P6l.kr r ..nh.lonyml g..nlc.ml w.J 6&rv

PbarMochEnySrcd l.rrdhGnlny
nn r,r' 2019-2022 2 p...p.*9vt do 2027

Id i 0B l98rEA-L412-.108D-DE63-l )7lX.ll,l) 166? ll l'odtinrny
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zhe: o$@vina d*e N pod.Ewi. Bda dsyrh I a@bt4 do ,^xnliz.ti pLrbw c@F:aaawmli!
*dtuin *.2r*n&r@.y

Rsgion wodny G6m€i odry stBrlowi obszs. dozeea odry o poxiezcxri 3a29, 93 km':.

Obejmure 96mq c:QSa dozec:a Odry od gEni. Paistwa do uilcia @ki Kbdniq.

Na obszaz€ Gminy Pielrowic! Wielkie ziaiduis sh 6 zl€*ri iednolitych czqid w6d

poryiazchniowych, kt6,€ nal€rq do regbnu n€dnego G6m6, Odry. Sq lol

- obszar JCI^/P Rw 5000191r 524 - Psina do Suchej Psiny whc"np.

obszar JCV/P RW 600019115252 - oopbr zKrowial€k.

- obszsr JCWP RW 600019115254 -Lopian,

- ob6zar JC1 /P RW 600019115269 -Troja od Mor y do uj5cia,

- obszar JCWP RlV 600019115299- Psina od Suchoi P6iny do uj6cit,

- obszar JC1'VP RW 600019117159 - Odla od wyprwu ze zbaom ka Polder auk6w do

Kanatu Gliwi:lieso.

Podsumovani€ oeny stan6w i cel6, arcdowbkovych dla {.iv. obszar6w Pzedstawb Lb€la

T.b.lt 16 Pod.umw.nl€ oc€ny .1.h6* I celdw aodowi.kowych dlr Iv. okzrdw JCWP dl. Gnlnv

C.L aroddb*M. dL

RW600019115263 NtE

RVyG0001911s299 TAX

- dobry slln ekologidny

- dobry nan ekobgi:ny

wypryvu ze Zbiomika Buh6w

2021

2421

2021

2421

2421RW600019111159 TAK

dobry pol.nqal ekohg'e^y,
mozliwodd mEraqr
organizm6* wodnych n.

zagroione odcrnku calu isloln€lp - od.r
od ranatu Gluictirgo do

Poar.n OchBny Srodo*i.kr dl. Gml.y Pielro*1.. wl.lkl.
n. rrb 201*2022r p.Bpek wido2027oiu

NIE

NIE

Id: 0B l9BrEA-E412-40lil)nlD63{71)4:l0D I 66?E. Podnisiny



pl.rM.wdh Rw@16r1521
,ld*-rc\dP tw6@19119269

t$r6@l6llt4 i tw@19115299

RUr6@t6tt5252 a$/6@19117i9

zre. ON.@.M ila* E ..et n aaza danych i s.obrny 6 &ar,.Ci Pt he. @.N@ntu
h\.dad n. absz*ach d@ry

Naiwarniejlzq r.eka ptnaca pzez Gmint Pi€ttowic€ WF[i. i.Gt zsra Psina, nal'5rq.. do

zl€wni Odry (pzeplywa pzez mi€ja.o*o6cj CyPrzlnox, Piolrowit Weka, I tik e Mak6vi).

ProC.e O.hDny SEddt.t. dt' Chlny Pldt&n . Nrl.lkl.
.. r.rn1019-2022: p.6p.tryrr do 20, Eru

Id: 0B l9ll98A-li4l 2-1081)nl 116l.D?D4l0D I 66?8. Podpisury
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hrtrrd: Opasr@ot.p

Rz6ka Psina pzeprwa pEez wojeMdzlwo opolskb i !lq!ki!. Jei tddb znsidujq 6h w

okoliq Gotuszosic. PlFie pfle: Gtubczyc!, Babol6w, Grobnika. Z! mieF@woa.il

Baikowice wplywa do Odry. Jei prawFni doPvwamt tq Trcj. i Aisb Woda. Rzeka ma

dtusoae 52,56 km. Hisloryczni€ r.et p€lnla rcll zeki gmniczn.j, PomigdEy Pobkq a

W.dI€ oc€ny 3ranu JCWP ,zecznydr na ob6..z€ woiew6d:tw za 2911 t wvkaaaoej paez

Gl6*nq tnspskc& Ochrcny Srodowi*a ocem slanu JCWP P.inka wytazuF z, 6tan w6d.

Kl.sylikada stanu i pocnqatu wy!€zah zty sl.n ekologkzny w Punkci. Pomiemwym: Psina

Pregm octon, S6{rowt l. dL Gnb!,
n.kra201s.r0r2: P.BPertxr d. ,or7

Id: trlll9ll9ltA-lr.ll2-l0ll)-R163-D?D,ll0Dl667E Podpi:u !
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- Raktu ora? shby slan ekologieny w Punkitdt pomiarowyth Kzan6${a _ ul6cie do Psiny,

Psina - miejscowose Bieikow'ce.

Wody powier?chnowe neE2one sq na niekontrolowany 6Plyw Powi6zchni*y w6d

opadowych mo2liwo$6 wystqpenia wyc ek6w z nies2c26lnych przydomqych ,borniko*.

aiakle sptryy powiezchniowe z obszarow rolnych Poddaw.nych chemizaq i.awozeniu

Wody podziemne zalegajq w potudniowei czqsci gminy, w ulworach tzscoPedu ohz

wanoztdu w dolinach kopalnych twozqc zasoby Gl6wn69o Zbiomika W6d Podziemnych

(GZWP nr 332 Subniecka Kedziezy6sko-qlbc2ycka). Na gozostalych le.eiach ,alegaiq

wody podzemne w ulwoh.l' r'lodszych.

5.i1.2. Wody podzl6m6.

Wody podziemn€ z€ Egledu na du2s :a6oby oraz wysoka lakosd sq bardzo wqznym

2r6dl,em zaopaiz.n a w wodg do pici6. Oui. znaczenis gospodarcze oraz wystqpujqce

pquechni€ zagrc26ni. w6! podzidmnycn, a Gk2e brak moriwo6q ich szybkiego

odnawiania wyEusza slah ronboE jakoSd Popzez Pr*adzenie systemu rnon lorngu w6d

podziemnych. Monitoriog JakoA.j Zwykrch W6d Podziemnych {MJZ!,/P) iesl elementem

Paislwowego rvlontoingu Srcdowska i funkcjonuje jako sysiem klajo!!ry, regionalny i

lok6ny. ObelmL,ie bada.ia pa,.melr6w fEyo:nothemienych w6d w celu okre{lenia klasy

ich jakoSci. Kratowa siet MJzwPtunkqonuje od 1991 roku aaklualnie skhda si9 z blisko 700

punkt6w bad eych rczm eszeonych na leEnie €hgo kraju. Jei zadairem jest stala

kontrole iakosci w6d podzismnycn we wszrstk ch poziomach uzytkowa.ia Poza

oddzialywaniem lokalnych 2ddel zanieczyszczei. Celem badai w sieci kralowel jest

Sled.enro zmian chemizmu w6d podziemnych i sygnalizacla zagrozed w skal kraju Pob6r

prcb oraz badania labolaloryjne wody w!'ionywane sq redtug lednolitych metod pzez

PansMowy lnsMut Geologidny

P6srrd Och6hy Srcdo*'.k. dl. Gminy Piolrowc.wElr'.
n. r.r.201s 2022:peBpervrq do 2027 roku

ld: lr ll I 9R984-l ).1 I 2-t08D-8E63-D?D4l0D 1667E. Podpisun)



Ry.um* a t.rrdr* G5 89. *-*t9

+

ob.uE.lh{hy Pldr*lce wielkr€

T.b.l. 17 Ch.nK.,rdrrr aN6rdr.h 6lhidt r{rl ,6d2t mrch.. t Erl. Gml.y B.(,6.k wl.LL

Numr N.zw. Rok Pqiezchnl.
udokunrontowanl, tkmA

332 Subnl. t€ kr{rzi.rzyfi(o€tn..yd. 2013 46i,4
2toot ' .N Gl'.t"f,t zb,d,ieat Wn Pdrm.tat Ptc

Oblzar gtow.r€go ,biomf,. w6d podzi.mnych nr 332 Subnlrcta kqdziezy6skodlbczyd.

ob€,mtlF stn kti! hydrDg€ologiznq, kl6rq twoza wodonoSne ulwory czwadoz?du i

neogenu. N. obzlrach l.j slruktury, zwi.6zea od stony Pdttocnei, wysQPujt ulsory

starszego podlot! {k dy, l.i!.u I ktlbonu). Pzyj?ci. Przy wydzi€leniu ob6z.ru

zbiomikoweso m. in. rrf.num wodoprrcrodnoSci uiwodw wodonosny.h {24O mzd)

sporodo*aio znlczn8

P6O'.m Ochoi, sDd@br. d,. Chl.Y
n' .b 2019-2022 z p.EP.kty-! do 202'

ld: 0lll9ly)8An:412-{081)-RIl6l-D?D,110D1667E. PodpisiDJ
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zmn.lsz€nig powi€zchni zbiomika w slosunru do pieMotlego wydzielenia. Obocnie

powigzchnia GZWP nr 332 wfosi 461,1 km2, co slanowi ok. 34% popz6dnlo

P.r.mlry hydrogoologi=ne lego poziomu sa nastgpJjqce

- Klasa jako3ci wody: ll, rlli

-- wbp6rczynnt lifiraqi tm2Jd): na gftesazaiecl'.' obszazs 1 35: lokalnia w oknact

hyd,og6ologicznyc]' do 20,5;

- Modul jednosuowy zasohlry dy6po:ycyinych [m3/d r km2]: 238.3:

- Szacunkow€ asoby dyspozycyln6 Imsdl: 1 09 890i

- Podatno6dzbiomika na anlropopcsjg: 5rcdnio imalo podaliy.

W Polsc€ dokonano podzirlu w6d podzi€mnych oa Jednolte Czeaci w6d Podziomnych -
JCWPd. Pien sry podzial w ?sk€s,e JCl,vPd zostel wy(onany pr2ez PtG (Paistwowy

lnslyt( Geologiczny) w 2005r. W wyniku lego podzi.lu na obszaz€ Polski zoslak!

wydziebnych 161 JCWPd. W 2008r. zostah pr2eprowadzona weryfikada pzebiegu 96nic
JC1!Pd wydzielonych w2005 r. a wwyniku tych plac powslal no*y pod2ial Pobkiwzakresie

JCwPd - wydzielono 172 czqacr o@ 3 BubeFgci.

Na lerenie Gmhy Pi6kowice W€lki6 wyslepujq 2 obszary Jednolilych Czlsci W6d

GW6000141.

- GW6000142.

ny 3l,naw I c.l6* abdowi.kowych dl, wv. ob6:ardw JcwPd dl' Gmlny

hdDJ/vn at ie r4w.@ pttptl

2021

Pbgdm Ochbny Srod@lrk. dl. Gnlny Pl.lrowl.. wl.lki.
n. r.r.2019-2022r p.6p.tdyrq do2027 diu

ld: 0B l9BrEA-E4 l2-408D-BI163-l )1D43 0D16671. Podpisan]
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*\nehi ne obsdach ddreczy

Slacji UzdahianiB Wody w Amandow e,

Stacji Uzdatniania Wody w l\,{akowie.

Stacji Uzdal.ianra Wody w Sa mbo.ow cach.

z ui?d strqi Uzdltnbni. !/bdy e Amandowb zalilane 6q 482 pzyhcza o hczne,dkosci
7,7E kilomotrr. Si.a wodociqgowa st nowl infrastuktuE o dtugoaci 2E,E klom.lr., si€6

Pr.am ocftM, ar.dorl.lo dL Omh, Pl.rwb wL*i.
n. r.r. 20192022 2 p.r9.wrt rto tor, .!ru

srron a ls?

a

i

a

I

)

tlgada

r1,\,Pd

f_.1 PLGUr6000r4l

fl Ptc1,!.6ooot42

E Grrr<c Gdny

ldr 0Blrll9xA-1..11:-ll)8D-Bl,6.lJ)71)110D166?li l'( rJi\r l
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W 2016 rcku zakonqono inweslycje 4iqzane z .ozbudowq systemu wodocqgdego

Obac.i., .lzitkiisj inscityqa miesaancy zaQaq/wan, sq w wodt z tzecn uleC:

/)
t_"



magistraha io inf.aslruktua o dtusosci 3,7 kilomelra. z o,eoa Sieqi Uzdatniania Wody w

Makowie zasilane sq 1334 pzyhe. o lqenei dbgo6ci 25,46 kilohet.a. Si6C wodociqgo*a

slianowi infrastrukturp o dlugoSci 58,5 kllomtm, s€C magislraln. to intastrukt,a o dlugosci

3,7 kitomelm. Z ujecia Slsqi Uzdalnianra wody w Samborowicach zasilans sq 204 Przylqcza

o henej dtugosci 2,51 krbmeta. Si€c wod@iasowa stanowi infiaslrukluQ o ftigogcr 8.40

kilometa. W ei:Fku z lym, mo:na wskazaa, 2e obecnie na lerenie Gminy s€zysta€

budynk posradajq pzylqe€ do 6ieci wodociqgowej

Eksploelrqq sieci wodocqg .j zaimuio sae gmna PieuDwi@ Wielti€, kl6l3 j€st

odpowiedzialna za jaloaC wody wod@iqgowej. pzeznaczonei do spozycra Pzez ludzi, nE

Coro€rni. ocene iako6ciwody do picia na lerenie smrny wykonli8 Pa6slwo*1 Pow alowy

lnsp6klor Sanitamy w Racibozu. Na podshwie o@.y pr6bsk Pobranych w 2017 roku

Paislwowy Powialowy lnspektor Sanitamy stwierdzil pEydatnosc wody do sporycia Pzoz

ludzlz stacji uzdalnbnia $ody na tercni€ Gminy Pietrowi@ Welkle.

5.4.3. Bezpieczorish o powodziowo

ISOK - .lnfomatyczny System Oslony Kraju pEed nadzwydajnymi za9ro26niami" - to

pojeK majqcy na celu uteozenie systemu popmwiaiqcego o.lonl gosPodad(i, arodowiska

i soohcze.istw. pzed nadzwyczajny.ni z.gEreniami, w s?czegdlnoaci Pzed pd{vodzi.l.

W ram6ch proiektu okeSlono obsz!ry 9dzi6 wystepute zagrcteni€ dla 2ycia i mienia, @

docelowo ma prowadzid do og ranieania ekspansj' gospod.rcz€ina tyEh obszarach.

Mapa zagroZenia powodziowego (MZP) imapy ryzyka powodziowego (MRP), w ramach

proieklu ISOK, zoelet wykonare pzez IMGW-PIB dla obsar6w nara:onych na

nieb€2pieeeGtwo powodzi. wskazanych w€ wsteP.ej o.enie ryzyka powodziowego

(WORP). MZP i MRP wykonano w romie .yfrcrei. Mapy zagrozenia powodziowego I maPy

ryzyka potrdzioreso 6a udoshpnione w Srcdowlsku syslemu ISOK. Pzedstawiono na

mapa.h zagm26iia powodziowego powinny bya uw2glQdn an€ w kon.epcji pzostzsnnego

zagospodaowania klaiu: phnach zagospodarcwanra Pzestrzennego aoirw6dztwa;

mieiscowycn phnach za@spodawania pzesirzennego: dryzjach o ustaleniu lokaliztcii

inw€slycji elu publiczn6go ub dsqrzjach o warunkach zabudowy-

Mapyzagmi€nia powodziowego pzedstaw ajq obszary zagro2o.. Powodziq o

prawdopodobieislwie wrstqp enia.

o nbktrn, wynoszqcym 0,2%, (c?yr €z na 5o0 let):

o 5I€dnim, wynoszqctm 1%, (eyli €z na 100lat)i

o wysokjm, wyno*acym 10%, (czyl .az na 101a0.

Srod i.r.dEG6.nyPielr@rccu/i.lrie
2 D€rc*hw.do 2027 Dru

Id: aRl9B98A-1itl2.l08D BE63 IrTl)l.l0DI667L. IhJti.,D!



Podejm@anie decy4i inreslycyjnych doiyeqcych obszar(( z ryzykiem zalania

z wzghdnieniem sysl€mu ISOK powinm ograniqye slraty 6powodowan€ wystqPowani€m

zagrcroi dh 2yoa izdrcwia ludn, SrodwEka, dz'edz.lwa kultuw6go id:ialalno6ci

gospodarcz€j, a lak2e popEwid funkcjonowanie isdnoslek adminEhqi odpowisdzialnych za

zaEqdanb kryzyiowe i planowanie pzeslzenne.

Tercn Gminy Pietmwi- Wielkb pol,o2ony tesi w catlSci w zl€wni zeki Psiny. Zago2.n€

powodae wyslqpuiE Edtu2 zhwni zeki na lercnie Gmny. Ponuei Pzedslawlono wycinki

mep z portalu ISOK pzsdsl.wiajqce obszary zagrczenia powodziow6go Gminy Pistrowic€

W€ti€. Obszary l. zost ly zakwalfikoxane iako obszary. na kl6ry prawdopodobEn6t*o

wyslqpienia powodn IOI wynosi0.2%. q laz na 500lat.

PogrE OchDhy Sr.dowi*. dh Gminy Pielro*ic. w,elkie
n. r,rr 2019-2022! p.Ep.krywq do 2027 rcku

ldi 0B l9li98A-ti412-408 D-8063-D?D43 0D 1667E. Podpnan,



,dodzi .!. r orlrk, Gnih, Pr.rdh. w.lki€
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BnK k idwqa zeedt et,./.*, llrbt,t j

Wdnyn .l€rent6m dzialai pzeciwpowodziowydr iest wbaciw€ utzyhlni. .ow6w

m€lioracrnych @lem zapobie$nia zalewanu i zatapianiu terenu. lslolnym 6lemenlem

ochrcny pz6d po*odziq j66l opEcowanie pranu kr).:Fowego : uwzghdnbni.m PrcgEN
,Odr 2m6' o€z okBat.ni. w8porJrialanis ze slu2bani $horzqd ymi, woFw6d:i(ini i

Region.lnln Zazqd.h Go6podaki Wodn€i.

J€dnym z najwarnieFzycn ebmenl6w ksdanowania !rcdowikr i z.rEz6m :rpobiegania

Etutkom ee€ntuahego nadmiaru wdd powodu)qc€go str. kFkip odzio{oji66l mzwini?ta

sira d2nego rodzaju zbiomikd{ wodnych, ktdi! sq w slanc p@it6 wodl ki6dy 6pywa ona

PEar.m OchDny sDdowbh dl. Gmln,
n, r.L 2019-2022. p.Ep.krywa do 2027

ld: 0B l9B98An 14 l 2-408D-ll l-l6lJ)'71 ),lll0D 1 667E Podlii n)
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Tab€h 13 An.ll2. swoT dl. ob.rru inieNencyl.cso diqzan.Oo z 4robrnlwodnyml - hocn. al.b.

MOCNE STRONY SLABE STRONY

- Dul? llos6 dostepnyci 2asob6w

Dobry stan jako6ciowy w6d
podzl€mnych poziomu
.4arlozedoweqoi

- zroalizoware iiwesvcje w roe6j s eci
kanalizacyjnej, kt6r6 pop.awiq lakosd

N edosrareena san tacja obszar6!'/
w ejskEh i du2e zag,o2eni6 €misja
zanbczyszczen pochodzena

w& powlezchnios.ych i
Lailo oot iM bwksre

T!b.|. 19 An.ll2r iitdBencyin€go lqz.n.go z zasob.ml wodnyml - sranso

SZANSE ZAGR02ENIA

Plen@ane inwestycie w 'o4oj sieci
knaltracyjiej, kt6B poprawiq jakoac podwyzszonych slanow wod
w6d powiezchniowych podziemnych; podlopiei z lwagina euLofzacjt uek;
znnie)szajqcy sie udziai rolnichra w Zagro2ene powodziowe ze slronygospodarce regionu i ograniczenie
ingerencliw poziom w6d gru

Z,t* op,cco*ane *ase

P'osr.d ochrcn, S,odow'.r: d
n. kra 2019'2022 z p€Bp.kVwqdo 2027 roku

ld: 0Bl98r8,/t-E412-408D-8L63-l)71)t.l{,1)I66?ll l'odfnrn}

w nadmaaze. a mwnoczeanic zaFwnia j.l dollaiek w ok€iacn b€ku opad6\r. czy wrecz

W Gminie Pielrowice Wislki€ jest pewna ilo6c r62nycn zbiomik6w i staw6w, jednak

wrekszo6d z nich,6t anEdbsna io mal€j pojemnosci wodnei. Wdrazanp program6w

o{ircny pzeciwpowodzow6i i pzociwd2i:{aniu sus:} rcalizowatE powinno byc m in.

- wlascMq konseNsctg istniejqcych uzqdzen melioracyjnych,

- odbudowe i powstawanie nowych uzqdzei malei rcl€ncji w celu og6nieenia

odply*u powbz.hnEwego

Podlum*ani. oE an.lE, SWOT dh obsaru inL oncyjnego zwli2.n.go z

za6ob.mlwodnyml

Syniotycznq analizQ SWOT dla obszaru inlerwencyinego zeiqzan.go z zasobaml wodnymi

na podstawae. kt6rel wskzane zostanq c€l€ w zakEsie o.hrc.y tmdowiska pzedslawiajq

+



5.5. Gospodarka wodno.Sciekowa

Gospodad<. wodno-66bko'ria bedqc{ jednyrn z priorylet6w wyaeeonych we W6pOhocb

EuropeFkpj z usagr .. og6niEon6 zasoby wodne i siosunkoio wysok ich Pob& wEz

zemEjq 6ciek&, FBI w62nym el€manlem w zr6wnowazonlrn rozwoju obszaru- Slan r

dtugoS6 si4i wodociruorej i kanalizacyinej okrcSla, z jednej strony, iako66 waruik6w

bytowych mieszkancdw a z drugiej sk&4e na presje Srodowbkoft vcz€96lhia w

ob6zaz6 zasob6w wodhych i glebowych-

Ob6cni6 lqenie ra lerenie Gminy znajduie sie 76,9 kilomeir6w czynnsi sieci rozdzi€lczei

oE 1731 przylqey do bL,dynkow mieszkalnych izbioowegE ami€szkania. Oo siei
wodoc,qsowei podhc2one jesl97% mbsrGnoiw. W 2018 roku gospod66t{om domowym

pzez 6iec dostarcrono 213800 metr6w szesoennych wody, @ sl6nwta zurci€ wody

wwysokosci3l metdw sze6cieinych wody na maeszkaica.a rok.

W Gminie Pietrryice Wielkie isLrieje slea wodociqgowa zazqdzana pzez Gmine, w poslao

Zatladu Gospodad( Komunalnet. Gmins zaopalrylvana j53t w wode z 3 ujqC wody

zlokallzowanych m lerenie Gminy:

- SLrW Sambomwice,

- SLrWAmand6w.

Z ul$ia Sbqi Uzdainiania Wody w Amandowi€ zasilano sq 482 pEyhc:a o qcznei dtugoscl

7,78 kilonEt.a. Sea wodociqgowa stanowi inlrasiruklure o dlugogci 28.8 kilometa, sie6

magistalna to inirastruktura o dtugo6ci 3,7 kilomtra. z uiecia slacji u2dalniania wody w

Makowla 2a6ilane sq 1334 przy'qcza o h@ej dlugo6ci 25,46 kilomelB siea wodociqgowa

slanowi inlrasirukturg o dl!9o6ci 58.5 kilomeka, sied magisiralna lo inl€struktura o dlugosci

3 7 kilome1la Z uiecia Siaqr Uzdatn Enia Wody w Sambo,owicach zas ilane sq 204 pzylqda

o lqdnej dtugo{ci 2,51 kilometra. Slea wodociqgowa stan i inl.astruklure o dtugoaci8,40

kilomela W tuazku z tym, mozna wskazac,2a obene na te.enie Gminy wszystkie

budynki posiadajq pzylqcze do s6ci wodociegowe, To dzialanie w spos6b znaMy wplywa

ns bezpEczenstua zabezp@enia w wode pitnq ora? kontrolg zasobow i poziomu stano

Na tercnie 9m ny nre jest wybudowana an, planowana sieC k..altacyj.a Na lerenie Gminy

PLerrowi@ WElk e zagospdarowan e n eczyslos.r komlnalnych odb)rya sr9 za pomoc4

Pioeam cthrcny Srcdda.k. dl. Gnlny Pl.lrdl..W.lkl.
.. rd. 2019-2022 . p.6p.k rid6202? rckr

ld: 0B 19898,^- H r I 2-;108D-lll,6.l-l)? I)410l) l667li. I'odpiMn]



pzydom ych oey6zczalni 6ciek6w wybudowanych indywk ualnie w nieruchomolciech

Oo sirci kanalr:acyjnej podqczonych lesl97% mierl(a6c6w gmany. Ponad a0 gospoda6tw

Pod.umowanra ora. analiza SWOT dl. obsaru int Msncyin.go iqzanogo 2

go!pod.rkq wodn0-6ciekowq

Synt€tycznq analize SBiOT dla obszeru inle encyjn6go rqzan6go 2 go6podaftq wodno'

Sciekowq na podsiaw€, lt6lej mkure zostanA c€lo w zak€sie ochrcny arodowiska

Pzedstawiajq labele ponizej.

Irb.r. 20 An:liz. SWOI dl,.bszru r.lcm.ncrnego *laz.n.go z .rhfrl ,u.my.lelmr - lEn€

MOCNE STRONY

zdfi aetio,anb tr,.rsE

T.b.l! 21 An.lla swOT dl. obs2atu inl.eencyineso aiqzancgo u aqarl.ml pnenyslowymi -.!.n3.

- Rozbudowa sieci wodoclqgowej na

- Rozbudowa kanalizacli deszczow€j na

IL\t

stABESTRONY -Brak sieci kafalizacyjnei na lerenis
Gminy;

- B€k kanalizacji deszczowej w

ZAGRO2ENTASZANSE

- Zmniejszajqcy si9 ldzial rcliiJwio w
gospodarce rcgionui
Syslemalyczn€ inwestycje w roddj sieci

Mo:liwose wyslep ania skare^
bakleriologicznych z nieszczelnych
paydomowych zbio.n k6w

Proo6m o.hrony Soddlrk. dl. 6nlny Pl.lr ice wiolki.
.:hI.2019'20?2zpol.pektYwado2027rcru

ld: 0 B I 9 ri9liA-lil I 2-.108D-B D61. D7D430D 166?E. Podpisoy



5.6. Zasoby geologlczne i kopaliny

W lojonie gminy Pieaowice Welkie zostalo udo(t'rn€ntowam tylko jedno 21026 - zlo2e gltn

@Bmicznych,PielrNice Wekie', kl6Ego eksploalacja zostata zaniechana

Na torenac! po zakoieonei eksploal,aqr 6urowc6w nehzy pzeP@adzid prcces

rekultywacji w kierunru oho'h6nyrn lub wodnyn.

Darp doiyczqca islnisjqcych zttr a ich charakl6ryBtyke zawiera poni2sze zestawienie.

Podsumowanio or.2.naliza SWOT dla obsaru inteMencyinego ai+anGgo z

zasob.ml geologienyml I kopalinami

W €ioi e gminy Pieirowice Welkie zostalo udokume.lowane lylko jedno 2ro2€ - zic2e glin

eramicznych "Pielrowice Welkie', kl6rego eksploalacja zoslala zanechana. W aiqzku z

lym nie dokonano analizy tegoobszatu.

5.7. Warunki glebowe i uksztaftowanie terenu

Gmna P etrowics w6lki€ 26 wzglqdu na swoje polozeiie w granicach Plaskowyzu

Gtubeyckiego charakteryzuje n ezwykl6 u,odzajnymi grebami. powslalymi na ulworach

lessowych. Pt skowy2 zbudowany jest z czwartozedowych less6w o mietszoao nawet do

kilku m6tr6w oraz z glin morcnowych, pod ki6rymi zalegatq lrzeciorzqdowe osady miocenu

morek69o wyk*talconych w lormie ilasiej. Gleby le nalezq do urodzajnlch gleb pszenno-

buraczanych wyksztalconych z less6* i uiwor6w lessopodobnych w postaci gleb

c2amoziomnych, cjemnoszarych i brunatnych.

Udzial gleb klasy I lll wynosi okolo 90% os6lnej powierzchn grunt6w omych Gmina jest

zaliczana do obszarcw o bardzo wysokim stopniu iniens!,Ikacjr roeoju zr6wnowaronego.

na obszaze gminy wydzielono tereny o .62nej pzydatnosci do zagospodarowania.

Sodowi!*. drr Gmi.y Piellwlc. wiclkr€
! p.r.p.ktywa do 2027 Etu

l d: 0 B l9B98]\ h;l l 2-,108D-8E63-l)71).1.10D 1 66?l i. lbdnisiny

Tab.r. 22 Zro' .. t€Enr. Pblek! wckr.
: . N' I ** Nr i enr. PryieEchni. obw6dLp (utD^s) ulorr ^oprmt 

L NAG I Im2l Iml
P'clmwe sumw.E 

'tssteI 30,14 ;:;ij;- 
*;;;;tu " K,,iigrrx65 163067 1671

L I I bldowtane; ILUU
2,tdto htp thatast Nt 9.' pt@btd*bdgLcw rtr



Narwyrlzs w skali kEju watunki agrcekologkzne stawirja ten ob6zar w rz9dzie mzem ze

znanymiz korzystnyci warunkow uprawnych:Nizinq Stq.ka, Lub€lszczyznq czy 2ulawami.l

Irb.rr 23 An.lla SWOTdlaob.zaru lqznegoz raeb.ma gr€bolyml- mcn.l3labe 'tony

Pod.umfl.nh oraz rnallzr SwoT dla ob.z.d inteMencyjnego zwiqzan€go z

z.sobaml glebowyml

Synteryc:.a enalize SVIOT dla obszaru inlenr€ncyjnego zwiqzanego z zasobami glebowymi

na podslawie. k16El wskazane zoslanq cele w zak€sie ochrcny srcdowiska pzedslawatjq

Wyslepowanie w wi?l(szosci gleb klasy
t- t

- wysl?powanb Ee* wptywajqcych na
ryzrtu *l6tQPowania Podlopbnoobc watul*i Nodns i klimatyczne

2tudto:

SWOT dl. obraru lnte encyin.qo l+.nego z z.sob.ml slobowymi - szah..

Prowadzenie dziatat edukacylnych z
zak.6su zaso$w glebowych
Prowadzenie projekttw zalesiania

SLABE SIRONY

ZAGRo2ENIA U
- Roaoj qospodarc?y r zajmowan'€

tercn6w pod nowe inwestyde
- W:mst zaludnienia i budo$la obiekl6w

mioszkalnych na obszarach o dobrlch
warunkach glebowych

SZANSE

n[a'!2&og!*E*... PE6@nmoo

Pog h o.h6ny 6bdowlr*. dl. Gnlny Plctrslc. w.lkl.
n. ld. 20192022r p.Encrty*t do 2027.oko

sl,o,J 165
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5.8. Gospodarka odpadami

Zgodnie z ad. 3 ust.2 Pkl 10 lst y z dn€ 13 wzesnE 1996 r' o ulzyhaoiu e)€to6ci

ipozqdku w gminsch (q. D2.U.2018 poz. 14tl) w Gmine Pielrowica Wielria wpmwrdzom

*@96lowy sposob i zakEs Swiadcren,a uslug * zakresre odb€hor. odpad6w

komunalnych od wlaacicioli nierudomo6cr i zagospodar@.nie tych odpad6* (Ucrrvala nr

XXXV1,35912019 Pady Gminy w Pielrcwic€ wetkie z dnia 21 czeN6 2018 r. w sprawb

rcgulamin! ulzymania c:ystosci i pozqdku na ierenis Gmny Pietrcwico Wislki6) w

rczdz sh 4 Regllaminu oklslono czqslotliwost i sposOb Pozbywan a siQ odpad6w

komunalnych ini€eyBto6ci caeklych 2 lercn6w nGrucnomosci o62 2 'G€naru
pEeznBeonych do uz:l,lku publienego zgod.a z Poni2szymi zasadami:

- CzQstotiwosC wyvozu zmleszanych odpad6w komunal.ych i odPad6w komunalnvch

zeb.anych seleklrwnie z nieruchomoSci zamieszkalych lednorcdnnnvch

iwielorcdzinnych nie mote byi mniejsza nEjeden raz w mresiqc!.

- Pzer"azyleanir odpsd6w zeb.anych selekbrn e , po2oslaly.h a eszanych odpad6/v

komunalnych podmiotowi up€wnDnemu naslepul. w teminach w)znaczonych

hamonogramem obowiqzujqcym w dany,n roku kaenda.zowym.

Odbior seleklywhio 2ebranych odPad6w ulegajqcych biodeg6dacii naslipuie

w tenninacn wyznaeonych harmonograd€m obw qzuiqcym w danym roku

blendazorym. W celu ograniczenia strwien a odpado* ulegalqc-ych bEdegradacii,

kierowanych na skiadow6ka, doPuszcza sq r6wniez komPostowanre odpad6w

Dochodzenia roslinneso na leEnie nieruchomosci, jezeli nre powoduje 10 uciq2l'wosci

dla oloaenia inegaiywnego oddzialywana ia Srodowsko. KomPoslowanie odPad6w

zielonych powstajqcych na leren€ n€tuchomosq odb,rya s4 we wlasnym zakresie

r rylko na wlasne poFzebY.

Odpady wielkosabaMowe odbierane sq w zaletnogci od poirzeb, minimr.rm 1 @y

w rcku. Szeegdlowa intormacja o lerminach i miejscu zbi6rki iest umieszczana ia

stlonie intemeiowej Gminy Pietrowice Wielkie oraz na tablicach €loszenrowvch.

- Zu4ty sprzel el€ktryeny i el€ktonidny nalezy dosiarc2aa do punhu selek!*nej

zbi6rkiodpadtry lub pzekazywae do sklep6w detal cznych,

- zu2yte batenie i akumuletory pzenoane 2bierane sq w Pzeznaczonych do lego celu

potemnlkach. Punkv lakie zlokallzowan6 sq w budynkach u2yiec"nosc publdnej.

Szeeg6lowa lnromacja o punkiach 2bi6i(ljesl !mleeeana ia slronie inlemetowei

Gminy PletDwice W-r€lkie oraz na iebli@ch ogloszenio$lch.

Prclnm o.h6ny sbdo*rr. d
n. ln.10192022: p.6p.ktywt do 2027 rcku
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Przel€.minowane leki zb,€lane sq w punkGch zbi6d(i pze!.miiNanych i zbfdnych

lek6w pzez umre6zczenie w znaidujqcych sie lam poFmnikech. Szeeg6bwa

informaia o punkiad zbiorki jest umPszcana na slrcni€ mlon'€iowej Gminy

Piotow'ce WielkE o€z na lablir=ch ogloszeniowycl'.

W pzypadku gdy pozbycie si9 odpad6w komlnalnych z papieru, szkh, lwozywa

sauaneso melalu i opakowai wielomaterialowych oraz odPad6w zielonych

z pielesnacji oqrodow. a tak2e mbli i innych odpadow w,eLogabaryiot ,ych. ien
koniec:ne poza hamonogGmem odbio.u ch z neruchomosc, mieszkancy trEgq

b€zplatni€ oddawad jo w punkcie selekwnego ?bieiania odpad6w-

Tmnsport odpaddw do punktu selektrnego zbierania odPad6w mie*ka^cy

zapewniajq we wlasnym zakresie i na wlasny koszi.

lnromacjq o lokaliza.ji ola2 godzLnach otwa.cia p!nK! sehktrynel zbi6rki Gmana

podats do publicznej wiadomoaci na stronie intemelowej Gm,ny Pielrowice Wielkie.

Opr6inianie zbiornik6w bezodplywowych pownno odbywad sA z czestoiliwoScia

wynikajqcq z pojemnoaci zbiornika i osc zu2tvanej wody w gospodarslwle

domwym, apew.iaiqq naedopuszee.6 do ich pEepehienia bqdt wylewania na

poeGzchnig te.enu, na podslaw€ zgloszena zam6wienia podm otowi

up€wnionemu, z kt6rym wlaacioel nieiuchomosci podpisal unowq na opro2nienie

zbioroika bezodptwowego.

Cz$totlwo6d opdzhiania koszy ulic.znych powinna bya dostosowafla do iloscr

gomadzonych w n ch odpad6w, jednak nie mo2e bya mniejsza n: 1 raz w lygodniu.

Ponadto zgodnie z wymaganiami wlnikatqcym, z woiewodzk ego planu gospodan(i

odpadami nalezy kierowaa se ponizszymi zasadamr

- wszyB.y mies*ancy powinii bye objqc zorgantowanym syslerem odberania

odpad6w komunalnych olazsyslemem se ektylvnego zbierania odpad6w.

Ograniczene skladowani6 odpad6w, szczegOlnLe odPad6w ulegaiqcych

bidegradecji.

- Zwiqkszenie odzysku. w szc?eg6lnosci recykllngu w odniesi€niu do skla, r'elali,

tworz-yw sziudnych oraz paperu teku,y, jak rown ez energii zgodrego

z wymaganiami ochrcny 3rcdowiska.

Wydzielanie odpad6w w€lkogabaryiowych ze strumienia odpadOw komunalnych.

- Wydzi€l€nie odpad6w budowlano emontowycn ze slrumienia odPad6w

komlnalnych ip.zygolowanie i:h do ponownego uzycaa rec-yklingu oraz innych lom

odzysku rnaierialow budowlanych i rczbr6i(owych

Prcgr.m O.hbny sbdowl.*. dL Gmlny Pl.trowic.w.lkl€
n.l.r.201$2022: p€Gp€*lat do 2O?7 Eku

srron,167
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Zwiekszenre iloscr EbEnych seleklysni€ odpad6w ni€bezPiecznych wystepujqcych

w.lrumieniu odpad6w komunalnych.

Prcwadzonie edukacji ekologienej promujqcej zapobeganie poffilawani! odpad6w

o€: wra5ciwe posQpowanie z wyhvozonymi odpadamr.

Promowan€ tompctowania i ierm€ntacji zba€ranych *lektywnio odpadow

ulegajqcych biodogEdscji i wykorAalywane odP.d6w ulegaiEcych biodegradaqr

pzez mieszk.ic6e we wtasnym zakesie. nP poptzez komposlowanle w

pzydomowych komposiownikach w zabudow e jednorodzinrcj

Na !.Bni€ gminy Pi€trowics wielkio zlok6lizowany jesl Punkl Seleliywnegp ZbieEnb

Odpad6w Kmun.hych prIy ul Fabrycznej w PielrowiGch Wielkii czynny w tazdq sobotl

od godz. 7.00 do godz. 11 .00 oraz poniedzialkiod godz. 14.00do godz 16.00.

odbi6r i zagospodarowanie odpad6w komunalnych w Gm,nie re€lizuje wybEna w pEetaEu

lima. W ramacn sysiemu odpady odbie,ane sq w formie lzw. zbi6d<i u ir6dla w sysiemie

miesitenym. WraSciciele nieruchomoici majq mozliwose pozb",/anra sie w .atuch

uiszczanejophty. ka:dej iloiciodpadow komunalnych zbieranych w spos6b s€brrywny lub

zmieszany. Do f.akcji odpad6w grcmadzonych selekiywnie nalezq:

1) 2uzol i popid pdslaly w wynaku spa enE w instalacjach CO gospodar6lwa domowego:

3) Szklo, w tyml

4) Twor2ywa sztuczne:

5) Opakowania wielomale alos€;

7) Odpsdy komu.aln. uhgaiqe biodesradadi. wtym:

8) Meble i inne odpady wielkogabar),lo*€i

9) Zulyly spzgl eleklryeny ielektronianyl

PEEr.m O.hrony Srodowl.k. dl' Gmiiy
n: r,ra201e-20222 PeGp€r$v4 do 2D27
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10) Z!':yte batede r akumubloryi

1 1) Pz6t6minowane l6ki i chemika ia;

'12) Zuryte a1o y:

Sysiomom gospodarowania odpadarni komunalnymi zostat obj?t6 nioruchomotcj

zanioizkab. NEruchomoSci nEzamieszkle. w tym mEjse pwadzonia dziahlnoSci

gospodarczej i budynki ut!,lecznoacl publrcz.ej sq zobowrqzne do podpb.nia umoey na

odbi6r odpad6w z firmq wpisanq do reteslru dziahlnosci regulowane prowadzonego peez

W6jte Gminy Pietmwice Wielkie.

Zadaniem dla Gminy Pielrowi:e Wiekis na hta nastqpn€ jest uawiadamianie mieszkaicow

w zakresie gospodafii odpadamr komlnalnymr w @lu ograniczenia ilosci wytwa?anych

odpad6w komunalnych oraz skuiec?nego sodowania odPaddw komunalnych w celu

osqgnigcia wymaganycl poziom6w odzysku recyklingu odpad6w. W lym celu Gmna

planuje w 2020 r. mod6mizacla PSZOK. Rozbudowa pr2yczyni sie do zwekszenia

eesiotliwosci odbiorow i$rydtu2enia godzin pracy Punktu Sehktywoego ZbieEnrt Odpadtiw

Pod6umowanie oraz analiza SWOT dla obszaru intoMcncyjnogo aiqzan.go
z 90.pod.*q odpad.ml

Sysrem.m gospodarowanla odFadami komlnalnym zostaly objqle nr6ruchom6ci

zamieszkal€. NieruchomoScl niezamEszkare, w tym miejsc. prowadzenia dzialalnosc'

gospodarczej ibudynki lzyieanoSc poblene] sq zobowiqzano do podpsania umowy na

odbi6r odpad6w z ,irrnq wpisan4 do rcjestru dzialalnogci l6gulowane prcwadzonego pzez

W6jta Gminy PietDwice Wie kie.

13) Odpady budowlam i .ozbiffiow€ slanowiqce odpady komunalne bez sloEdi okiennej i

ProgEm Ochb.y Srodowl.k. dl. Gminy Picto*lc. wa.lk,e
n, r.r. 2019-2022 z p.r6p€kry*a do 2027 Bru

14) OdpEdy budowlan6 stanowiqc€ slolark9 okiennq idrzwiowq.

Synteiydq analize SWOT dla obs?aru inteMenqjnego 4qzaEgo z sospdafia
odpedsmi na podslawio, ki6rq wskazane zostanE @le w zakresie ochrcny 6rodowiska

pzedstawiajq labele ponilel.

ld: 0Bl9ll9ilA-li1l2-108D-Rl6ll-l)7I)nl0Dl667E. PoJpisJnr



SWOT dla obud rntcM.ncyji.go la2.n.g. t go.podr t odp.d.nl - C!b.

+
- Podjlci. pE6z Gminq odpowi.dnich

uchwal dotyeqdych qospodarkj odpadami.

+

SLABESTROXY 
-- Punkt S.l.klyvmei zbi6*i Odpad6e

Kmunalnych na te.enie Gminy eyn.y 2

Ezy w lygod.lu pzez 6 godzln,
wyw6z sesEsowanycn odpad6w - 1 taz
w mi6siA@ a zmieszany.,h - 2 ra2y w

- Wylv6z odpad6w wielkogaMrylowych ,az

ZAGROZENIA

Tabela 26 Anllr- SWOT dla ob.'.ru rnl€ emyln.go tultan.Oo t go.pod..tt odp.dlml - .t.n.. I

MOCNE STRONY

SZANSE

Preadz6n 6 dz6la6 edlkacyjnych w
szkolach i prr6&2lohcn: Mo:liwosa skladowania odpad6w w

spos6b nbzoqaniz any pae2

26da aDta@wanie wltsh.

P@Dm odmnv S'odow6rad
na lat, 2019.20?2 z D.rsocktywr do rO27 rcku
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5,9, Zasoby przyrodnicze

Duzymi aruiemi lei okolicy Gminy Pietrowice Wielti€ sq pj walory krsjobrazose. GmiM

poro2ona l$t w mazorcgioni6 o na:wie Plaskowyz Gtubczycki. Obejm'rje on Potudn No-
mchodniq czesc Niziny Slaskioj cochami charakle ryslycznymi lego obszaru sq:

krajob.az 6wniny lessowj zbli2onej do klajoblaar wyrynnego,

wzniasienia obszaru do wlsoko6ci 235F260 m n.p.m.,

Wslepowanie slabo nachylonych powEzchni wiezchowin

ni€c*owatych suchych do in.

Gmina Pielrowicewielkis pos ada niewielkq lest loa6, wynosiona w ciqgu ostalnich lal okolo

3,3cl. calel powieEchn Gminy W 2018 roku (wedtug danych GUS powiezchnia lasow

wynosara 224,66 ha.

Gmina zn.idule sie na lereniE Nadl€Snict a Rudy RacboEkie, kl6rc sil pod nadzorem

Regionalne, Oyrekci tas6w ParsMowych w Kaiowcach. llapf Nadlesn clwa pEzenluie

Prosram ochro.ySddowlek.dl.GmlnyPl6tr lc.Wl.lti.
na r.L 2019.2022 z p.Bp€ktywt do 2027 roku

Id: trDlrBr8An:4ll.108lIllt6l-l)71)1:\{rDl66?E P.dpisrny



Ustawa o ochronie pzyrcdy wyr6:nis Mslepujqc6 romy och,ooy pzyrcdy:

- rezerwaly pzyrcdy,

- pa ikraiobmzowe,

- obszary chrDnionego k6lob.azu,

- obszary Natura 2000,

- stanowiskadokumsntaqjns,

- ua K.kobgi2ne,

- :..polyprzymdnieo+miobrazoee,

- o<ilon. grtur*owa ro6lin, . i.ztl igzytdw

Pbg..m Och ohy SrodowLk. dl. Ghhy PLrrdb. Wi.lxl.
n.r.t.2019-2022. pe'6p€trywq do 2027 6ku
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Na t6€nie Gminy Pielrowice Wielkie zEtduit.ie pomnik pr2ymdy - 1 grupa obEkl6r. MrpQ
pl.r.ntui. rylunck poni2.i.

(-.
''t\:+;

{

e,l

a

Polr.m o.hEny SroddLk. dl. Gmlny Pl6t' t. wa.Lr.
n.l.b 2019 2022 z p.Bp.rty*q do 2027 6tu

Pomn't pzyody lo loma i.dywiduah€j ochrony peyrody. Zaliza si? do nich poiedyncze

t*ory pzyrDdy otywionej i n Eotywk Ej bb icn *upiskr o .z.:g96ln€i wadolci

ptzyrcdniczej, naukow6j, kulubw€j, hislorycznei lub krEobrazowej oraz odznaczajqce si?

indyx/iiualnyni c.ch.tri, wydrniajqcyrna je wtr6d innych twor6!N. ol.zarcn .0zr"!.6*

dr.s'xa, kzewy 9.tunt6'. rcdzinyd lub obcych. ,r{xib, wodo6pady, w}wieEystr, !k.k,
jary, glazy nazurom ore: iaskina.

,

I

)

Leg€rEa

fl cr.nl(. Glnry
Po*tadr OpanSE .ti,Lp
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Na obs2ar26 Gminy Pietowic€ Wielkie jedynq tormq octupny pomnikowej Fst skuPbko

tzech dr2ew nalelqcych do gatunkur 2ywotnik otbrrymi Ohuia pliela)- Dzewa maiq

wysoko66 okolo 28 motr6w, okolo 20 olaz 17 metr6w nwedratowych. Pomnik zostal

ustanowiony decf:jq nr 3OS o uznaniu za pomnlk ptzyrcdy PWRN w Opolu z dnia

30.03.1963 r. . rt?pnb potwbdzony rozpozqdzeniem Nr 19rc5 wojewody Shskiego z

dnia 16 026twE 20GS r. w spEwie ustanowienia pomnika Pzy.ody - 4vohika oLb.zyni€o

(Thuja plicala) rcsnqoego na terenie gminy Pietrowic€ wielk€.

G

0
+

0

G

00

G- pomniki pzyrody powobn€ pzez gminy
w - pomniki pr:yrody powolane pzez woje{od6w

tu6dt, c*hathy Eisn tdr och@v eavaiv. GooS

Podsumowanis oraz anrliza S$/OT dla ob3zaru inleM€ncyjnego i+.neso z
zasobaml pEyrcdnic.ymi

Duzymi aiuiami tej okolic, Gminy P,etrcwE WElkie sq rei walory khjobrazowe. Gmina

poiczona jesl w meorcsion€ o nalB Pt skos'yz Glubdyck,. Obejmu,e on pol'dni o_

wschodnie czqs6 Nizny Slqskej. Pod wzslgdem pnyrohzyr Gmina nie badzo jst
alrahcyjna, poniewaz posiada ona niewelkq llczbe ras6w oraz obiekl6w pzyrodnEzych o

bqdqcych obszaEmi cennymi pzyrcdniQo,

r!b.r. 27 a.alia $,ror dL ob.aru intd.Er..go eha..9o: -.obaml pr.yrdnrQrml - n@.

MOCNE STRONY

Iabel. 2A Analia SWOT dl. ob.aru am.N.ncyln€so iqz.neso r .'eb.mi payrodnl.zvmr - sz.n*

SZT.NSE ZAGROZENIA

- \ /yslepowanis ob3zar6w cennych
krajoblazoti,o na powier2chna Gminy.

- Morliwogd uzystania 9odr6e dolacrjnith
ia dziala.ia edukac-ylne poz@lajecych n.
lworenie nowych Scioret sdukacyjnlth.

SIABE STRONY E
Bmk wyslePowania wystepowanb
obszadw cennych pzyrodnieo na
powiezchnr Gminy.

Brak moiliwosci pojawienaa se
nowych obvar6w c€n.ych
pzyrodniczo na powiezchni Gminy

Prosr.d O.hronySrodowl.krdl.c iny Plelro*lco wi€lk e
ill.!,20l9.2022zDerspekty*4do202,oru

ld 0illr)i})r.\-l.rl2-loliD-Bll6:r D7l)1101),6671 l',,.lr,ND)
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- Propaqowana€ walodw lurystyuiych
Gminy i cabgo obszsru, a lak2e
twor26ni6 acie2ef edukacrnydr i
gospoda.stw agrctr.ysvenydr
ba:ujqcyd' ne pol6.c,ab k6jobra2@)m

MozliwosC zniszczenia obszs.6w
c6nnF przyrcdnizo paez
.iewh6ciwq jako6d pdietza

Progr.m Ochbny Srodowirt. dl. Gmlny pietowicewi€rt e
na ra6 2019-2022: p€Bp.ktyxq do 202? Ek!

Id: 0R 19898,{-E4 I 2-.l0ED-8E63-D?D4l0D 1667E. Podli sany



5.10. Awarle przemyslowe

Jednym z zagrc:en Srodowbkowych malqcych wpbt na w.zFtkb j€go komPonenty. sQ

awade pzemyslove mogqcq po*slst w obRbie nslelaq l.chnorogiaycn. hagazynact

lub uzqdzeniach lransportowy.h. W wynrk! awadi, wybu.hu lub Poiaru do oloczenia

Nolnaons zosreja substancje chemene, kt6re pzedostajq siq do atmoslery, w6d rgleb na

leren'e zagro2onym, a tak2€ mogq negatywnie wplraaC na flore, laune czy czlowieka.

Zgodnie z dyr.kty{ahi, a tak2e realizaciq cel6w polrtykiw zakr€si€ ochrony arodo|/6ka,

zycia izdrowi.lodzi. podejmoMre sq dzialan a zapobiegawcze awariom iog€nE:ajec€ in

W zwiqzr(lJ z mozliwo6ciami wyslqpiei awani pEemyslos.ych przyiato dzi€lic

pzedsiebio6lwa na zalhdy o zwiekszonym ryzyk! wyslqpenia awaii (ZZR) izakhdy

o duzym ry2yku {,Ftqplenia awarii (ZDR) Dla obu grup zallad6w p.wadzono 3q dzlahnia

moniiorujqc€. a tak2e plan dzialania w pzypadiu wyslqPien a mo2liwych zdaEei

niekontrobwanych prowadzqcych do 2agroie.ia 6rcdowisko*ego.

Na a.alizowanym obszaze Gminy Pelrowic€ wie kie nie wystqpuje 2aden zaktad o durym

ryzyku wystqpienia awarii (ZOR) , ani 2aktad o &iqkszonym ryzyku wFlqpionia awadi

(ZZR). W pobli2u Gminy znajdujq sig dwa zaklady, kl6.€ sq zidentyfikdan6 jako zaklady o

&igkszonym ryzyku wystqpie.i. awan {ZZR) , zaklady o dlrym ryzyku wystqpien a awaii

(ZOR). Oba zlokalEoware sq w ME6cle Racib6z. kl6r€ gBni.zy z Gminq P elrowice

COAEX Polska sp. zo.o..

- HenkolPosla Operations Sp z o o zaklad w Racibopu.

Ftma COBEX Posra sp. z o,o. slanowi zaklad o dliym ryzyku wystqpienia a$aii Jesl

jednym z naiwiekszych prcdlcenl6w elektrod, btok6w s.af owyct iweglowych w Polsc..

O6Mymi klienlahi labryki sq pzede wszyslkim huty zelazs slal.

Fabryka firmy Henkel Polska Operetions Sp. z o.o. Oddzial w Racibozu zajmuje sie

produkqq plo6zk6w, 2eli do pra.ia ikwasu alkilobenze.osulronowego zakrad zalicza sie do

Zaktadu Zwqkszonego Ryzyka 26 wzglldu ^a ozetwa?an'6 o'az maga2ynowanie s-rcwEa

Nadwglan Sod! wzbiomiku magazynowy o pojemnoSc 100 Mg

Lokalizaqew. zakhd6w *zghdem Gminy Pietrow @ v\telkie obazuje rysunek ponrzej.

Progr.m Ochrony S.odowisk. dla Gminy Pietow ce wielkie
na br.201920222 peBpekrywrdo 2027 6ku

ln r)lll9B98 \-t1ll-.l sll AE6l DiDliolrl66il, l'(,,lFbtrnl
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Legenda

E 6rafi.. Gmny

Po*lad: OpdrsElc0Lp

Oba zakhdy posi.d.h wdrcro.e o@ zalwi€rdzorE sposoby powiadamiania i ela@ani5
mie6r*ano6w 0la2.po.oby i$ z!.iowanis sa na wypadek zagmr6nie nr t ,lnb zattadu.

Podlegajq o.t€ dwnie2 lont okm lnspekgi &iro.y Srcdss6k4

Podsumoiani€ onE an.liz. swol dl. ob.:.ru inbrwoncyln.go altz.n.go 2

awariamipasmFlo yml

Na anelizow.nym ob.:er2. Gmany Pielrowic. wi.lkE ni6 wystgpuj6 2ad6n zalhd o duiym

ryzyku wFqpirni. rwidi (ZDR) , ani zaklad o aiekzonym ryzytu wystqpLnia awani

(ZZR). W pobleu Gminy :nsiiuiq s,e dwa zaktady, ki6E sq zilenMlo'ran6 jaro &rhdy o

aiQksanF rrz*u wy6lrpl€nia awani (zzR) i zaklady o duiym ryzytt wystqpi€nia awarii

P6!m O.hoi, S6i.rl.lr db Gml., PLrr*t. Wl.Ul.

^. 
l.t 2ot9-2022 . p.rr.ttrt do 20, Dtu

Id: 0B l9B98A-E4 l2-408D-BE63-D7D130D I 667L. Podpnan)
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(ZDR). Oba zlokalizowene sq w MieScie Rscib6r:, ki6rc gEniey z Gminq Pielrolirce

WiellE. Synlelyenq snslzq S1^/OT dla obs.arL nterencylFego drazanego z awanamr

pEemyslwymi na podstawie, kl6rE wsk.zane zostanq cele w zakEsie ochrony Srodowiska

Dzedslawia labela ponizej.

l.h.l. 30 An.lE SYyOT dl. obd.tu ld.fl.ncyln.!. airr.n.go z .w.d.nl pznFl vnr _ llEne

ITIOCNE SIRONY SI.ABE STRONY

- Zaklady ishiejqco w Pobc€ obiele sq
slsiemem tontoli nadzomwanym p?sz
Gt5wny lnspektoGl Ochrony SrodowEr€

Wojew6dzki lnspehtoral Ochrony

- Zaklady po6iadajq wdroione oraz
zalwierdzone sposoby Powiadamiania i

ahmowania mi€szlanc6w
sPosobY idr zachowanE Bie na ry?adek

W poblizu Gmny znajdujq 6iq dwa
zakfady, ktols sq zidonMikowrn6 jako
zakiady o zwiekszonym ryzyku
$l6lepienia awaii (ZzR) i ,aklady o
du2ym ryzt*u wyslqpi.ni. awad
(zDR). oba zlokalzowane sq w
Miescie Racib6r:. klorc graniczy z
Gm'nq PbtrowiceWelkE.

Arade pzemyslo*€ ,nogq mie6 bloliy
wpw na Gmine w kl6GJ znajduiq si?
zakhdy, a tak2e Gminy olci€nn€;

- rstniep ryzyko pojawien. sit .owych
zaklad6w o podobnym charakteee na
iereiie Gm ny i/lubwpobli2u Gminy.

2sgroienia na terenie zakladu
zt db optiosonE Etre.

T.b.l. 31 An.lia sYYoI dl. ob62aru int.N.ncyineso aiaz.n.go z arami pzomyrlow)hl - szan*

SZANSE ZAGROZENlA

- BEk wystqpowaiia M terenie Gminy
zakhd6w o duiym ryzytu wyslqpienra
awadi (ZOR) ani zaklad6w o
aitkszonym ryzt4(u *.ystqpiei a awani
tzzR\i

- lstnieje badzo mate ryzyko 2aistnienia
powa2nych aw6ria (lll slopnia), kl6.e
mosq mie6 potencjalnY wPVw na
Srodowiska na t€rana€ Gminy Pielrowice

26db: opdca||rhe tttsn

Progom ochmny SbddLl. dla Gminy Pietrowic! wiclkrc
..1.r.20192022 z p..p.kty*t do 2027.oko

ld: lrlll9ll9ltA-lr.ll2-40x1)-lll.6l-l)ll)l.l0l)l66tr1 f onnitrn\

I
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6. CELE PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA

Analiza obeoego slian! Srodowska Maz ze zdeliniowanymi zagro2eniami i problemami

z podzialem na obszary inlerwencyln€ po.rala na wyz.aqenie kierunk6w, w tl6rym

p@inna naslapid realizaqa zadan w celu speliien a okEsloiych zaloien poprawy stanu

Srodowiska, a takze oglan cz€nia emisji n€gatywnych aynnik6w ipEsji. Obecne cele

i kierunki dziabn db Gminy zoslaly przedsiawione w fomi6 tabeli zgodnie z wynikemr

analizySWOT, a ich podiecie na szaeblu samozqdwym pzyeynisiq do realizacji alo26n

wolewodzkich i kEjowych wpisanych w dokurnenlach strategienych.

P'osr.m ochMy SDdo*i.k. dh Gminy Pidrmicewiefilc
n. r.r.2!192022 z p.Bp.kly*t do 2027 6lu

ld: 0B I 9B9EA-E:l l2-408D.8E61-D7D4i(rD 16678. Podpist
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7. OOSTEPNE 2R6DLA FINANSOWANIA

R€aliza.ia *szystadr zalozei POS nie bylaby mzlNa iedyn,e Przy linanso$€niu wlasntm

gminy Pietowice Wielkie, islolne jesl wiw zewnltzne wsparcio linansowane Planowanych

zada6 inrestycyjnych. Zapmp.nowane pEgramy linansowania wskazuiq ledynE morlire

kierunki dziah6, w€z : opissm pioMei6w ey cel6w, na kl6rs mo2na uzyBkaC

izo6laly dobEne do odpooi.dnich zdai w Ema.h obs2ar6w nl.e€nc-yjnych. Dodet<No.

wEkarane zostaly n!oni.1 p.<A.amy, kl6rych r€alizacia 2aLzy w gl6wj mieu6, od

wnioskodawcl, iakim mogq by6 ne pzyklad osoby fi:yeno czy Pzedsifbio.stwa. Ponadto

d:ialania gmany w zak!3ie €dukeqi €kologiene, mogq r€pod'Oc Prces i uzysl3d wymiomo

kozy6ci 6rcdowisk*€.

7.'1. Wojew6dzki Fundusz Ochlony Srodowlska i Gospodarkl

Wodnej w Katowicach

Woiew6drd Fundlsz Ochrc.y Srcdowrska i Gospodad(i Wodnei w Kalowicach pzyznaj€

dolacls w .aslePql.ych kal6gonach dz€dz,nNrych

Gospodafta odpadami i ochrcna powiezchoi ziemi,

Ochrona r62norcdnosci biologicznej i tuikcji ekosysiemow

Edukacja ekologic.zna,

Zapobieganie powa2nym awa,iom.

zazqdzani6 Srcdowiskowe w rcgion€,

Profi laklyta zd rcti/oha.

Oofinansowan€ udzie ane pzez F!nduszlo

Po?eka w tym poryc2ka pomoslowa

Dotacja, pzekazanie Srodkow,

Umozer i6 dlsci wykozyslanej pory.zk ,

Krcdyty preferencyjne z dopialami do oprocentowania.

Oo Mjblolniejszych zadan sPotnych z Prog@mem ochrony Srodow,ska, klore mln8
dolnansowacw,amachlunduszywl_oSlcwrahza.

trosam o.hrcny SrcddLra dl. Gdin, Pielrdice wielki€
,.|tu201920222 p.6p.klyra do 2027 bku

ld: 0Bl9B98A-E412-108D-8E63-D7D4l0l)166?ll Podpisar)



Z5dsnia z kategoni dziedzin ej obeimulqcel ochronf w6d obeimujq inwestycje majqce na

c.lu ochonq w6d powaezcnnio{'ych r podz emnych. Zakres ten obejmuj€ gi5wii€ budowq i

modenizscjQ oczy6zczalni Sci€k6w oEz budowe lub mod€mrzacjl sysl€m6w

odp,owadzahis Scj€k6u

Zadania z kategoii dziedzinowei obejmujqcsl gGpod:rke wodna io wszyslkie prcjekly i

ini4atlwy majqc€ na celu ochrcne pEed powodzi4 i susza oru zopatuenia w wod?

Zak€s ten ob€imuje sl6wnie: budowe lub hodemizacte zbiomikow rctoncyinych, uaqdzBn

monilorujqqch. Iub diqks2ajacycn bezPieeeisiwo pz€ciwpowodziowe doPos5rena w

spzet pzeciwpowodziowy, ussanie skuik6w Powodzi oraz zap€wnienre mieszka6com

dostepu do wody o jakoSci odpowiadajqcer nomom wody do Picia.

Zadania z katesorii dziedziiowei obejmliqcet gospodarte odPadami i ochronf

powloachniziemi ma na celu

Oozadsn kl6rc mogq by6 realizowanew ramach leidzedziny nalezq.

Go6lodafla odpadami i och,ona powbzct'rl zi,emi,

Oc]lmna 62noodno6o brobgizn6j i funrqi ekosFtsnlo{,

Eduka* ekolosiczna.

dzialania ogmniczajac€ i zapobiegaiqce powsiawaniu odPad6w

u.bekodliwignb odpadOw,

budow9, rczbudryq i modemizacig skbdowbk odpaddr,

usMani€ i unieekodliwbni€ azbeslL.r.

rcwnrlizacie tereno/v popzemyslowych i zdegradowanych,

Zadania z kalegoni dziedzinNej obejmujqcej ochrone .tnosfery majq na cetu poPEtrt

iako6ci powretza oBz oganiczenie zutyca energir rMrcst wykozy6lania 6ne€i z

odnawiatnych ,odal zadania t6 &iqzane sq z:

wdraianiem pmgram6w PONE,

temoizobciq budynk6a,

,rqi.r.{a.iaaltem.lwrn!.n i

PDlro O.hE.y S6d6witr. dh Gnlnt Pl.lr@lccwlelkl.
n. rf 2019.2022 2 peEpcklyyq do 2027 6ru

Id 0Rl9898 -ll1l2i08D-AE6l-D7t)tli)l)l66rli hdnr\rn!



Zadanie w mm6ch teso priorytelu spojie sq ze wszys{(mr dziahniami Podejmoe/anyci w

6mach slralegia niskoemisyjnlth na te.€nie Gminy.

zadana z kaiesoii dziedzinowej obejmujqcej ochro.g r6:norodnoscl biologicznoj i

funtcji ekosFtem6w obejmliq uksaanowanie Ggionalnego systemu obszai6w

chronionych, ochrone rosl,n r *iezal, och.onq lssOw rleBn6w zElonych. Ich celcm jesl

ach@anie, odtwozena i zr6wndatore u:ylkowane r6znorodnosci biologrdnej.

Zadania z tslegor r dz€dz,.owej obe,mulaq odutrcj? ekologicz.t maiq na cel!

ksztafiowan,e SwEdomosci ekologienej mi6szkedc6w oraz propagowa.it dzialai

prcekologicznych rzssady zr6wnowazonogo ro&olu. W amach tych dziaian moaa

Ealizowae warEztaly i konkuGy ekologiczno dopose2ad w sPEqt i pomocs dydaktyune

szkoly o.az i.ne pomeszczenia pzeznaeons dla m eszkaic6w. o€ani:owaC seminaia,

sympo4a ikonte€nq. dotyeqcych ochrcny Srodowiska, a lak2e znakowaa Scr€zki

7.2. Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarkl Wodne,

Narcdowy Fundusz Ochrcny SrcdNiska i Gospoda/i wodnej w naibli2szych latach planuje

wd,a2anie naslQpujqcych program6w w zakrcsib ochrony atmoslery:

- Ochrcna r zdwnowa2one gospodarcwan 6 zasobami wodnymi:

o Gospoda*a wodm-gciekowa w aglom.B.jach;

o lnw.slycje w gcpoda@ Sciekow€l poza gEniemi kEiu;

o Ogolnopolskr prcsEm sospoda.ki wodno-ScielMi poza g€nsmi

agbm6.acji ujetych w KEjowym Pro€Emie Oc:y6tc:anh Sciek6w

Ko.nunalnych.

Racionalne sospodaEwanie odpadami i ochrona powieuchni ziemi:

o tucionalna qospodarka odpadami;

o Ocircna powiezchni ziemi;

o Wspd{r.ansoanre protektow €.lEowanych w €mach dz.l!6 2.2 i 2.5

P.ogEmu OpeGcyinego l.rraslruktuE i Srcdowbko;

o Gospodafta o obieg'r zmkn?tym;

o Poznanie budolvy geoogianejna zecz l(rajui

o ZrnrieFzenie uciqrliwosc wynilajqcych zwydobywania koP3lin:

o Os6lnopolsk prcsram rcseneGq 6rcdowiskowoj 9l6b popzez ich

waprcwsnier

o UsuwanE lolii rclniczych i inych odpad6w penodzacych 2 dziaralnoici

PbsEm ochony gEddltk dL chl^y Pidow'.. w,.rkL
na I'b 201$2022: enr.rlv*. do 2027 rckr

s,,ona l3e

ld: 0819898,\ Et l2 408D-8L63'D?D]30D16678. Podpisur)



o Ustllrhb po.ruonych odp.d6r.

- ochrcna almosf6ry:

o Syslem zi€lonych lr'wes$lji {GlS - Grcen lnvestrnent SchenE) - GEPARo -

B*omisyjny transpo( publiczny:

o SOWA - oawi.'lbnie zewnf!_zne:

o GEPARO ll- lransrod niskembyiny;

o B(b'rrlituo Ei€Eoolzeld ;

o Czyste Powielrze;

o System zieloq/ch inwestycji (GlS - Grcen lnv€stnent Scheme) _ Kangur -
Blrpi.czn! ierotogicrna drcg. do .*ot.

- Ochrcn dtnorcdnod.i biologiczn€j i tunkcii .ko.y6ter'6w:

o Ocntona i pzrrEenie r6homdno6ci biologizn€i ikBFbEzow.i.

- Mi{zydrbd:inor€i
o WlpsrE . Mhislra Srcdo,rbka n zakclb rerliztqi PoMi odt.ony

Srodowiat i

o Zsd3nh wskazane p.uez ustswod3wclr

o Wtphl8nie dnabhosci moniloingu Srodowbl€:

o Adaplacja dozmian klimatu ol3z ograniQ6ni€ sku{6w z3go!.n arcdo\^/bta;

o Edukacja ekolos rczna;

o \ Ap66n!n.o{,an'e prcgEmu LIFE,

o SYSTEM - Wsparc,e dzisbd o.hrcny 6rcdo*i.t. i go.Podt i Yodmi

r.llirw.nych pzez painer6{, z.wqtr2nych - REGION:

o Energia Plus:

o Ci.plowni:t o powBlow€ - pitoGr:

o Samowy6tarczalnoae en6lg€ly62ne - pilotari

o Gokon- G€noratcr Koncepcii Ekologicznychi

o wtparcb dla lnno*agi spr.yjajqcych ,66oboosz.:Qdn€i i ni*o.misyinei

gpsPodarc6i

o Og6lnQobkipmglaml5nan6o\ranb 3h1b rabtrDi:ych;

I . -E-ETAP Ene.gy Ef.iency T€r'ng and Aud{ing PrcJe(1.

o !\4p6lfnamowanie prciekt6^r realizowanycn w ramach poddziahi 1.3.1 i

1.3.2 Prcgmmu OpeGcyjnego lnf6slrukluE i Stodowi6koi

o WtparcL proiekt {4 realizowanych w larlad podzi$nid 1.1.1., d:ialai 1.2,

1 5 i 1.6 Prcglarru Op€acyjnelo lnflaslruklura I Srcdowirto 2014-2O2Oi

o Og6lhopohkiprogrlmfinansorania uswaniaeyrcb6izawaoiqcrcrl azn€6t;

Procm ocnM, sEdorhr. db Giln, Pl..t qrl4 ffdlL
n. rrr. 20192022 : FrF*Vwt do 20' D*u

slrar.lm

si!'fu$6: se podkellgl5,
x.t edd'b: MmEtlay, !rr.E&

srbddosm: tuoEkr' (st .y
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z lwagi.a obecnie ttualqce konsulie.lowE u progEm6w a tak2e planowane lch wdrazania

ooozez Wotew6dzi€ Funduee Ochrony Srodo4rska niezbqdn€ test mon orowanie

iakt!alzowaniemo2liwoScin.ans anB

7.3. Regionalny Program Opetacyjny Wojew6dztwa Slqskiego na

lala 2014 - 2020

R.g on.liy Pregram Operacyjny woj enwa Slqsklggo na lata 2014 - 2020 jesl jednym

z 16 pbgEm6w .egionalnych w Polsc6 w ramach kt6Ego Pzyaawane sq arcdki na

inw66tycje klu.zowe dla rczwoju .69Dnu. W ramach ProgEmu okreslone zoslalo 13

pdoM6t6w dziala6. Do naiwaznbjszych pod kqlem och.ony irodowiska nal€2q

PrcD,tet lV. Efekqwno66 enorgetyczna, odnawialne tr6dla ene€ll lgolpodarka

nisk@misyjna, kr6rego gf6wnym celem iest Pop.awa €fektyffia'ci eneryot'cznej w

||ojerOdztwie slqskn. Oo oczekNanych efeklow lego pnorytetu nalen:

o zwigkszenie pozromu produkcj, energirze zodel odnaw'alnych,

o zwiqkszenie erekttrnoscr energetyaej w sektoze publicznym i s€kloze

pEedsiebo6tw,

o .0/iekszenie efektrrnosci ene€etycznej w seklorze Publicznym i

mieszkaniowym

6 iekszenie udziatu prod ukcji energ ii w wysokosPrawnej kogeneracii,

o zwi?kszenie atrakcyjnoaci llansponu publienego dla pasa2€r6w.

PioMet v. Ochrona Srodowi.ra i efektywoe wytozy6lani. z.3ob6w, kt6rego

@lem iest lepsze wyposazenie siuzb ratownieyci, eiqkszony ldziai

uniesztodliwionych odpadow komunalnych i nieb€zpiecaych (azbesl), 4i9ks2ony

odselek ludnoacl kozystsiqcej z systemu oc?)€zczania Sclek6w zgodnego z

dyrektlaq doiyeqca Sc ek6w komunalnych, 4igkszona alrakcyjnoSe obiekl6w

kullurowych regionu, a taue wzmocnone mechanizmy ochrony r6znorodno6ci

biologi,jznet w regaonie.

Pdorltel Vl. Transport. kl6rego 9r,6wnym celem jesl Zwigkszenb dosr€pnoSci

gt5wlych szhk6w dbgowych wohwOdztwa azz Paprcwienia iaka'ci Paddzowania

tanspoien kalehwyn Do oczekiwanych er€ki6w tego P orytetu nal6ty:

o ieks2e.iedoshpnosciEl(Mnychszlek6wd@gNychwojew6dziws,

o poprawa waru.k6w wykonylan a egionalny.h Pzewoz6w pasa2e.sklch

Do n.nslolnreis?y.h llerulkdwz punl^lu wdzen'a o.ironv Srodowlska nalera

Progrm OchDny Sbd kl€ dL cmi6y Pl.r'od@ wirtta.
.. hr. 20192022 : peBp.ktywq do 202, 6tu

sr,oi i t91
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- w Bmsch osi piorytetow€j lV Efottywnold .noryitycznr, odnrwLln. ir6dL
.mrgll I gospod!*, nlskoomisyjnr pzewidziano nasl?pujqc. rodzaj. zadai:

o Oz'alenE 4 1 Oonawialn6 rddta 6n6B r,

o Dziahni€ 4.2 Elektywnoge eneEetyczna i odnawialn. trddla 6nargiiw mikb,

mrlych iSrcdnich pzedsieb oElwach,

o Dzialanie 43 Efek\rnogd eneigetyena i odnawialne ,odra eneEii w

inrrastruliua e p-bl'€zne, r Tieszlaniowej,

o Oziahne 4.4 Wyso\ospravma kogene€cja.

c DziaranE 4.5 N skoemisyjny tmnsport miejski oraz efekly*ne oSwietlenie I

- w ramach osi pricMeiowej V Ochrona aEdowi.*r I .fektywn. wytozyllinie
:[ob6ry paewdrano .askpuiqe blzaje ada6

o OAahn,e 5.1 Gospoda*a wodno-Sc'ek@a.

o Dnaianie 5.2 Gospoda(a odpadam,,

o Dnahn€5.4 O(,)lona dznorodnosc biorogiczneji

w €mach osi pdoryletowej Vl rranspon pzewidzia.o naslgpoiqce rcdzaie zada'i:

o Dzialan e 6.1 Dogi wojew6dzkie, pdialowe igminne.

7,4. Program Operacyiny lnfrastruklura I Srodowisko na lata 2014

- 2020

Program OpsEcyjny lnlEslruklura i Srodowisko 2014-2020 lo kajowy p.ogram wspierajqcy

gospoda*e niskoemisyina ochrcnq S,odowiska, pzec,wdzialanie i adapiacje do zmian

klimalu.lranspod ibezpiedeistwo eneeetyczne, w ramach kl6rych bedzie mozna ubegac

sh oarodkipomo@we:

r. Ot prioMorow. - ZnnlejszenE qospodar*l emtsylnel, r..li2@ana popdez

n..t?pujtco pnoryt6ty itrwestycyjne:

wspieran€ wltwaRania i drslrybucji enersii pochodzqcej ze arodel odnawialnych i

Prom*.nie elektwnos.i enersevcznej ikorzrslania z odnawial.ych 2r6del energii

w pz6d6EbioElwachi

Wspi€ranie efekry*noaci ere€elycznei, inteligentnego zazqdzania energiq

i wtnor2ysiania odnawialnych :rcdel eneEii w inf.astrukluze publienej,

wlym w budynkach publicznych. iw sektoze mieszkaniowymi

Promowanie slralegii niskoemisyjny€h dh wszystkich rodzaj6w ieryioi6w,

w szczeg6lnosc dla obszar6w mietskich, w tym wspi6Eni6 z.6wnowa2oiej

Posaf odrqiy ibdow sk, d
rar' 2019-2022 r p.rsp.kgwl do 2027 rcku
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ll. oa priorytGtowe - Ochron. 6ro.lo*l.ka, w tF .dapt cj. do zml.n tlimatu,

16rl'rowrne pz., n.stepujqc. prloryi.t lnwe6tycyjny:

muftimodalnej mob lnosci m iejskrej idzalai adaptacyjnych majqcych oddzialywanie

lagodzqce na zmiany klinato,

Promowanie wykozysi)ranae wysokospEwnei kogsneEctr .Eple r oneEii

etekt ycznei w oparciu o zapoiz.bdani€ na cieplo u4,lko*€.

ObeimNanie pzed6ielvzieC majqc-ych na @lu poprawe stanu jako6ci 6rcdowBka

miejsklego. rcwilalizacjQ mia6l, rckunywacj? i dekoniahinach lelenow

popzemyslMych (w tym l€r6n6w powojskowych), zmii6jszeiid zanioczyszczenia

powietza I propagowenie dzisbn sfu2qcych zmniejszeniu halasu.

vll. 06 prioryteiowa - Poprawa bezpiecredsMa energetycznego, realizowana pue2

na6repujace p orytet inwerly.yjny:

zwieksenE efehywnos.i 6n6Q6tyen€i i bdpiedenst a dost w popr2ez rc&6j

intelig€nlnych sFtem6w dyslrybuqi. magazyn ania i pzesytu enoQii 0la2 popzez

integBcjt rcproszonego wylwazania en6rgii 2e 2rodel odnawialnych.

7.5. Program Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014 - 2020

Program Roeoiu Obsza.6w Wiejskich na lala 2014 2020 jesi podstawowym erement€m

ll filara Wsp6lnej Polityki Rolnej. Celem gl6wnym PROW 2014 - 2020 jesl poprawa

konkurencyjnogcl rolnictwa, zdwnowazone zazqdzanie zasobami .atu€lnymr

dzialana w dzedzinie klimaiu oraz 26wnowa2ony rozw6j terBonaliy obs2adawiejsk ch

W z.kresie moiliwosci inwesty.ji w gospoda e nlsk@misyjnq zawarte sq zaiozenia

w P.iory,lecis 5: Prcnowanie eftktywogo Nspodaro$oia zasobatui i Bpbt ie

paechodzdnia w sektolach nhyn. s.@zywzt n i leSnyn na gosp.da*9 hiskNnsykq

i odpohq na nian? ktinatu. wra: z przypisanym Elem C5 L,/a,w'anio dosiaw

i rykoDysttMhia o<tnawiakych l,i,dal enoryii, pbct\kt6w ub@nych. odpad6w

i pozoslalosci ffiz innych sutuwnw nierye/noSciowych dla cetSw biogospoddtki

w.amach szeroko rozumianei gospodafti hiskoemisyjnej, ze srodk6w polityki sp6lno3ci(PS)

w zakEsie eneqevki b?dq Galizowano prciekty obejmujqc€ wytwaean e ene,siize ,.6del

odnawialnych irczwoju si€ci dla OZE. W obszaz€ OZE pzeudywana jost budowa

jednostek wytwaeania eneqai wykozyslu,qcych energie wialru, biomase i biogaz. a iakie

ene.gle slcica. geotemii omz wody wGz z Podhczeniem tych 26del do siec

ryslryb!.!1.:l/p12:sJ lo!/el

Prosnm c'chony Srcdowi:;ro dr.Gmtnr Pi.tro*ic. wielkie

^. 
r.r.2019-2022 z p€Ep.r(rlq do2027 Dru
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w akEsie inwEstygi wplryajqc€i ne st n Srcdowiska z .€*ioE .olnictwa i lesniclwa 6lotm

sa zalo:enia wskazan. Piio.i*b 4. O<ltl€,rzanie, .,ch@e iw.bagacanie ekosystem6w

zwiqzanych z F/nr;tirr,n t l.arrlrr€m. ZgodnE zs wBkdanfn w proglamie cebm dzialania

podejmowan€ w ramach t go pio.ytEtu majq stuzyc:

odtwazanlu, ochronie rozbogacaniu roznorodnoaci biologienei wtym na obszaEch

NatuE 2000 i obszarach z ogEnieeniami naluralnymr lub innymi szczeg6lnymi

ograniczeniami, o.az rolnictwa o wysok€j wadosci pzyrodniczej, a iak26 slan!

eumpeiskich kEjobrd6w,

poprawie gospoda wodnej r tym na\!o2ena stosowania Pslycydow,

zapobleganiu erozl gleby iPoprawa g6podarwa nia glebq.

, Budynkiwkt6rych modernizujomy system gz*ey -co najmniej 10% enelgii,

. Budynkiw kl6rych po 1984 pzepEwadzono modehiza.l9 sysienu szewdego -
6 najmniej 15% sn€Eii,

. Pozosta€ oudynki- co natmnEl 25olo eneQi ,

. Lokalne i6dla ci€F,la i 6i{i c6plwniee - co nalmniei2s% energii,

Pro!6m ochbiy Sddsbr. dt 661.y PLtwk. welkl.
n.ld,201$2m2z pe6p.kt ra do 202, rcrn

srrona lsa

7.6. Premia termomodernizacyjna ze Stodk6w Banku

Gospodarstwa Krajowego

Premia temomoderniz6cyjna przysluguje w pzypadklr realEacii pzedsiewziet

le rmomodemizacyinych, kt6rych cehm iesl:

. zmniejszeni€ zu2yce €n6lgrina poi,?eby ogzeMnla ipodgz€wan,a wody uiytkowei

w budynkacn mDsrelny.h, zbiorowego zamieszkania oraz budynkach slanowiqcvch

wlasnose lednosisk samozqdu teMoialnego. kt6E shzq do wyko.ylvania puez nie

zadai public:nychi

t zmniejszenie kos2l6w pozyskania ciepla dostarc:ansgo dowA, budynk6w _ w wyoku

wykonanb pPylqcz. lochnidnego do s@niralizowanego ,r6dla cepla w &iqzku

z likwidacjq lokalnego rddla cieplai

, ,mni€jszenia st6t energii p eMotnej w lokalnych s@.ach cieplow.,czych

omz zasilatqcych je lokalnych ir6dhch ciePh,

. cail(owata lub cz?Sciowa zamrana nodel energia na 2r6dla odnawalne

lubzaslosowanie wysokosprawnej kogeneEOi 2 obowiqzk'Em uzlskania

o(eslonyd w uslawE osczldnoicr$ zJzyou ercrg'

Premia temomodemrzacyjna wynas, oszczednosciw Pz6dst.w onych pon zei zakEsach:
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zmisna konwencionalneso 2r6dla na nEkonwonctonalne llb wysokosPrawnej kogonaGcii

boz wzslgdu .a oszczednoso. wErunkEm kwali6kaci przedsiew2 ecia j.st pz€dstaw€ni€

audtru energet)€nege ijeso pozytryna weMkacla pzez BGK.

PzedmDtem lnweslyii mogq byc

7.7. Uslawa z dnia 20 maia 2016 r. o efektywnoSci energetycznej

(Dz.U. 2016 poz. 831) tzw. ,,biale certyfikaty"

Biale ceMt(aty, czy'i swiadeci*a elektywnosci energetycznej mozna o1r:ymaa za dziahoie

proetek\vnoscio@. kt6rc dopErc jest w planach. NastePnie mo:na je spzedaa rynku.

Zgodnie z obecnq wykladniq p,awa, Swiadeciwo efektytno6ci energetycznei wydaj€ Prezes

Urzldu Regulacji Enelgetyki (URE) na wniosek podmiolu u klorego bedz e realizowane

pzeds qwziecie lub przedsiewziecia lego samego rodzaiu sluzqce poprawie efektywnoaci

energetycznej. Wyjqtek od,rinerszei reguly stanowiq pzedsiQwzecia zakoiczone Pzed

dnem wejs.ia w zycie usta$.y (tj. 1 pa:dziernika 2016 roku), a n e wczesniet n,z Przed dniem

1 slycznia 2014 roku dla il6rtch do dnia 30 wrzein a 2017 roku moina byro ubLegaa si9 o

Swadeclwa erek\*noaci energelyan€l

projekty z.rlezane z gGpo&lkq wod.o-aciekowe. kt6rych celem test r€!uk*,

oddzialtrrania na Srcdowisko,

projekty, ktorycn c€bm j€stzmniejszenie oddzia\aaf,ia roln ctwa na grodowisko.

prcjekly dotyczqce gospoda,ki st lymi odpadami komunalnymi.

wytwatzanle energ i eleklrycznej z odnawialnych 2r6del energ i,

lemomodemizacja, rcmont istiiejqcych budynk6w, o ile Przyeyni sil do redLrkcii

emisji do powielr.a i poprawiaie elekwno66 energetycznq budy.ku bqd, pol€gaiq

na zamianie paliwkopaliych na en€rgigze 2rcdel odnawialnych.

aiab cerMkaty sranowia prawa mahr*ow€ noiowar€ na Towarowej Gield2Le Eneqii,

majE.! €alnq wadogC p€nieznq. Sq one kupowane p?ez ,podmoly zobowiqzane'

okreSlone w ad. 10 Ustawy z dnia 20 maja 2016 roku o erektywnoSci eneQetycznei (ti. Dz.

U. 2015 poz. 831), w c€lu unikniecia ponoszenia tzw. oplat zastgpeych. Prawa maiq*o*e

wyn kajqc€ z posiadania cwiadeciw ene€ety.znych powstajq z chwilq wpsania Swiadecn a

elektyrvno6ci enerselycznei po raz pieMszy na koncie w rejestrze 6wiadeclw efektryno6c

energ€tycznei, na podstawie info.macji Prezesa URE ipuyslugujq Podmrotom, kl6re sq

wlaacicielami danego konta. Po uzyskanu praw majqtkowych konieczne jest zgloszenie

Sw adectwa na gieldg towarowq w c€lu ch spzeda2y {op@aniony do lego jesl wla&iciel

Posnm o.hony Sbdqk;ra dh cminy Pietrowi..wie[ie
n. rd. 20r$2022 r ,!Ep€k9*q do 2027 rcku

I d: 0ll Lll9 EA-l,l I l-,108 D-8E63-D7D4]0D I 667 E. lhdpisan)



lub inny podmiot pr:ez niego upowaziiony). Po spzedazy Swiadeclwa, Srodki uzyskaie z

t ans.kcji tratiajq na rachunek makleGki inweslo.a, nastqpne narego konlo bankowe.

Nowe pzepisy znoszq obowlqzek o€anitacji pueta€u ne awiad..tw. 6fek\tno6ci

€norsetyenej. Aby uzyskaa biate @lt}.fikaty nale2y zlo2ya do P..zosa URE wnio*k o

Swiadectwo efeklywnosci eneeetycznej wEz z audylem elektywiosci enersetyqnej.

Sze€96lowa li6ta pzedsiewz46 stuzacych popEwie efertylvnosci ene.getydn6j za kt6re

mozna ol.zymac bbl! cllMraty lest opublikowana w ol ieszczeniu MinistB En€qii z dnia

23 lialopada 2016 r. (M.P.2016, poz. 1184) dost9pnym w BIP w zaklade Obowi:lzujqce

Gmina spelnia og6lne waru.ki pozyskania (wiadeclw efekwnoaci eneqetyenel zgodnie z

adykllem 20 Uslawy zdnia 20 maje 2016 rcku o elektwnogcr ene,getyenei (!. D". U.2016

poz 831), w zwia:tu z czym moie pzyszlych zadan hwestycylnych Pozysb6 Swladeclwa

ef€klylvno6ci e.prgotydiej Ew. biab ceMkaly

srod@l.r€dl. Gmlny Pletrqlc. wlclkr.

'pe6peldyUrdo,0276ru

ld: 0A l9898A-L.l l2-:108D-B E6l-D7 D.l-10D I66rE Podpien)



fsbat.2 wskaznih otiejq' zaeby nierkenio* ha tetuha Ghiny PLttowi@ wokQ v 2017 mku

.32
Tabgla 3 Udadz.nia t chniczno-sehttma w nleszkaniach na torahie enky L.howi6 wiolkio w

lata.h 2013 -2017........ .. ......................... 32

Tabela 4 Zbio@e zostawiehia wmtkbw klastltqaqi stef *9 ,ry1enun ochrcna zdtowia w 2017 tuRu

dla lircfy aeskiej.. ..- ....- -.. . ..................35
Tahela 5 zlraaze zeslaweate wyn*6w klasrfikaqt stel wg krytenufr odrcha @ilo || 2418 @ku dlo

8. SPIS TABEL

fabela 1 D@ na tehat Do<L.]! odhthtstt .yihego Ghtny hetM w@tkB ... 20

.. J6

fabela 17 Chatsklerysly*a gtOwnych 2biolhik6q wAd podz@nhtch na leenie Ghhy Pieltud@

55

fabeb 1A Anahza SWOT . s obszato inteNenctinego zwqzenego z zssobani flodnyni - no@a

fsb.ta 19 Atahza SV,/O| dl. abszau ihlaNen.yjnago Niq2sn.ga 2 zasobani t@<kydi - @&
l 2egrc2 ia .-.- .- ---.- -.-.- . . . . . . 61

Iabd6 m trahza SWOf dla obs2atu )nteMn yinego zelzahdgo 2 awadani peehyslowyhi -

Progm o.nDny sDdqi.r. dL Gnln, Pa.(ea€ wa.lli.
n. r.r. 20192022 t FcFtlywt d. lO2' Fku

f.bcla6zesta*i.rb.h.ych.a2O18.o*........................... . . . . .. ... ... .... ....-.. .... ....... ..... 3A

fabeta 7 Anaha *,/Of dl. obsz.tu kt tuehcyjh.ga NQ2..eqo 2 Nimtotu i powtetded - s,.b.

l o@..J@y--.......... ...............10
fab.la A Anata SWO| dla obszatu iht.Mhcyinego 2wi42ane9o z ktimalan t powi.tdaD - s1ils
i2e0b2.nta...................... 10

fabela 9 Anatiza Svtaf dB abszaru htetuehcyjrego zw4,a.ega 2 kt)nakn akustyczryn nocne

islabesl@y..................... ...............45
fsbeta 10 tuatna swat db obs2.ru hte@nrynego zwezanega z *hmatem akustycbtm - sase
t 2aqtu2eoia-.------. --.---.-.---.-.-.. .........................15
Tabeta 11 Wu*c2Alhy pozian pOt etektronasnatyczhych w *odo||is*u da lenbs
p@zraczanych po.l zabuewe hieszkeniya . . . .17
fab.la 12 Dopueczahy pozioh pal elekltunagheranych w t..dowisku dla hieFc dostqPntih dla

lldhoaa 17

fabcla 13 Aoaliza SwOf dta obsbtu ihtetuehcyjhega zwe2anego z patan etetdtunaqnetydnyni

,, ,,, ,48

taoeta 14 Ancnra SWAI db obslatu /*42a4eaa t panEnQtua4Pm

ob6rcn4nety. yn - do.M / dsba sl@y .. .. ...-.... 19

fab.la 15 r'aatza SWO| dta obsrato ihteMncyjnega zwa,ah.so 2 ptuhi@iowahion

obtl@nagn tychyn- eans i 2agbreh6 .. .. ... ...............19
fabela 16 Pod nowanie Mhy slanaw I elaw atdosskowych da w abeabw JCWP dta Gfrky

ld: 0B I 9lt98,{-E412-:108D-8E63- D7D4i0D I 66?E. Iodpisd!



fabal. 21 Atalze SWO| dla obs2aru inloN.ncyin.go zwiqzan.go z aw.n.fri pa.dyilow@i -
,,, ,,,, ,63

hbeb 22 zbla na lee\ie Pblrawtce Wrotkt. . ,,'.,,'-&
f.b.l. 23 An.tiza svlof dta obszatu 2wiq2rh.go z zasbani glebwyni - Mo i staba 6tohy . . 65

frb.ta 21 Ahali2e d /or d. obsratu ihtwn.yjh.go tuia2enego 2 2aebenl gtobowyni - d s
l z.g@2@ja

fabela 25 Anetiza SwOf dta obsza.u nte@hcytnego zsiqzanego z gaqxtdttuq odpa&tu - daaE

I @ sl@y -....... ... -....... ..-..... ... . .. .

fsbel1 26 Analiza swaf.ne obsratu ht.tuoncylne1o Qz1hego z qo.padE*1 odpod.ht - sans

fsbels 30 Analiza SWOT dla obszatu thleNehcynega niEzanego 2 .wen ni pactuyslaqtu -
, ,, ,, , ,, , ,, ,'..74

f.bala 27 Analiza SWOT dte obszetu ilt tuohcyihego zwilzanago z zesobahi patnd.lcrwi -
Mn l slab. sibhy................. ... ............ .... ... .71

f.b.le 2A Anali?e SWO| dla obszatu int tuah.yiheso zwia2anaqo 2 2asb.ni pay.nhbzydi -
ean6. i zag@renia .. ....74
fabela 29 Lolaiizaqa pded*balst* stana*tacych zakhdy o tueks2@yn ryzt*! qtstwienb

awatu (ZZR) i zakady a du2yh r,2t*u *astapteho a*a (zDR) wzgtrnen Cnny Ptetbtu@ WbkE

f.b.l. 31 Analia SWOf dta ob.zatu ihte@dcyineqo tuiazanega z awatiani Paenystowrl -
dah.6 i2aitu ehie................. ... ... ...74
fab.la 32 Wyrnaczona c.te waz 2 ktotuokani dnahn i abszarani i.tercncwymt ha tdahie

Anint -. -. -. --.-. - ... . .... .... . 80

fabela 33 Hananogqn Eahzaqt .adah wtasntrh wtaz 2 tch tnen@flahieh .... .. ... , , ., , . ........ . 85

f abeta 31 Hanonogen rc alzaqi z sdah nohnarcwenych wtaz 2 Eh fi nanew.niin.. . .... . .. .,. 85

Pr.lrs O.h6ny sbd*1.1. dl. G6l.y Pl.rr@lc. lxl.ltl.
n. r.i.20192022 z p€Eper9*q do 2027 rcru

Id: 0Bl9898A-!112-t08D-BE6l-D?tr4l0D16678 PuJpien)



9. SPIS RYSUNK6W

Rysunek 1 Mape Gnny Piotowi@ Wb|kie...........

Rysunek2Sod,iorccnoopadyahosleryenedtoGnihyPietrcwb.wbtkie.......................23
Rysunek i Sednb@cne tonqe/al!ry dia Gniny Piel@wca Welhe ........ . .. .. .. ..... 23

,, ,,,,',,','21

Rysuhek 4 Mapa pd.d.t.Meh.a hajwa2hte)sz. s21.N eotow e Ghkie H.ltuwi. wLtki. .......... 31

Rysunek 5 Zonh t/tady ha obsJ|&6 F,atsk 2 hahiosionyni gdnicrni blew6<tztw .. ........50

Ryenok 6 Zkwhio t <rr,ttryri dQeci wod powcnhwy.n aa obsza?e Gnky tut@w WbL,b

Rysuhek 7 Gtbme aak znatdujq@ ste na tetenE G@ny hsta*4 WBtkts... .... .. ..... . .. .. .... ....-.

52

53

Ryslnak 1 3 Funy d$iohy pt 4tc'dy ha lerenie Ctunry Pol@*i@ we&ie,, .. . - .. -
RtsLneA la Pah^th.ptzltody otlN anet - dtrc*a

Rysunek 8 Uslluo||anie Ctbwhega Zbi@ik. WOd Podzieanych na obszado ghihy Pi.ttoek

Rysuhek 9 Podsuno||ania @hy stah6w i @t6w lmdowiskowydl dta w obsz.tdw JCWPd .na

Gntty P-&t o*lco W.klo ...., . . 56

Rysunek 10 Obs2.ry J.doaliych Czeici w|fr Po&iehhyct' na t.r@b Gnihy $oltfui@ wakb 57

Rysunek 1 1 Obszaty ,.9to26.ia p odziaqego w okali.y Gnhy Pi.iM wkt n . . . 60

Ryslhek 12 Mapa Nadlettqtwa Rudy RacbaBkie 72

PdgEm o.hony S6dowl.k. dl. Ghiny Pi.rowl.. W.lkl.
na lara 20r92022 2 p'Bporty-r do 2027 rcku

ld: 0BlrD98A-E112-t08Dnrl:6:l-l)71)4101)166711. l',,dti!'n!


