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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Program ochrony środowiska dla Gminy Wołów na lata 2022-2024 

z perspektywą do roku 2026. W związku z upływem okresu obowiązywania Programu ochrony  

środowiska na lata 2016-2018 z perspektywą do roku 2021 zaszła konieczność opracowana 

aktualnego dokumentu. 

Program ochrony środowiska stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania 

środowiskiem na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Podstawowym celem 

sporządzenia i uchwalenia Programu jest realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego 

polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych 

i programowych. 

 

1.2. Podstawa prawna opracowania 
 Art. 17 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska stanowi, że organ 

wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, 

sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, 

uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych. 

Projekty gminnych programów ochrony środowiska podlegają zaopiniowaniu przez organ 

wykonawczy powiatu.  

Organ zobowiązany do sporządzenia programu ochrony środowiska zapewnia możliwość udziału 

społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. 

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283 ze zm.), 

w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie programu ochrony środowiska.  

Gminny program ochrony środowiska uchwala rada gminy/miejska. 
 

1.3. Metodyka opracowania 
Program ochrony środowiska dla Gminy Wołów na lata 2022-2024 z perspektywą do roku 2026 

został opracowany na podstawie metodyki wskazanej przez Ministerstwo Środowiska w publikacji 

Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska, 

opublikowanych na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska (https://bip.mos.gov.pl/strategie-

plany-programy/wytyczne-do-programow-ochrony-srodowiska/). Zgodnie z tymi wytycznymi 

podstawowe zasady tworzenia programów to m. in.: 

 Zwięzłość i prostota, 

 Spójność z dokumentami strategicznymi i programowymi, 

 Konsekwentne i świadome stosowanie terminów, 

 Oparcie na wiarygodnych danych, 

 Prawidłowe określenie celów. 
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Wytyczne Ministerstwa Środowiska opisują również zalecaną strukturę programów ochrony 

środowiska, obszary interwencji oraz przykładowy katalog wskaźników monitorowania postępów 

wdrażania POŚ. 

Istniejący stan środowiska Gminy Wołów opisano na podstawie aktualnie (tj. wrzesień 2021 r.) 

publikowanych i udostępnionych danych przez poszczególne jednostki i podmioty. 

2. Streszczenie 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wołów na lata 2022-2024 z perspektywą do 2026 r. został 

wykonany zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), nakładający obowiązek sporządzania Programów na 

poziomie gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim. Uchwalenie przez Radę Miejską 

opracowanego dokumentu pozwoli na wypełnienie przez Burmistrza ustawowego obowiązku oraz 

przyczyni się do poprawy i uporządkowania zarządzania środowiskiem na terenie miasta i gminy, 

poprawy jakości życia mieszkańców, poprawy jakości środowiska naturalnego Gminy, a to 

wszystko z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. 

Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ jest realizacja przez jednostki samorządu 

terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów 

strategicznych i programowych. POŚ stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania 

środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody 

na szczeblu danej JST.  

Niniejszy program ocenia i analizuje stan środowiska przyrodniczego na terenie Gminy Wołów 

w podziale na dziesięć obszarów przyszłej interwencji: (1) ochronę klimatu i jakości powietrza, (2) 

zagrożenia hałasem, (3) pola elektromagnetyczne, (4) gospodarowanie wodami, (5) gospodarkę 

wodno-ściekową, (6) zasoby geologiczne, (7) gleby, (8) gospodarkę odpadami i zapobieganie 

powstawaniu odpadów, (9) zasoby przyrodnicze, (10) zagrożenia poważnymi awariami. Analizę 

oparto o najnowsze dostępne dane charakteryzujące poszczególne obszary. Dokonano również 

analizy SWOT obszarów interwencji. 

W ramach Programu stworzono harmonogram rzeczowo-finansowy zadań oraz wskazano możliwe 

źródła finansowania zadań związanych z ochroną środowiska. Wskazano  krajowe oraz unijne 

źródła funduszy. 

Przedstawiono również system realizacji Programu Ochrony Środowiska oraz spójność 

z dokumentami strategicznymi i programowymi. Opracowany został także system monitoringu, 

który umożliwi sprawną realizację działań, jak również pozwoli na bieżącą aktualizację celów 

programu. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wołów na lata 2022-2024 z perspektywą do 

roku 2026 umożliwi efektywne i sprawne wykorzystanie środków finansowych na działania 

w zakresie ochrony środowiska. Zadania te zapewnią poprawę stanu środowiska w Gminie Wołów, 

ochronę i rozwój walorów środowiska, racjonalne gospodarowanie jego zasobami 

z uwzględnieniem konieczności ochrony środowiska oraz ograniczą negatywny wpływ źródeł 

zanieczyszczeń na środowisko.  
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3. Ogólna charakterystyka Gminy Wołów 
Gmina Wołów jest jedną z trzech gmin wchodzących w skład Powiatu Wołowskiego położonego 

w północnej części Województwa Dolnośląskiego. Jest gmina miejsko-wiejska, o powierzchni 

całkowitej 331,06 km
2
. Główną siedzibą jest miasto Wołów o powierzchni 18,53 km

2
. Pozostałą 

część gminy tworzą 42 wsie i przysiółki, skupione w 37 sołectwach. Gmina graniczy: 

- od północy z gminą Wińsko, 

- od północnego-wchodu z gminami Prusice i Oborniki Śląskie, 

- od południowego-wschodu z gminą Brzeg Dolny, 

- od południa (wzdłuż Odry) z gminami Malczyce i Środa Śląska, 

- od zachodu z gminami Prochowice i Ścinawa. 

 

Rysunek 1 Gmina Wołów na tle Powiatu Wołowskiego 

 
Źródło: www.geoportal.gov.pl 

 

Zgodnie z danymi GUS, na koniec 2020 r. Gminę Wołów zamieszkiwało 22 318 osób, z czego 

liczba kobiet wynosiła 11 302 (50,6%), a mężczyzn 11 016 (49,4%). W Wołowie zamieszkiwało 
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12 298 osób (55,1%), natomiast 10 020 osób (44,9%) na terenach wiejskich. Gęstość zaludnienia to 

jedynie 67 os./km
2
. 

 

Wykres 1 Struktura ludności Gminy Wołów w podziale na płeć [%] 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Wykres 2 Struktura ludności Gminy Wołów w podziale na miejsce zamieszkania [%] 

 
Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

 

Dane GUS wg stanu na 31.12.2020 r. wskazywały, że w Gminie Wołów zarejestrowanych było 

1506 podmiotów gospodarczych. Najwięcej podmiotów zarejestrowanych działało w sekcji 

G (handel detaliczny i hurtowy) - 294, sekcji F (budownictwo) – 257 oraz L (działalność związana 

z obsługą) – 233. 96,3% wszystkich podmiotów stanowią mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 
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9 osób. W tabeli poniżej przedstawiono wykaz podmiotów gospodarczych w podziale na 

poszczególne sekcje. 

 

 

Tabela 1 Liczba podmiotów gospodarczych w podziale na sekcje 

Sekcja Miasto Wieś Gmina łącznie 

A - rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo 13 37 50 

B – górnictwo i wydobywanie 2 0 2 

C - przetwórstwo przemysłowe 104 57 161 

D - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 

elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i 

powietrze do układów klimatyzacyjnych 0 2 2 

E - dostawa wody; gospodarowanie ściekami i 

odpadami oraz działalność związana z 

rekultywacją 2 1 3 

F - budownictwo 257 183 440 

G - handel hurtowy i detaliczny; naprawa 

pojazdów samochodowych, włączając 

motocykle 294 144 438 

H – transport, gospodarka magazynowa 44 33 77 

I – działalność związana z zakwaterowaniem i 

usługami gastronomicznymi 29 21 50 

J – informacja i komunikacja 46 20 66 

K – działalność finansowa i ubezpieczeniowa 45 11 56 

L – działalność związana z obsługą rynku 

nieruchomości 233 14 247 

M – działalność profesjonalna, naukowa i 

techniczna 112 32 144 

N – działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność wspierająca 42 20 62 

O – administracja publiczna i obrona 

narodowa, obowiązkowe zabezpieczenia 

społeczne 10 6 16 

P – edukacja 65 25 90 

Q – opieka zdrowotna i pomoc społeczna 79 32 111 

R – działalność związana z kulturą, rozrywką 

i rekreacją 33 17 50 

S i T – pozostała działalność usługowa oraz 

gospodarstwa domowe zatrudniające 

pracowników; gospodarstwa domowe 

produkujące wyroby i świadczące usługi na 

własne potrzeby 96 67 163 

ŁĄCZNIE 1506 722 2228 
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Źródło: Bank Danych Lokalnych (stan na 31.12.2020 r.), opracowanie własne 

 

Największy udział procentowy w powierzchni Gminy mają lasy, zajmujące powierzchnię 

13 880,8 ha (41,98%), natomiast użytki rolne zajmują ok. 12 107,9 ha (36,62%). Użytki zielone, 

czyli łąki i pastwiska trwałe to obszar o powierzchni 3 548,7 ha (10,73%). Strukturę użytkowania 

gruntów na terenie Gminy, przedstawiono poniżej. 

 

Tabela 2 Struktura użytków gruntowych na terenie Gminy Wołów 

Użytek gruntowy Powierzchnia [ha] Udział % 

grunty orne 12107,9 36,62% 

lasy 13880,8 41,98% 

łąki trwałe 2200,2 6,65% 

pastwiska trwałe 1348,5 4,08% 

wody płynące 386,2 1,17% 

nieużytki 248,2 0,75% 

drogi 870,1 2,63% 

grunty zadrzewione i zakrzewione  24,8 0,07% 

grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach 

rolnych 257,8 0,78% 

grunty rolne zabudowane 432,7 1,31% 

tereny różne 84,0 0,25% 

grunty pod rowami 160,1 0,48% 

wody stojące 6,2 0,02% 

tereny mieszkaniowe 224,8 0,68% 

tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 38,9 0,12% 

inne tereny zabudowane 135,7 0,41% 

grunty pod stawami 327,8 0,99% 

zurbanizowane tereny niezabudowane 52,9 0,16% 

użytki ekologiczne 97,6 0,30% 

sady 41,5 0,13% 

grunty przeznaczone pod budowę dróg 

publicznych lub linii kolejowych 1,6 0,00% 

tereny kolejowe 75,2 0,23% 

tereny przemysłowe 50,9 0,15% 

użytki kopalne 10,9 0,03% 

ŁĄCZNIE 33065,4 100,00% 
Opracowanie własne na podstawie danych Ewidencji Gruntów i Budynków 
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Wykres 3 Struktura użytkowania gruntów na terenie Gminy Wołów 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Ewidencji Gruntów i Budynków 

4. Ocena stanu środowiska Gminy Wołów 
4.1. Ochrona klimatu i jakości powietrza 

4.1.1. Klimat 
Gmina Wołów położona jest na obszarze Niziny Śląskiej, zwanej najcieplejszym regionem kraju. 

Nizinę Śląską charakteryzują krótkotrwała zima, wczesna wiosna, ciepłe lato i najdłuższy w Polsce 

okres wegetacyjny, trwający ok. 230 dni. Ma to związek z naturalną barierą geologiczną na 

południu regionu, tj. pasma górskiego Sudetów, z powodu której przy wietrze południowo-

zachodnim zmniejsza się wilgotność powietrza i zachmurzenie a wzrasta temperatura, natomiast 

przy wietrze północno-wschodnim wzrastają opady i liczba burz. Dzięki temu korzystne warunki 

klimatyczne i warunki glebowe panujące na Nizinie Śląskiej sprawiły, że w regionie jest wiele pól 

uprawnych. Średnia temperatura roczna wynosi ok. +10
o
C. Średnia temperatura w lipcu wynosi ok. 

+20,1
o
C, a w styczniu -0,4

o
C. Ciepłe lato trwa ponad 100 dni - od końca maja do początku 

września. Średnia suma opadów rocznych nie jest wysoka i wynosi ok. 670 mm, a w okresie 

wegetacyjnym średnio ok. 400 mm. Najwięcej opadów notuje się w lipcu – ok. 93 mm, najmniej 

w lutym (ok. 40 mm). W gminie wieją głównie wiatry zachodnie i południowo-zachodnie, 

najmniejszy udział mają wiatry z kierunków północno-wschodnich, średnia prędkość wiatru wynosi 

2-3 m/s. 
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Wykres 4 Wykres klimatyczny dla miasta Wołów 

 
Źródło: https://pl.climate-data.org, opracowanie własne 

 

Wykres 5 Dni deszczowe i godziny słoneczne dla miasta Wołów 

 
Źródło: https://pl.climate-data.org, opracowanie własne 
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Wyniki analiz naukowych i scenariuszy klimatycznych, wykonanych w ramach Strategicznego 

Planu Adaptacji do roku 2020 (SPA 2020) uświadamiają, że klimat Polski systematycznie się 

zmienia. Największe zagrożenie stanowią:  

 wzrost średniej rocznej temperatury powietrza;  

 zmiana struktury opadów, zwłaszcza w porze letniej – opady są bardziej gwałtowne, 

krótkotrwałe oraz nieregularne;  

 wzrost częstotliwości występowania oraz nasilenie groźnych zjawisk pogodowych: 

nawalnych deszczy, silnych wiatrów, gwałtownych burz, czy fali upałów. 

Wieloletnie badania naukowe wyraźnie wskazują natomiast, że zachodzące zmiany klimatu 

stanowią duże zagrożenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego wielu krajów, także Polski, 

dlatego tak istotna jest kwestia odpowiedniego przystosowania się do obecnych i przyszłych 

skutków tych zmian. Dane zamieszczone na stronie www.klimada.mos.gov.pl pokazują, że 

w przypadku niepodjęcia działań przystosowawczych, straty w Polsce mogą sięgać ponad 

120 mld zł.  

Wszystko to wskazuje, że podejmowanie działań adaptacyjnych, zarówno w odniesieniu do 

ochrony ludności w sytuacjach kryzysowych, jak i niezbędnych dostosowań w sektorze 

gospodarczym, jest warunkiem koniecznym, aby uniknąć ogromnych strat finansowych 

w przyszłości. Jednak działania te muszą być podejmowane na poziomie międzynarodowym, 

krajowym i lokalnym, bo tylko kompleksowe działania mogą przynieść długotrwałe i wymierne 

efekty. W warunkach krajowych potrzebne są działania w zakresie gospodarowania wodami (ze 

względu na występujące coraz częściej susze lub okresowe niedobory wody) oraz zwiększanie 

odporności poszczególnych sektorów gospodarki na niedobory wody (przede wszystkim sektora 

rolniczego). Ważna jest również ochrona ekosystemów wodnych, mających wpływ na różnorodność 

biologiczną i gatunkową, tj. rzek, jezior, mokradeł. 

 

4.1.2. Zaopatrzenie w gaz ziemny i ciepło 
Zaopatrzenie w gaz ziemny 

Gaz ziemny wykorzystywany w celach grzewczych wywiera pozytywny wpływ na jakość 

powietrza atmosferycznego, ponieważ w porównaniu do najpowszechniej stosowanego opału, czyli 

węgla, jest paliwem niskoemisyjnym (brak emisji pyłów zawieszonych oraz benzo(a)pirenu).  

W Gminie Wołów zgazyfikowane jest miasto Wołów oraz wsie Piotroniowice i Uskorz Mały, 

natomiast gospodarstwa na pozostałych terenach wiejskich nie mają dostępu do gazu ziemnego. 

Zapewne głównym czynnikiem, mającym wpływ na brak gazyfikacji jest rozproszona zabudowa 

terenów wiejskich, co generowałoby duże koszty budowy sieci przesyłowych. Dane ze strony 

Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. wskazują, że Gmina Wołów zgazyfikowana jest 

w 52,45 %. 

Na terenie Gminy znajdują się 4 stacje gazowe:  

 Stacje gazowe I stopnia: 

 Wołów, ul. Uskorska – przepustowość: 3 000 m
3
/h, ciśnienie wyjściowe: 0,3 MPa;  
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 Wołów, ul. Uskorska - przepustowość: 6 000 m
3
/h, ciśnienie wyjściowe: 0,3 MPa; 

 Stacje gazowe II stopnia:  

 Wołów, ul. Zaułek Zielony - przepustowość: 600 m
3
/h, ciśnienie wyjściowe: 

0,2 MPa;  

 Wołów, ul. Al. Niepodległości - przepustowość: 2 000 m
3
/h, ciśnienie wyjściowe: 

0,2 MPa;  

Według danych GUS w 2019 r. długość czynnej sieci przesyłowej wynosiła 70,858 km, natomiast 

liczba czynnych przyłączy gazowych do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych to 1 654 szt. 

Odbiorców gazu ogrzewających mieszkania gazem było 1 214 gospodarstw, zaś liczba ludności 

korzystającej z sieci gazowej wynosiła ogółem 11 664 osoby. 

 

Zaopatrzenie w ciepło 

Na terenie Gminy Wołów nie ma zorganizowanego centralnego systemu ciepłowniczego – brak jest 

ciepłowni lub elektrociepłowni. W przeważającej większości źródłami ogrzewania są indywidualne 

źródła ciepła, tzw. „kopciuchy” oraz nieliczne kotłownie lokalne, opalane przeważnie paliwami 

stałymi, czyli węglem bądź drewnem. Taki stan rzeczy ma negatywny wpływ na jakość powietrza 

atmosferycznego. Indywidualne ogrzewanie jest przyczyną tzw. „niskiej emisji”. Spaliny 

emitowane przez kominy o wysokości około 10 m (budynki mieszkalne), rozprzestrzeniają się w 

przyziemnych warstwach atmosfery. Niska wysokość emitorów w powiązaniu z częstą w okresie 

zimowym inwersją temperatury, sprzyja kumulacji zanieczyszczeń (głównie pyłów zawieszonych 

PM 10 i PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu). 

Według danych statystycznych w Gminie 82,9 % mieszkań posiadało centralne ogrzewanie (stan na 

31.12.2019 r.). Jest to wartość porównywalna dla średniej województwa dolnośląskiego (82,2 %) 

oraz powiatu wołowskiego (83,8 %). Wiek kotłów centralnego ogrzewania determinuje ich 

sprawność użytkową. Wraz ze wzrostem okresu przez jaki eksploatowany jest kocioł, spada jego 

sprawność grzewcza, czyli należy zużyć więcej paliwa, aby ogrzać tą samą powierzchnię. 

Powoduje to wzrost kosztów ogrzewania oraz wydzielanie większej ilości CO2 do atmosfery. 

Przykładowo, według rozporządzenia z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania 

charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki 

energetycznej, średnia sprawność wytwarzania ciepła z węglowego kotła c.o. wyprodukowanego po 

2000 r. wynosi około 82 %, dla kotła wyprodukowanego w latach 1980-2000 jest już 65 %, 

natomiast urządzenia wyprodukowane przed 1980 r. charakteryzują się sprawnością na poziomie 

60 %. Zgodnie z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wołów najczęściej 

wykorzystywanymi nośnikami energii na cele grzewcze są drewno opałowe, węgiel kamienny i gaz 

ziemny. 

 

4.1.3. Jakośd powietrza 
Jakość powietrza nie tylko na terenie Gminy Wołów bada Państwowa Inspekcja Ochrony 

Środowiska. Oceny dokonuje się w odniesieniu do obszaru strefy. Zgodnie z art. 87 ustawy - Prawo 
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ochrony środowiska obecnie dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych w ocenach jakości 

powietrza strefę stanowią: 

- aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 

- miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, 

- pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców. 

Nazwy kodów i stref określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. 

w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 914). 

Liczba stref w Polsce obecnie wynosi 46, a samo województwo dolnośląskie zostało podzielone na 

4 strefy: Aglomeracja Wrocławska, miasto Legnica, miasto Wałbrzych i strefa dolnośląska. Gmina 

Wołów znajduje się w strefie dolnośląskiej, obejmującej swym zasięgiem 19 513 km
2
. 

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna pochodząca z sektora 

komunalno-bytowego (emisja powierzchniowa), z komunikacji (emisja liniowa) oraz działalności 

przemysłowej (emisja punktowa). Lokalnymi źródłami zanieczyszczeń są kominy domów 

ogrzewanych indywidualnie oraz komunikacja samochodowa na obszarach, gdzie występują drogi 

o znacznym natężeniu ruchu.  

Zgodnie z Roczną oceną jakości powietrza w województwie dolnośląskim – raport wojewódzki za 

rok 2020 (GIOŚ RWMŚ we Wrocławiu, kwiecień 2021 r.), na terenie strefy dolnośląskiej, tym 

samym na terenie Gminy Wołów, nie zanotowano przekroczenia obowiązującego dla ozonu (O3) 

poziomu docelowego, natomiast przekroczenia stwierdzono w odniesieniu do poziomu celu 

długoterminowego. W tym wypadku wyznaczono obszar przekroczeń poziomu długoterminowego 

dla ozonu.  

Ozon to odmiana tlenu o cząsteczce trójatomowej. Jest to drażniący gaz o barwie 

bladoniebieskiej i charakterystycznej woni. w naturalny sposób powstaje na wysokości 30-

50 km. Na wysokości ok. 25 km ozon już nie powstaje, jak również nie ulega rozpadowi.  Do 

dolnych, gęstych warstw atmosfery ozon przenika w niewielkich ilościach, gdzie szybko ulega 

rozpadowi. Jest to troposfera, której pułap sięga (w zależności od szerokości 

geograficznej)wysokości 8-17 km, zawierająca około 10% ozonu. W stratosferze ozon stanowi 

swoistą "tarczę ochronną" chroniącą biosferę Ziemi, w troposferze jest niepożądany, gdyż 

należy do gazów cieplarnianych. Może powodować chwilowe zaburzenia funkcji oddechowych, 

szybki i płytki oddech oraz bóle głowy, zwłaszcza przy większym wysiłku fizycznym. Wysokie 

stężenia ozonu mogą powodować podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych, kaszel 

i napady duszności. Możliwe są podrażnienia i swędzenie oczu, bóle klatki piersiowej, 

podrażnienia śluzówki, a także choroby dróg oddechowych (nosa, gardła i płuc). 
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Rysunek 2 Zasięg obszarów przekroczeń poziomu celu długoterminowego dla ozonu 

określonego ze względu na ochronę zdrowia w województwie dolnośląskim w 2020 roku 

 
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim – raport wojewódzki za 2020 rok 

(Wrocław, kwiecień 2021) 

 

W 2020 roku zanotowano również przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego arsenu 

(As) w Głogowie i Legnicy, przez co strefa dolnośląska została zakwalifikowana do klasy C, dla 

której wyznaczono obszar przekroczeń poziomu docelowego dla arsenu w pyle PM10.  

Arsen jest pierwiastkiem należącym do grupy metali ciężkich. Jest to pierwiastek bardzo dobrze 

rozpuszczalny w wodzie, w związku z czym jego stężenie w zbiornikach wodnych jest bardzo 

zróżnicowane.  W powietrzu pod wpływem wiatru, posiada zdolność do bardzo łatwego 

rozprzestrzeniania się na duże odległości. Do źródeł naturalnych arsenu przede wszystkim należy 

zaliczyć wybuchy wulkanów, czy falowanie wód. W wyniku działalności człowieka pierwiastek ten 

uwalniany jest na wskutek spalania węgla, produkcji akumulatorów, wydobycia surowców 

mineralnych oraz nawożenia gleb.  

Negatywne oddziaływanie arsenu na zdrowie człowieka zależy od wielu czynników, takich jak: 

czas ekspozycji, przyjęta dawka, postać przyjętego pierwiastka (najbardziej negatywny wpływ 
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wywołuje As na –III stopniu utleniania w postaci związków organicznych) oraz rodzaj drogi, którą 

się przedostał (woda lub pokarm). Krótkotrwałe narażenie może powodować przemijające 

schorzenia lub dolegliwości (wymioty, biegunka). Długotrwała ekspozycja przyczynia się do 

kumulacji arsenu w niektórych narządach (wątrobie, kościach, skórze). W związku z tym może się 

to przyczyniać do pojawienia się zmian skórnych, a nawet uszkodzenia organów. Dodatkowo, 

związki arsenu wykazują działanie kancerogenne oraz mutagenne. Ponadnormatywne stężenia 

arsenu w strefie dolnośląskiej związane są przemysłem metali nieżelaznych - wpływ emisji z Huty 

Miedzi Legnica, Instytutu Metali Nieżelaznych oraz Huty Miedzi Głogów. 

 
Rysunek 3 Zasięg obszarów przekroczeń poziomu docelowego arsenu w pyle PM10 

określonego ze względu na ochronę zdrowia w województwie dolnośląskim w 2020 roku 

 
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim – raport wojewódzki za 2020 rok 

(Wrocław, kwiecień 2021) 

 

Zgodnie z Roczną oceną jakości powietrza w województwie dolnośląskim – raport wojewódzki za 

rok 2020 na terenie Gminy Wołów nie wyznaczono obszarów przekroczeń poziomów 

dopuszczalnych tlenku węgla oraz pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 w powietrzu, natomiast we 

wszystkich strefach województwa zanotowano przekroczenia średniorocznego poziomu 
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docelowego dla benzo(a)pirenu. Z tego względu wszystkie strefy zostały zakwalifikowane do klasy 

C. Występowanie przekroczeń poziomu docelowego wiązało się z wysokim poziomem stężeń 

benzo(a)pirenu w okresie zimowym. Stężenia B(a)P, który pochodzi głównie ze spalania paliw 

stałych do celów grzewczych ze źródeł bytowo-komunalnych („niska” emisja związana 

z ogrzewaniem budynków), cechowała wyraźna zmienność sezonowa. 

 

Rysunek 4 Zasięg obszarów przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu określonego ze 

względu na ochronę zdrowia w województwie dolnośląskim w 2020 roku 

 
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim – raport wojewódzki za 2020 rok 

(Wrocław, kwiecień 2021) 

 

Sejmik Województwa Dolnośląskiego dnia 16 lipca 2020 r. przyjął uchwałą nr XXI/505/20 

Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały 

przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań 

krótkoterminowych. Programem tym została objęta także Gmina Wołów, ze względu na wystąpienie 

na całym jej terenie w 2018 r. obszaru przekroczeń docelowego stężenia rocznego benzo(a)pirenu 

w powietrzu (wyznaczony obszar przekroczeń obejmuje praktycznie cały obszar strefy 

dolnośląskiej).  
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Zgodnie z powyższym programem, głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza i przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów stężeń pyłów zawieszonych (PM2,5 i PM10) oraz benzo(a)pirenu 

w powietrzu jest tzw. niska emisja pochodząca ze spalania paliw stałych w paleniskach domowych. 

Stężenia pyłów zawieszonych oraz benzo(a)pirenu wykazują zmienność sezonową – przekroczenia 

występują głównie w sezonie grzewczym. W indywidualnym ogrzewnictwie w dużej mierze 

użytkowane są jeszcze urządzenia o niskiej sprawności, bez możliwości regulacji i kontroli 

podawanego paliwa i powietrza wprowadzanego do procesu spalania. Głównym paliwem jest 

niskiej jakości węgiel i miał węglowy, w niewielkim stopniu drewno i biomasa. Często też 

w kotłach domowych spalane są różnego rodzaju odpady, najczęściej tworzyw sztucznych, których 

produkty spalania stanowią zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.  

Program ochrony powietrza nakłada również do realizacji dla stref w województwie dolnośląskim 

szereg działań naprawczych, m. in. ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania 

indywidualnego, zwiększanie powierzchni zieleni w miastach, edukację ekologiczną, czy 

wykonanie szczegółowej inwentaryzacji źródeł w poszczególnych gminach, w których powinna 

nastąpić wymiana kotłów na paliwo stałe, a w których nie została ona do tej pory sporządzona. 

 

4.1.4. Uchwała antysmogowa 
Sejmik Województwa Dolnośląskiego w dniu 30 listopada 2017 r. przyjął uchwałę nr XLI/1407/17 

w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy 

Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje 

spalanie paliw. Jest to  tzw. uchwała antysmogowa, do której zapisów muszą stosować się wszyscy 

mieszkańcy województwa dolnośląskiego. Uchwała ta obowiązuje od 1 lipca 2018 r., od tego też 

czasu wprowadziła zakaz stosowania: 

 węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z jego wykorzystaniem, 

 mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich 

wykorzystaniem, 

 węgla kamiennego w postaci miału, o uziarnieniu poniżej 3 mm, 

 biomasy stałej (drewna) o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%. 

Uchwała wprowadziła też wymogi dla instalacji grzewczych: 

 od 1 lipca 2018 r. nowo uruchamiane kotły muszą spełniać wymagania ekoprojektu, tj. 

minimum 5 klasy, 

 od 1 lipca 2024 r. zakaz użytkowania „kopciuchów”, czyli instalacji na paliwa stałe, które 

nie spełniają minimum 3 klasy, 

 od 1 lipca 2028 r. zakaz użytkowania instalacji na paliwa stałe, które nie spełniają 

minimalnych standardów emisyjnych odpowiadających klasie 3 i 4, czyli węglem 

i drewnem będzie można palić tylko w instalacjach minimum 5 klasy. 

 

4.1.5. Dotychczasowe działania Gminy Wołów na rzecz ochrony klimatu i jakości powietrza 

Gmina Wołów prowadzi szereg działań, mających na celu ochronę klimatu i jakości powietrza. 

W maju 2021 r. Gmina przystąpiła do porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
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Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie utworzenia na jej terenie Punktu 

Konsultacyjnego Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. „Czyste Powietrze” to 

kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych 

zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na 

wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków 

jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Skierowany jest do osób fizycznych będących 

właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu 

mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. 

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Program przewiduje dofinansowania m.in. na: 

 wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż 

nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu, 

 docieplenie przegród budynku, 

 wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

 instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej), 

 montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. 

Punkt konsultacyjny otwarty jest trzy razy w tygodniu w każdy wtorek i środę w godzinach od 

11:00 do 15:00 oraz w każdy czwartek w godzinach od 10:00 do 12:00. Można w nim uzyskać 

informacje dotyczące warunków uzyskania dofinansowania w programie. Za poprawność 

i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem 

faktycznym, odpowiada wyłącznie wnioskodawca. Rozpatrywanie złożonych w gminnym punkcie 

konsultacyjnym wniosków i przyznawanie dofinansowań należy do kompetencji Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Liczba wniosków złożonych 

w Programie z terenu Gminy Wołów na koniec III kwartału 2021 r. wyniosła 27. 

Ponadto Gmina Wołów wspólnie z sześcioma gminami: Żmigród, Cieszków, Milicz, Prusice, 

Twardogóra, Wołów, Zawonia, jest partnerem projektu pn. „Poprawa stanu powietrza w OSI 

Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych 

na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)”. Liderem 

jest Gmina Żmigród. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 

2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 

„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze 

mieszkaniowym”. Celem przedmiotowego projektu jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

powietrza pochodzących ze spalania paliw stałych w indywidualnych instalacjach grzewczych na 

terenie wybranych gmin OSI Doliny Baryczy. Jest to projekt grantowy, polegający na udzielaniu 

przez Grantodawcę grantów na przedsięwzięcia realizowane w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych i wielorodzinnych dotyczące wymiany dotychczasowych wysokoemisyjnych 

źródeł ciepła na podłączenie do sieci ciepłowniczej, instalacje wykorzystujące odnawialne źródła 

ciepła oraz kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe. Granty można przeznaczyć na 

wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła na: 
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 podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej lub  

 instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub  

 instalację kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, 

 ogrzewanie elektryczne. 

Maksymalna kwota wsparcia przypadająca na jeden dom jednorodzinny to 20 tys. PLN, a na 

mieszkanie 10 tys. PLN, niezależnie od liczby źródeł ciepła podlegających modernizacji (lub 

iloczynu tej kwoty i liczby mieszkań, jeśli Grantobiorcą będzie podmiot inny niż osoba fizyczna, tj. 

wspólnota mieszkaniowa). Maksymalny poziom wsparcia do 70% wydatków kwalifikowalnych. 

W projekcie zakwalifikowało się 146 osób, z czego 107 podpisało umowę. Na dzień dzisiejszy 

12.01.2022 r. łączna kwota dofinansowania wyniosła 1 507 669,58 zł. 

 

4.1.6. Analiza SWOT 
 

Mocne strony Słabe strony 

 brak wyznaczonej strefy przekroczeń 

średniorocznych dopuszczalnych stężeń 

pyłu zawieszonego PM 2,5, 

 brak wyznaczonej strefy przekroczeń 

średniorocznych dopuszczalnych stężeń 

pyłu zawieszonego PM 10, 

 brak wyznaczonej strefy przekroczeń 

dopuszczalnych stężeń tlenku węgla 

(CO). 

 w odniesieniu do poziomu celu 

długoterminowego przekroczenie na 

terenie Gminy stężenia ozonu (O3) 

w powietrzu (zgodnie z Roczną oceną 

jakości powietrza w 2020 r.), 

 wyznaczenie na terenie Gminy obszaru 

przekroczenia średniorocznego poziomu 

arsenu (As) w powietrzu (zgodnie 

z Roczną oceną jakości powietrza 

w 2020 r.) 

 wyznaczenie na terenie Gminy obszaru 

przekroczenia średniorocznego poziomu 

benzo(a)pirenu w pyle PM 10 (zgodnie 

z Roczną oceną jakości powietrza 

w 2020 r.) 

Szanse Zagrożenia 

 rosnąca świadomość ekologiczna 

mieszkańców, 

 wdrażanie zapisów uchwały Sejmiku 

Województwa Dolnośląskiego nr 

XLI/1407/17 z dn. 30.11.2017 r. 

 tworzenie programów 

dofinansowujących wymianę źródeł 

ciepła, 

 rozwój technologii niskoemisyjnych. 

 niskie ceny węgla i drewna 

w porównaniu do paliw 

niskoemisyjnych, czyli gazu ziemnego, 

energii elektrycznej, oleju opałowego, 

 napływ zanieczyszczeń z ościennych 

Gmin. 
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4.1.7. Zagadnienia horyzontalne  
 

Tabela 3 Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji ochrona klimatu i jakości 

powietrza 

Adaptacja do zmian klimatu  Wdrożenie stabilnych niskoemisyjnych źródeł energii 

w skali lokalnej. 

 Budowa nowych instalacji OZE. 

 Termomodernizacja budynków oraz budownictwo 

energooszczędne. 

 Stosowanie systemów odzysku ciepła. 

 W przypadku wykorzystania węgla ważne jest również 

instalowanie wysokosprawnych, nowoczesnych kotłów 

grzewczych. 

Nadzwyczajne zagrożenia 

środowiska 

 Niewłaściwa eksploatacja kotłowni lokalnych. 

 Spalanie odpadów w kotłach domowych. 

Działania edukacyjne  Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych 

z zakresu OZE, termomodernizacji, budownictwa 

energooszczędnego, niskoemisyjnych źródeł grzewczych 

i paliw oraz zakazu i szkodliwości spalania odpadów w 

gospodarstwach domowych. 

Monitoring środowiska  Opracowywanie rocznych ocen jakości powietrza przez 

GIOŚ. 

 Rozwój systemów prognozowania zagrożeń oraz 

monitorowanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń 

klimatycznych (IMGW). 

 

4.2. Ochrona przed hałasem 

4.2.1. Hałas przemysłowy 
Hałas przemysłowy bywa odbierany jako bardziej uciążliwy aniżeli hałas drogowy, ze względu na 

jego ciągły charakter. 

Źródłem hałasu przemysłowego są np. nowopowstające obiekty gastronomiczne i usługowo-

handlowe,  gdzie przyczyną nadmiernej emisji są urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne. 

Uciążliwość tych zakładów wynika z ich bliskiego położenia względem zabudowy mieszkaniowej. 

W związku z interwencjami mieszkańców Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu przeprowadził pomiary hałasu w środowisku: 

 

Tabela 4 Wyniki pomiarów hałasu przeprowadzonych przez WIOŚ na terenie Gminy Wołów 

Nazwa zakładu Opis źródła hałasu Data pomiarów Poziomy dźwięku A w dB 

(średnie) w punktach 

pomiarowych 

BRB Sp. z o. o., ul.  Wentylator wyciągu 23.10.2000 r. Punkt pomiarowy nr 1 – ul. 
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Pułaskiego 1/7, 56-100 

Wołów 

trocin, 

 piła do cięcia 

wzdłużnego, 

 szlifierka, frezarka 

dolnowrzecionowa, 

 pilarko-czopiarko-

frezarka, 

 ręczne urządzenia do 

obróbki drewna 

Pułaskiego 1/8, 2 m od 

elewacji budynku, poziom 

przyziemia (pora dzienna, 

praca wentylatora wyciągu 

trocin) – 59,7 dB; 

Punkt pomiarowy nr 2 – ul. 

Pułaskiego 2/2, 1,5 m od 

elewacji budynku, poziom 

przyziemia – 57,6 dB 

Zakład Produkcji 

Opakowań z Tektury 

JARPAK Alicja 

Wątrobińska, ul. Leśna 

37, 56-100 Wołów 

 Cyklon instalacji 

odpylającej 

23.04.2003 r. Punkt pomiarowy nr 1, 

poziom przyziemia 

budynku mieszkalnego przy 

ul. Leśnej 35 – 55,9 dB, 

Punkt pomiarowy nr 2 

poziom przyziemia posesji 

przy Leśnej 35, 3 m od 

budynku 57,5 dB 

Punkt pomiarowy nr 3, 

poziom przyziemia na 

granicy zakładu – 68,0 dB 

Bank Zachodni WBK I 

Oddział Wołów, Rynek 

1-4, 

56-100 Wołów 

 Dwuobwodowy agregat 

chłodniczy (instalacja 

klimatyzacyjna) 

15.10.2003 r. Punkt pomiarowy – dach 

przybudówki banku, przy 

oknie mieszkania Rynek 1-

2, poziom 1 piętra, 1 m od 

elewacji budynku, na 

wysokości 1,5 m – 58,8 dB 

Źródło: Program ochrony środowiska dla Powiatu Wołowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 

2024 

 

4.2.2. Hałas komunikacyjny 
Hałas komunikacyjny jest głównym źródłem kształtującym klimat akustyczny, generującym 

największą liczbę przekroczeń dopuszczalnych poziomów. 

W Gminie Wołów emisja hałasu pochodzi głównie z komunikacji drogowej w rejonie dróg 

przebiegających przez gminę: 

 wojewódzkich nr 334, 338, 339, 340 i 341 – zarządzanych przez Dolnośląską Służbę Dróg 

i Kolei we Wrocławiu, 

 powiatowych – zarządzanych przez Starostwo Powiatowe w Wołowie, 

 gminnych – zarządzanych przez Gminę Wołów. 
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Na ruch lokalny, zwiększony w godzinach szczytu, nakłada się również ruch tranzytowy (głównie 

w kierunku mostów w Ścinawie, Lubiążu i Brzegu Dolnym), co powoduje zwiększone zagrożenie 

hałasem. 

Przeprowadzony w latach 2020/2021 r. przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad 

(GDDKiA) Generalny Pomiar Ruchu (GPR) na drogach krajowych i wojewódzkich wykazał, że 

w województwie dolnośląskim średni dobowy ruch roczny (SDDR) wynosił 4176 poj./dobę. 

W Gminie Wołów wyniki prezentowały się następująco: 

 

Tabela 5 Natężenie średniego dobowego ruchu rocznego  

na terenie Gminy Wołów w 2020/2021 r. 

Nr drogi Pikietaż Długość odcinka 

(km) 

Nazwa odcinka SDDR pojazdów 

silnik. ogółem 
Pocz. Końc. 

334 23,865 33,570 9,705 Krzelów-

Moczydlnica 

Dworska 

706 

338 0,000 7,925 7,925 Wińsko-Bożeń 1230 

338 7,925 14,200 6,275 Bożeń-Wołów 2138 

338 14,200 15,506 1,306 Wołów 7252 

338 15,506 18,703 3,197 Wołów 3176 

338 18,703 30,000 11,297 Wołów-Prawików 1874 

338 30,000 39,326 9,326 Prawików-Kawice 2606 

339 10,693 19,215 8,522 Strupina-Pełczyn 1610 

339 19,215 24,939 5,724 Pełczyn-Wołów 2306 

339 26,200 29,100 2,900 Wołów 1959 

340 0,000 14,600 14,600 Ścinawa-Wołów 2338 

340 14,600 17,758 3,158 Wołów 5842 

340 17,758 19,600 1,842 Wołów 11406 

340 19,600 37,200 18,727 Wołów-Oborniki 

Śląskie 

7446 

Opracowanie własne na podstawie „Zestawienia wyników GPR 2020/2021 - Średni dobowy ruch roczny 

(SDRR) na drogach wojewódzkich”, https://www.gov.pl/web/gddkia/generalny-pomiar-ruchu-20202021 

(dostęp 14.01.2022 r.) 

 

Zły stan techniczny tych dróg na niektórych odcinkach (m. in. Wołów-Rudno, Stary Wołów-Bożeń, 

Straszowice-Pełczyn-Warzęgowo, Pełczyn-Nieszkowice, Warzęgowo-Pierusza-Pawłoszewo-

Łazarzowice), a także w centrum Wołowa, powoduje zwiększoną emisję hałasu i pyłów. 
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Systematyczne remonty nawierzchni dróg będą powodowały obniżenie emisji hałasu, co w praktyce 

przełoży się także na zmniejszone emisje zanieczyszczeń. 

Przez Gminę Wołów przebiega zelektryfikowana linia kolejowa nr 273. Hałas spowodowany 

komunikacją kolejową jest niewielki i znacznie mniej uciążliwy, dlatego w praktyce nie ma 

istotnego znaczenia. 

 

4.2.3. Analiza SWOT 
 

Mocne strony Słabe strony 

 Brak przekroczeń poziomów hałasu 

przemysłowego, 

 brak dróg o natężeniu ruchu pojazdów 

powyżej 3 mln/rok, 

 niewielkie zagrożenie hałasem 

kolejowym. 

 Zły stan techniczny nawierzchni dróg 

wojewódzkich, powiatowych 

i gminnych, 

 duże natężenie ruchu pojazdów 

w mieście. 

Szanse Zagrożenia 

 Rosnąca świadomość ekologiczna 

mieszkańców, 

 systematyczna modernizacja/przebudowa 

nawierzchni dróg, 

 stosowanie cichych nawierzchni, do 

których należą m. in. asfalt 

modyfikowany, mieszanki 

modyfikowane gumą, 

 rozwój technologii – hybrydowe i 

elektryczne pojazdy oraz promowanie 

elektromobilności, 

 budowa sieci ścieżek rowerowych, 

 sadzenie zieleni wysokiej, jako 

naturalnych ekranów akustycznych, 

 wyprowadzenie ruchu pojazdów z 

miasta, poprzez budowę sieci dróg 

omijających centrum. 

 Wysokie koszty realizacji inwestycji 

w zakresie 

budowy/modernizacji/przebudowy 

nawierzchni dróg, 

 wysokie koszty realizacji inwestycji 

w zakresie budowy ścieżek rowerowych, 

 samochód jako najwygodniejszy środek 

transportu, 

 rozwój zabudowy wzdłuż głównych 

dróg. 

 

4.2.4. Zagadnienia horyzontalne  
 

Tabela 6 Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji zagrożenia hałasem 

Adaptacja do zmian klimatu  Zwrócenie szczególnej uwagi w procesie przebudowy 

i modernizacji dróg na zapewnienie właściwego 
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odwodnienia drogi (istotne ze względu na coraz częstsze 

występowanie burz oraz deszczy nawalnych). 

 Korzystanie z nisko/zeroemisyjnych środków transportu: 

samochody elektryczne, rower. 

Nadzwyczajne zagrożenia 

środowiska 

 Wzrost natężenia ruchu pojazdów samochodowych. 

 Wraz ze wzrostem temperatury może wzrosnąć liczba 

urządzeń klimatyzujących i chłodzących, co może 

powodować nadmierną emisję hałasu. 

Działania edukacyjne  Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych 

z zakresu promocji ekologicznego transportu 

rowerowego, pojazdów niskoemisyjnych (hybrydowych, 

elektrycznych) oraz szkodliwości hałasu. 

Monitoring środowiska  Dalsze prowadzenie Generalnego Pomiaru Ruchu. 

 Działalność inspekcyjna/kontrolna WIOŚ. 

 Prowadzenie pomiarów natężenia hałasu drogowego 

przez GIOŚ. 

 Sporządzanie map akustycznych przez zarządców dróg. 

 

4.3.  Pola elektromagnetyczne 
Promieniowanie elektromagnetyczne (niejonizujące) jest nieodłącznym elementem środowiska. 

Jego źródła wytwarzania mogą być naturalne bądź sztuczne. Promieniowanie elektromagnetyczne 

powstające na skutek działalności człowieka, poprzez nieustający rozwój technologiczny, występuje 

wszędzie tam, gdzie następuje przepływ prądu elektrycznego. 

Na terenie Gminy Wołów promieniowanie elektromagnetyczne wytwarzają przesyłowe linie 

energetyczne, stacje transformatorowe oraz stacje bazowe telefonii komórkowej. 

 

4.3.1. Infrastruktura elektroenergetyczna 
Przez obszar gminy przebiegają trzy istniejące linie elektroenergetyczne 100 kV: 

 linia S-130 relacji Pasikurowice – Wołów, 

 linia S-419 relacji Wołów – Ścinawa, 

 linia S-479 relacji Czarna – Brzeg Dolny, o charakterze tranzytowym. 

Znajduje się tu również rozległa sieć elektroenergetyczna SN i nN obejmująca stacje 

transformatorowe 20/0,4 kV, linie napowietrzne, kablowe, napowietrzno-kablowe SN oraz nN. 

Wszystkie miejscowości na terenie Gminy Wołów mają doprowadzoną energię elektryczną. 

Szacowane zużycie energii elektrycznej w 2020 r. w Gminie Wołów wynosiło 9 994,25 MWh, 

natomiast zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca w tym samym roku wyniosło średnio 

810,37 kWh. 

Najwyższe wartości promieniowania generują napowietrzne linie najwyższego napięcia (220 kV 

i 400 kV) oraz wysokiego napięcia (110 kV). Maksymalne dopuszczalne poziomy pól 

elektromagnetycznych w środowisku od sieci elektroenergetycznej wynosi 10 kV/m w miejscach 

dostępnych dla ludności, natomiast w miejscach, w których można lokalizować budynki mieszkalne 

wynosi 1 kV/m. Wartości te reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. 
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w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektrmagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 

poz. 2448). Dlatego linie przesyłowe projektowane są tak, by natężenie pola elektrycznego 10 kV/m 

nie zostało przekroczone. Szacunkowa minimalna odległość od poszczególnych rodzajów linii 

elektroenergetycznych dla których wartość pola elektrycznego wynosi poniżej 1 kV/m wynosi: dla 

linii 110 kV – 12 m, dla linii 220 kV – 20 m, dla linii 400 kV – 32 m. 

 

4.3.2. Monitoring pól elektromagnetycznych 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający 

informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku, z wyszczególnieniem przekroczeń dotyczących:  

1) terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,  

2) miejsc dostępnych dla ludności. 

Rejestr przygotowywany jest w oparciu o dane pozyskane w ramach działań prowadzonych przez 

Inspekcje Ochrony Środowiska, tj. prowadzenia Państwowego Monitoringu Środowiska (art. 2 

pkt 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska Dz. U. z 2020 r. poz. 955), kontroli podmiotów 

korzystających ze środowiska (art. 2 pkt 1 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska), jak również 

z informacji ze sprawozdań przekazywanych zgodnie z art. 122a ustawy Prawo ochrony 

środowiska). 

Punkty pomiarowe, w których wykonuje się okresowe badania poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku, wyznacza się dla każdego województwa w ramach 

państwowego monitoringu środowiska dla stałej sieci monitoringu oraz dla monitoringu 

badawczego. 

W ramach stałej sieci monitoringu punkty wyznacza się w każdym mieście dla dwuletniego cyklu 

pomiarowego, według zasady: 

 poniżej 20 000 mieszkańców - 1 punkt pomiarowy, 

 w przedziale od 20 000 do 50 000 mieszkańców - 2 punkty pomiarowe, 

 w przedziale powyżej 50 000 do 100 000 mieszkańców - 3 punkty pomiarowe, 

 w przedziale powyżej 100 000 do 200 000 mieszkańców - 4 punkty pomiarowe,  

 powyżej 200 000 mieszkańców - 4 punkty pomiarowe i 3 punkty pomiarowe na każde 

rozpoczęte kolejne 100 000 mieszkańców - w każdym mieście. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia 

okresowych badań pól elektromagnetycznych w środowisku z dnia 12 listopada 2007 roku (Dz. U. 

Nr 221 poz. 1645),  na terenie województwa dolnośląskiego, w odległości większej niż 100 m od 

urządzeń emitujących pole elektromagnetyczne, wyznaczono 135 punktów pomiarowych dla 

trzyletniego cyklu pomiarowego. 

Punkty te znajdują się w miejscach dostępnych dla ludności, na trzech typach obszarów: 

 w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 

50 tys., 

 w pozostałych miastach, 

 na terenach wiejskich. 
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Każdego roku wykonuje się 45 pomiarów – po 15 w każdym z obszarów. W tych samych 

lokalizacjach pomiary powtarza się co 3 lata. 

W Gminie Wołów zostały wyznaczone 2 punkty pomiarowe: 

1) przy ul. Rzemieślniczej 9 w Wołowie - pomiary przeprowadzano w 2010, 2014, 2017 

i 2020 r. 

2) w Rudnie nr 27 – pomiary przeprowadzano w 2010, 2011, 2013 i 2016 r. 

W punkcie pomiarowym przy ul. Rzemieślniczej 9 w Wołowie w 2020 r. zanotowano wynik 

poziomu pól elektromagnetycznych na poziomie 0,89 V/m. w 2020 r.  

 

Rysunek 5 Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych wytypowanych do badania 

poziomów pól elektromagnetycznych w 2020 roku 

 
Źródło: Badania poziomów pól elektromagnetycznych w wybranych punktach pomiarowych na terenie 

województwa dolnośląskiego w roku 2020, GIOŚ, Wrocław 2021 

Dane zebrane ze wszystkich punktów pomiarowych wytypowanych w 2020 wykazały, że 

w żadnym z przebadanych punktów zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności, nie 

stwierdzono przekroczeń poziomu dopuszczalnego pól elektromagnetycznych. 
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Na 45 przebadanych punktów pomiarowych cztery punkty były zlokalizowane w mniejszej 

odległości niż 300 m od stacji bazowych. Uzyskane wyniki pomiarów w tych punktach nie odbiegły 

poziomem od pozostałych wyników pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego. 

 

Tabela 7 Wykaz instalacji zlokalizowanych w odległości do 300 m od punktów pomiarowych 

L.p. Lokalizacja punktu 

kontrolnopomiarowego 

monitoringu PEM 

Lokalizacja stacji bazowych 

1. Głogów, ul. Obrońców Pokoju 

11b 

Głogów, ul. Henryka Sienkiewicza 1D– GLO1010 

2. Lubin, ul. Kalinowa Lubin, ul. Grabowa 31A - LBN1006 

3. Trzebnica, ul. Oleśnicka 1 Trzebnica, ul. Jana Pawła II 3 - 4291, 42561 

4. Wołów, ul. Rzemieślnicza 9 Wołów, ul Ks. Franciszka Bosaka 21 - wieża kościoła 

pw. św. Wawrzyńca, BT30625, 46053 

Wołów, ul. Hugona Kołłątaja 2 - kościół pw. św. 

Karola Boromeusza - WOL3021 

Źródło: Badania poziomów pól elektromagnetycznych w wybranych punktach pomiarowych na terenie 

województwa dolnośląskiego w roku 2020 (GIOŚ, Wrocław 2021) 

 

Podsumowując pomiary pól elektromagnetycznych na terenie województwa dolnośląskiego 

wykonywane przez Inspekcję Ochrony Środowiska nie wykazują przekroczeń dopuszczalnych 

norm. Zmierzone wartości natężenia PEM są dużo niższe od poziomów dopuszczalnych. 

Dokonując porównania wszystkich wyników pomiarów PEM na przestrzeni ostatnich lat nie 

obserwuje się znaczących zmian średnich poziomów pól elektromagnetycznych na żadnym z trzech 

kategorii terenów. Jednak dynamiczny rozwój branży telekomunikacyjnej prowadzi do wzrostu 

liczby sztucznych źródeł pól elektromagnetycznych w środowisku. 

 

4.3.3. Analiza SWOT 
 

Mocne strony Słabe strony 

 Brak przekroczeń dopuszczalnych 

poziomów pół elektromagnetycznych w 

środowisku 

 Wzrost promieniowania 

elektromagnetycznego  związany z 

postępem cywilizacyjnym 

Szanse Zagrożenia 

 Ustalanie kierunków zagospodarowania 

przestrzennego z uwzględnieniem 

ochrony przed promieniowaniem 

elektromagnetycznym, 

 Dobór właściwych parametrów stacji 

 Rozwój i rozpowszechnienie technologii 

emitujących PEM, w tym technologii 

telefonii komórkowej, 

 awarie źródeł radiacji. 
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bazowych. 

 

4.3.4. Zagadnienia horyzontalne 

 

Tabela 8 Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji pola elektromagnetyczne 

Adaptacja do zmian klimatu  Wymiana napowietrznych linii elektroenergetycznych na 

kablowe w celu eliminacji ich uszkodzenia wskutek 

występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. 

Nadzwyczajne zagrożenia 

środowiska 

 Możliwość wystąpienia awarii infrastruktury 

elektroenergetycznej. 

Działania edukacyjne  Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych 

z zakresu oddziaływania PEM oraz obowiązujących norm 

i przepisów.  

Monitoring środowiska  Kontynuacja pomiarów natężenia pola 

elektromagnetycznego przez GIOŚ w ramach PMŚ. 

 Działalność kontrolna WIOŚ. 

 

4.4. Gospodarowanie wodami 
Podstawową jednostką gospodarki wodnej (łącznie z ochroną środowiska) jest jednolita cześć wód 

(JCW). Prawo wodne dzieli jednolite części wód na jednolite części wód powierzchniowych 

(JCWP) oraz jednolite części wód podziemnych (JCWPd). 

 

4.4.1. Wody powierzchniowe 
Gmina Wołów leży w dorzeczu Odry, która jest główną rzeką przepływającą przez ten obszar, 

stanowiącą jednocześnie jego południową i zachodnią granicę. Rzeka uregulowana i obwałowana 

jest na odcinku od Brzegu Dolnego za Prawików oraz od Domaszkowa na północ, poza granice 

gminy. W rejonie wsi Prawików został wybudowany również stopień wodny „Malczyce” 

z elektrownią wodną (szerzej o stopniu napisano w podrozdziale 4.4.4 Zagrożenie powodziami 

i podtopieniami). Drugi stopień wodny planowany jest w rejonie wsi Gliniany. Obecnie inwestycja 

jest na etapie uzyskiwania planowania i uzyskiwania niezbędnych pozwoleń. 

Zlewnia Odry obejmuje jedynie niewielki obszar gminy na południu i południowym-zachodzie. 

Zdecydowanie większą część gminy obejmuje zlewnia Jezierzycy, niewielkiego prawobrzeżnego 

dopływu Odry. Na północnym wschodzie niewielką część gminy obejmuje zlewnia Łachy, dopływu 

Baryczy. 

Przez Gminę Wołów przepływają również mniejsze rzeki: 

 Jezierzyca – prawobrzeżny dopływ Odry o długości całkowitej ok. 34,8 km, w tym 

ok. 15 km w granicach gminy, uregulowana na odcinku 22 km od ujścia, 

 Juszka – przepływający przez Wołów lewobrzeżny dopływ Jezierzycy o długości całkowitej 

32,1 km, w tym ok. 23 km w granicach gminy, uregulowana na długości 14,7 km od ujścia, 
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 Nieciecza – dopływ Jezierzycy o długości całkowitej 12,5 km, w tym ok. 6,5 km 

w granicach gminy, uregulowana na odcinku 5,6 km od ujścia (w obrębie lasów), swoje 

źródło ma w okolicach Dębna, 

 Nowy Rów (Kanał Dębnicki) – lewobrzeżny dopływ Juszki o długości całkowitej 11,8 km, 

uregulowany na odcinku ok. 2 km od ujścia, źródła ma na południe od Krzydliny Wielkiej, 

 Struga Mojęcicka – dopływ Juszki o długości ok. 9,4 km, przepływający przez Stobno 

i Mojęcice, 

 Łacha – lewobrzeżny dopływ Baryczy, przez gminę przepływa odcinek o długości ok. 5 km, 

 Młynna (Brzeźnica) – dopływ Odry o długości 6,7 km, przepływający w rejonie Prawikowa 

i Lubiąża, 

 Rów Gustosza – o długości ok. 6,1 km, w okolicach Goliny, 

 Rów Granicznik – w rejonie Starego Wołowa i Goliny, 

 Rów Wołowski – dopływ Juszki o długości ok. 6 km, płynie od strony Garwołu, 

zlokalizowano na nim kilka stawów, 

 Rów Tarchalicki – ciek w zachodniej części gminy o długości ok. 2,8 km, łączący 

starorzecza położone poza obwałowaniami z Odrą. 

Gmina pocięta jest także systemem rowów melioracyjnych powiązanych niekiedy z systemem 

drenarskim. Szacunkowa długość kanałów i rowów wynosi ok. 364 km i zajmuje ok. 161 ha. 

Zarówno stan rowów, jak i systemów drenarskich jest zły, lub bardzo zły ze względu na brak 

konserwacji, regularnego koszenia i czyszczenia, a także przez traktowanie przez okoliczną ludność 

jako nielegalne zbiorniki na nieczystości ciekłe. 
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Rysunek 6 Sieć hydrograficzna Gminy Wołów 

Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl/ 

 

Gmina Wołów położona jest w obszarze dwóch regionów hydrogeologicznych: wrocławskiego 

obejmującego znaczną część gminy i wielkopolskiego obejmującego niewielki jej fragment na 

północy, w zlewni Łachy. Na terenie Gminy znajdują się dwa piętra wodonośne, mające wartość 

użytkową: czwartorzędowe i trzeciorzędowe. Występuje tu również piętro mezozoiczne (triasowe), 

jednak ze względu na słabe rozpoznanie i umiejscowienie na znacznej głębokości, nie ma 

praktycznie żadnego znaczenia.  

 

Rejon Gminy można podzielić na trzy zasadnicze strefy o specyficznych warunkach 

hydrogeologicznych: 

a) rejon moreny czołowej, gdzie występują trudne warunki dla ujęć wód podziemnych, 

charakteryzujący się zmienną wydajnością horyzontów wodonośnych, 

b) rejon wysoczyzny morenowych z dwoma poziomami wodonośnymi, z których czerpią wodę 

istniejące źródła poziomu czwartorzędowego i trzeciorzędowego, 
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c) obszar dolin i obniżeń, najbardziej rozpowszechniony, użytkowany głównie przez ujęcia 

gospodarskie. 

 

Gmina Wołów leży w obrębie 6 jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP). JCWP oznacza 

oddzielny element wód powierzchniowych, taki jak jezioro lub inny naturalny lub sztuczny zbiornik 

wodny, struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części, morskie wody przejściowe lub wody 

przybrzeżne. Jednolite części wód powierzchniowych, przedstawiono w tabeli poniżej: 

 

Tabela 9 Jednolite Części Wód Podziemnych w obrębie Gminy Wołów 

L. p. Nazwa JCWP Kod JCWP Status 

1. Nieciecza PLRW60001713968 naturalna 

2. Jezierzyca do Rowu Stawowego PLRW600017139672 silnie zmieniona 

3. Krępa PLRW60001714529 silnie zmieniona 

4. Łacha PLRW60001714549 silnie zmieniona 

5. Młynna PLRW600017137729 naturalna 

6. Odra od Wałów Śląskich do 

Kanału Wschodniego 

PLRW6000211511 silnie zmieniona 

Źródło: PGW Wody Polskie, opracowanie własne 

 

4.4.2. Wody podziemne 
Jednolita część wód podziemnych (JCWPd) oznacza określoną objętość wód podziemnych 

występujących w obrębie danej warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych. 

W przypadku wód podziemnych, Gmina Wołów położona jest w zasięgu dwóch obszarów JCWPd:  

1) Obszar PLGW600079 o powierzchni 3819,9 km
2
, obejmujący część wiejską Gminy. 

System krążenia wód podziemnych na terenie jednostki jest wielostopniowy. Głównym 

źródłem zasilania jest infiltracja opadów atmosferycznych. Struktury czwartorzędowe 

zasilane są bezpośrednio lub poprzez utwory słabo przepuszczalne w skali lokalnej. Ze 

względu na duże spadki zwierciadła wód podziemnych, krążenie wód w tym piętrze jest 

stosunkowo szybkie. Neogen zasilany jest drogą przesączania z nadległych poziomów 

czwartorzędowych lub bezpośrednio poprzez infiltrację opadów przez nadkład gliniasto-

ilasty. Odpływ wód podziemnych ze wszystkich pięter wymuszony jest drenującym 

charakterem doliny Odry i Baryczy oraz jej dopływów. 
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Rysunek 7 Lokalizacja JCWPd  PLGW600079 

 
Źródło: Karta informacyjna JCWPd nr 79, https://www.pgi.gov.pl/psh/zadania-psh/8913-zadania-psh-

jcwpd.html 

 

2) Obszar PLGW600095 o powierzchni 1722,3 km
2
, obejmujący zarówno miasto Wołów, jak 

i tereny wiejskie Gminy. Warunki krążenia wód podziemnych są zróżnicowane. Układ 

hydroizozhips wydzielonych poziomów wodonośnych wskazuje na zmienne kierunki 

przepływu wód, generalnie w kierunku doliny Odry. W południowej części obszaru strefę 

zasilania stanowią Wzgórza Strzegomskie oraz Wysoczyzna Średzka, skąd wypływają dwa 

największe na tym obszarze cieki: Średzka Woda oraz Cicha Woda. Obszar ten odwadniany 

jest ku północy. W północno-wschodniej części strefa zasilania związana jest ze 

wzniesieniami morenowymi Wzgórz Trzebnickich, natomiast w części północno-wschodniej 

jest to Wysoczyzna Lubińska. Bazą drenażu jest dolina Odry. Zasilanie odbywa się na 

drodze bezpośredniej infiltracji wód opadowych oraz poprzez przesączanie się przez 

nadkład gliniasto-ilasty. Dynamika permskiego poziomu wodonośnego związana jest 

z eksploatacją miedzi w północnej części obszaru.  
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Rysunek 8 Lokalizacja JCWPd  PLGW600079 

Źródło: Źródło: Karta informacyjna JCWPd nr 95, https://www.pgi.gov.pl/psh/zadania-psh/8913-

zadania-psh-jcwpd.html 

 

Strategiczne znaczenie dla zaopatrzenia ludności i podstawowych gałęzi gospodarki w wodę 

wysokiej jakości mają Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP). GZWP to struktury 

geologiczne warstw wodonośnych o znaczeniu użytkowym, których granice są określone 

parametrami hydrogeologicznymi lub warunkami hydrodynamicznymi oraz warunkami 

formowania się zasobów wód podziemnych spełniające określone kryteria ilościowe i jakościowe: 

 wydajność potencjalnego otworu studziennego powyżej 70 m
3
/h,  

 wydajność ujęcia powyżej 10 000 m
3
/d,  

 wodoprzewodność warstwy wodonośnej wyższa niż 10 m
2
/h (240 m²/dobę), 

 woda nadaje się do zaopatrzenia ludności w stanie surowym lub po jej ewentualnym 

prostym uzdatnieniu przy pomocy stosowanych obecnie i uzasadnionych ekonomicznie 

technologii. 

Gmina Wołów znajduje się w zasięgu dwóch głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP): 
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 GZWP nr 303 Pradolina Barycz–Głogów (E) – w północno-wschodniej części Gminy, 

o powierzchni 1583 km
2
, jest położony wzdłuż rzeki Baryczy, na przedpolu Wzgórz 

Trzebnickich i Twardogórskich. Stanowi wschodni fragment erozyjno-akumulacyjnej 

struktury pradoliny Barycko-Głogowskiej, od południa zamknięty zaburzoną 

glacitektonicznie strefą wzgórz moreny spiętrzonej i czołowej, od północy – zbudowanymi 

z glin zwałowych wysoczyznami, od zachodu – rzeką Odrą, a od wschodu doliną rzeki 

Prosny. Jest zbiornikiem o charakterze porowym, na ogół pozbawiony izolacji lub słabo 

izolowany od powierzchni terenu. Zwierciadło wody ogólnie zalega na głębokości 1–5 m, 

miejscami nieco głębiej. 

 GZWP nr 319 Prochowice–Środa Śląska – w południowo-zachodniej części Gminy, 

o powierzchni 651,5 km
2
. Obejmuje warstwy górnego i dolnego poziomu wodonośnego 

neogenu miąższości ok. 70 m oraz czwartorzędowy, rynnowy poziom wodonośny, 

o miąższości do 100 m występujący w obrębie struktury subglacjalnej Bogdaszowic, 

rozcinającej górny, neogeński poziom wodonośny zbiornika pozostając z nim 

w bezpośrednim kontakcie hydraulicznym. 

 

Rysunek 9 Lokalizacja Głównych Zbiorników Wód Podziemnych na terenie Gminy Wołów 

 
Źródło: Informator PSH, Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce (Warszawa 2017) 
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4.4.3. Zagrożenia suszą 
W efekcie zmian naturalnych warunków wodnych istotnym problemem, szczególnie dotkliwym dla 

rolnictwa, stały się susze. Podczas trwania suszy, ze względu na warunki meteorologiczne 

i klimatyczne, problemy rolnicze, warunki hydrologiczne i skutki gospodarcze wydziela się cztery 

etapy jej rozwoju – suszę meteorologiczną, glebową, hydrologiczną i hydrogeologiczną:  

 susza atmosferyczna – okres trwający na ogół od miesięcy do lat, w którym dopływ 

wilgoci do danego obszaru spada poniżej stanu normalnego w danych warunkach 

klimatycznych uwilgotnienia;  

 susza glebowa (rolnicza) – okres, w którym wilgotność gleby jest niedostateczna do 

zaspokojenia potrzeb wodnych roślin i prowadzenia normalnej gospodarki w rolnictwie;  

 susza hydrologiczna – okres, gdy przepływy w rzekach spadają poniżej przepływu 

średniego, a w przypadku przedłużającej się suszy meteorologicznej obserwuje się znaczne 

obniżenie poziomu zalegania wód podziemnych prowadząca do suszy hydrogeologicznej.  

Dostrzeżony w niektórych regionach kraju problem deficytu wody, spowodowany zmniejszaniem 

się zasobów wody dobrej jakości, stał się podstawą do podjęcia działań prewencyjnych, mających 

na celu racjonalne wykorzystanie wody, zapewnienia równowagi poboru i odtwarzania zasobów 

oraz wysokiego poziomu oczyszczania wód zużytych. W tym celu Państwowe Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie opracowało Plan przeciwdziałania skutkom suszy, który został przyjęty 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r.  

Dla Gminy Wołów łączne zagrożenie suszą zostało określone jako ekstremalne, natomiast 

zagrożenie poszczególnymi rodzajami suszy: 

a) suszą rolniczą – ekstremalne, 

b) suszą hydrologiczną – umiarkowane, 

c) suszą hydrogeologiczną – umiarkowane. 

Stopień zagrożenia Gminy poszczególnymi rodzajami suszy na tle województwa dolnośląskiego 

przedstawiono na kolejnych rysunkach. 
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Rysunek 10 Klasy łącznego zagrożenia suszą 

Źródło: Plan przeciwdziałania skutkom suszy (Rozp. Min. Infrastruktury z 16.07.2021 r.) 

 

Zjawisko suszy rolniczej jest bezpośrednim następstwem długotrwałej suszy atmosferycznej. 

Długotrwały brak opadów w naturalnej konsekwencji prowadzi do spadku zawartości wody 

w glebie. Jest to szczególnie poważne zagrożenie dla rolników i ich upraw. Niedostateczna ilość 

wody może być czynnikiem, który doprowadzi do poważnych strat w uprawach, przekładając się na 

spadek ogólnej produkcji roślinnej. Skutki takiej sytuacji możemy odczuć wszyscy jako 

konsumenci płodów rolnych (spadek produkcji przełoży się na wzrost cen). Zagrożenie suszą 

występuje na terenach użytkowanych rolniczo i w lasach. Poniżej przedstawiono rysunek 

zagrożenia suszą rolniczą na terenie Gminy Wołów. 
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Rysunek 11 Zagrożenie suszą rolniczą na terenie Gminy Wołów 

 

Źródło: Plan przeciwdziałania skutkom suszy (Rozp. Min. Infrastruktury z 16.07.2021 r.) 

 

Rysunek 12 Zagrożenie suszą hydrologiczną na terenie Gminy Wołów 

 

Źródło: Plan przeciwdziałania skutkom suszy (Rozp. Min. Infrastruktury z 16.07.2021 r.) 
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Rysunek 13 Zagrożenie suszą hydrogeologiczną na terenie Gminy Wołów 

 

Źródło: Plan przeciwdziałania skutkom suszy (Rozp. Min. Infrastruktury z 16.07.2021 r.) 

 

Plan przeciwdziałania skutkom suszy określa niezbędne do działania służące przeciwdziałaniu 

skutkom suszy: 

 budowa i przebudowa urządzeń melioracji wodnych, 

 zwiększenie ilości i czasu retencji na gruntach rolnych, 

 zwiększanie retencji naturalnej i sztucznej na gruntach leśnych, 

 retencja i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenach zurbanizowanych, 

 realizacja przedsięwzięć zmierzających do zwiększania lub odtwarzania naturalnej retencji, 

 zwiększanie retencji w zlewniach z zastosowaniem naturalnej i sztucznej retencji. 

W Planie określono również grupę działań formalnych i edukacyjnych umożliwiających 

zarządzanie zjawiskiem suszy, np. monitorowanie, rekompensowanie poniesionych strat, 

zarządzanie zasobami wodnymi, czy też właściwe zarządzanie w sytuacjach, gdy zjawisko suszy 

osiąga rozmiar klęski żywiołowej. Działania edukacyjne powinny opierać się na zwiększaniu 

i kształtowaniu posiadanej wiedzy na temat: 

 suszy – przyczyn jej powstawania, skutków jakie powoduje oraz sposobów 

przeciwdziałania, 
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 wprowadzania w codziennym życiu dobrych praktyk dotyczących wykorzystywania 

i oszczędzania zasobów wodnych, 

 możliwości retencjonowania wody w rolnictwie,  

Dodatkowo zaleca się opracowanie zbioru dobrych praktyk służących racjonalizacji wody 

w rolnictwie, jak również opracowanie i wprowadzenie programów edukacyjnych dotyczących 

tematyki suszy w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych. 

 

4.4.4. Zagrożenie powodziami i podtopieniami 
Gmina Wołów położona jest w zlewni Odry, na obszarze regionu wodnego Środkowej Odry, 

zajmującego powierzchnię 39,3 tys. km
2
 (około 33% obszaru dorzecza Odry i około 13 % obszaru 

Rzeczypospolitej Polskiej), obejmującą 708 JCWP (684 rzek i 24 jezior), w którego  

skład wchodzi 49 obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (zajmujących obszar 

3 072 km
2
). Region leży w granicach województwa opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, 

lubuskiego i wielkopolskiego, dla którego jednostką zarządzającą jest RZGW we Wrocławiu. 

Zagrożenie powodziowe w Gminie to głównie zagrożenie od strony rzeki Odry. Lokalnie 

zagrożenie powodziowe występuje ponadto w okolicach Wołowa, Pełczyna, Warzęgowa 

i Straszowic (południowo-zachodnia granica gminy). Najpoważniejszym zagrożeniem 

powodziowym są występujące w okresie od maja do września powodzie opadowe letnie oraz 

powodzie zatorowe w okresie zimowym. Zagrożenia spowodowane są wieloletnim brakiem 

rozwiązań systemowych w dorzeczach zlewni, kanalizacją koryt rzecznych, brakiem właściwej ich 

konserwacji, ciasnym obwałowaniem koryt rzecznych istniejącą zabudową w naturalnych terenach 

zalewowych, zdewastowaną, przestarzałą infrastrukturą przeciwpowodziową, jak też szeregiem 

zaniedbań w skali kraju oraz brak wiedzy dotyczącej nowoczesnej ochrony przeciwpowodziowej, 

zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. 

Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, przyjęty Rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r., zakwalifikował Gminę Wołów do grupy 

o umiarkowanym zintegrowanym poziomie ryzyka (3). Zasięg wyznaczonego obszaru zagrożenia 

powodzią na terenie Gminy Wołów przedstawiono na Rysunku 14. 

Zagrożone powodzią są następujące miejscowości:  

 Prawików,  

 Lubiąż,  

 Gliniany, 

 Dębno,  

 Tarchalice,  

 Boraszyn. 

Na skutek wystąpienia wód z koryta rzeki Odry, łączna powierzchnia obszarów zagrożonych 

wynosi ok. 2200 ha (tereny zagrożone zostały zaznaczone na Rysunku 13 kolorem 

jasnoniebieskim).  

Na terenie Gminy wyznaczone zostały obszary szczególnego zagrożenia powodzią, czyli obszary, 

na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q 1%) 
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oraz obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 

10 lat (Q 10%) 

 

Rysunek 14 Obszar zagrożenia powodzią na terenie Gminy Wołów 

 

Źródło: https://sip.gison.pl/wolow 

 

Zgodnie z zapisami MasterPlanu dla obszaru dorzecza Odry, uchwalonym przez Krajowy Zarząd 

Gospodarki Wodnej w 2014 r., specyfika zagrożenia powodziowego w obszarze dorzecza Odry 

wynika zarówno z uwarunkowań meteorologicznych, hydrologicznych, klimatycznych, jak 

i antropogenicznych – głównie z niewłaściwego zagospodarowania przestrzennego poszczególnych 

zlewni oraz wykonanych w minionych wiekach prac regulacyjnych, które na przestrzeni lat skróciły 

bieg rzeki z 1020 km do 860 km, przyspieszając tym samym spływ wód do Bałtyku.  

 

Niebezpieczeństwo powodziowe Gminy w dużym stopniu uległo zniwelowaniu dzięki 

wybudowaniu w 2015 r. polderu Tarchalice-Domaszków. W ramach tej inwestycji przebudowano 

8 km wałów przeciwpowodziowych, odsuwając je od koryta rzeki. 

Dzięki realizacji projektu zwiększył się nie tylko obszar naturalnej retencji rzeki, ale też zniknęło 

przewężenie dla przepływu wielkich wód, co zmniejszy ryzyko przerwania wałów i zalania 
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miejscowości Domaszków i Tarchalice. Ponadto zabezpieczony przed powodzią został obszar 

ponad 1600 ha oraz domostwa 350 osób. 

Polder Tarchalice-Domaszków redukuje maksymalne natężenie przepływu w nieznacznym stopniu. 

Wynika to z niewielkiej pojemności polderu (12 mln m
3
) względem objętości fali obliczeniowej 

(400 mln m
3
) i tego, że polder jest wypełniany właściwie od samego początku wezbrania, gdy 

przepływ w korycie zaczyna przekraczać 600-800 m3/s. Zatem jego zdolności retencyjne 

w momencie nadejścia szczytu fali są znikome. Budowa polderu pozwala na obniżenie zwierciadła 

wody w międzywalu Odry w bezpośrednim sąsiedztwie i na pewnym odcinku powyżej polderu. Ze 

względu na samoczynny i przepływowy charakter budowli – polder nie magazynuje wody w celu 

jej wydatkowania po przejściu szczytu fali powodziowej – nie wpływa ona ani na układ zwierciadła 

wody poniżej ani na kształt fali. Z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej obiekt ma zatem 

jedynie znaczenie lokalne. 

Wybudowany w ramach Programu dla Odry 2006 stopień wodny na Odrze – Malczyce (ok. 1 km 

na wschód od Prawikowa) ma na celu zahamowanie procesów erozji w korycie rzeki Odry poniżej 

stopnia wodnego w Brzegu Dolnym. Postępująca erozja denna spowodowała obniżenie zwierciadła 

wody w rzece o ok. 2,5m bezpośrednio poniżej stopnia w Brzegu Dolnym sięgając aż do Ścinawy 

(przy wyklinowaniu do zera) i przesuszenie terenów przyległych do rzeki w pasie szerokości ponad 

1,0 km na odcinku do Malczyc. Według badań prowadzonych od 1970 roku przez Akademię 

Rolniczą we Wrocławiu poziom wód gruntowych obniżył się od 44 cm w odległości 550 m od rzeki 

do 65 cm w odległości 120 m. Na terenach tych znajdują się łąki, grunty orne oraz cenne lasy 

łęgowe. Erozja dolnego stanowiska stopnia w Brzegu Dolnym spowodowała zagrożenie utraty 

stateczności stopnia przy dalszym postępie zjawisk erozyjnych. Obniżenie dna w korycie rzeki 

spowodowało zwężenie szlaku żeglownego i zmniejszenie głębokości tranzytowych. 

Stopień wodny Malczyce umożliwi uzyskanie następujących efektów: 

 zabezpieczenie stopnia w Brzegu Dolnym przed podmywaniem i utratą stateczności, 

 przywrócenie pierwotnych poziomów wód gruntowych, zapobieżenie przesuszaniu się 

przyległych terenów, w szczególności ochrona lasów łęgowych, 

 powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie rzeki poniżej stopnia, 

 produkcję energii elektrycznej przez elektrownię wodną zlokalizowaną przy stopniu, 

 przywrócenie parametrów szlaku żeglugowego. 

Zgodnie z Planem zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego środkowej Odry 

w celu obniżenia istniejącego ryzyka powodziowego ustalono następujące kierunki działań 

przyjmując skalę oceny: 

1) WYSOKI – grupa działań, które powinny zostać wykonane w pierwszej kolejności, ze 

względu na charakter zlewni oraz rodzaj przeważającego ryzyka, 

2) ŚREDNI – grupa działań istotnych w dłuższej perspektywie czasowej, 

3) NISKI – grupa działań najmniej skutecznych w odniesieniu do charakteru ryzyka, lub 

trudnym do zastosowania w danej zlewni, ze względu na jej charakter. 
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Cele szczegółowe i grupy działań, którym przypisano najwyższy priorytet, wyznaczają kierunki 

działań, które pozwolą na redukcję ryzyka powodziowego na obszarze regionu wodnego Środkowej 

Odry. Najważniejsze kierunki działań konieczne dla ograniczenia ryzyka powodziowego, to: 

 ochrona lub zwiększanie retencji na obszarach zurbanizowanych, 

 ochrona lub zwiększanie retencji leśnej i rolnej,  

 budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych oraz budowli ochronnych pasa 

technicznego, 

 oprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej,  

 wyeliminowanie lub unikanie wzrostu zagospodarowania na obszarach szczególnego 

zagrożenia powodzią, 

 wypracowanie zaleceń dla istniejących obiektów, w zakresie możliwych sposobów ochrony 

przed stratami wskutek zalania obszarów chronionych obwałowaniami, 

 wprowadzenie w miastach i terenach zurbanizowanych (tam, gdzie to będzie zasadne) 

obowiązku stosowania mobilnych systemów ochrony przed powodzią dla wody o Q1%.  

 regulacje oraz prace utrzymaniowe rzek, 

 propagowanie stosowania rozwiązań konstrukcyjnych zapewniających zwiększoną 

odporność nieruchomości na zalanie,  

 uszczelnianie budynków, stosowanie materiałów wodoodpornych, 

 doskonalenie prognozowania i ostrzegania o zagrożeniach hydrologicznych, 

 doskonalenie skuteczności reagowania ludzi, firm i instytucji publicznych na powódź, 

 budowa programów edukacyjnych poprawiających świadomość i wiedzę na temat źródeł 

zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego.  

Na obszarze Gminy zostały wyznaczone również obszary zagrożone podtopieniami (tj. możliwe 

zasięgi występowania położenia zwierciadła wody podziemnej blisko powierzchni terenu, co 

skutkuje podmokłościami), co wyszczególniono na poniższym rysunku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wołów na lata 2022-2024 

z perspektywą do roku 2026 

 

S t r o n a  45 | 128 

 

Rysunek 15 Obszary zagrożone podtopieniami na terenie Gminy Wołów 

 
Źródło: https://mapy.geoportal.gov.pl 

 

4.4.5. Dyrektywa azotanowa 

Dyrektywa azotanowa (Dyrektywa Rady 91/676/EEC, z grudnia 1991 roku) ma na celu ochronę 

jakości wód poprzez zapobieganie przedostawaniu się do nich azotanów pochodzenia rolniczego 

oraz zachęcanie do stosowania dobrych praktyk rolniczych. 

Wody, w których na podstawie państwowego monitoringu środowiska, stwierdzono przekroczenia 

dopuszczalnych norm zawartości związków azotu lub pojawiła się w nich eutrofizacja wyznaczone 

zostały jako wody wrażliwe, czyli – wody zanieczyszczone lub zagrożone zanieczyszczeniem:  

a) wody zanieczyszczone: 

 śródlądowe wody powierzchniowe, a w szczególności wody, które pobiera się lub 

zamierza się pobierać na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 

spożycia i wody podziemne, w których zawartość azotanów wynosi powyżej 50 mg 

NO3/dm
3
;  

 śródlądowe wody powierzchniowe, wykazujące eutrofizację, którą skutecznie można 

zwalczać przez zmniejszenie dawek dostarczanego azotu,  

b) wody zagrożone zanieczyszczeniem: 
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 śródlądowe wody powierzchniowe, a w szczególności wody, które pobiera się lub 

zamierza się pobierać na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 

spożycia i wody podziemne, w których zawartość azotanów wynosi od 40 do 50 mg 

NO3/dm
3
 i wykazuje tendencję wzrostową,  

 śródlądowe wody powierzchniowe, wykazujące tendencję do eutrofizacji, którą 

skutecznie można zwalczać przez zmniejszenie dawek dostarczanego azotu. 

Wyznaczanie wód wrażliwych i obszarów szczególnie narażonych należy do zadań Dyrektorów 

Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. W dniu 1 lutego 2017 r. Dyrektor Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wydał Rozporządzenie Nr 1/2017 w sprawie określenia 

w regionie wodnym Środkowej Odry wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na 

zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszaru szczególnie narażonego, 

z którego odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. 

Zgodnie z tym Rozporządzeniem cały region wodny Środkowej Odry określono jako obszar 

szczególnie narażony na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, z którego odpływ 

azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć. Dodatkowo JCWP Jezierzyca do Rowu 

Stawowego, znajdującą się w obrębie Gminy Wołów, zaliczono do wód wrażliwych na 

zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. 

Rada Ministrów rozporządzeniem z dnia 12 lutego 2020 r. przyjęła Program działań mających na 

celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 

zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, który określa m. in.: 

 stosowanie nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub 

przykrytych śniegiem, 

 terminy, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów,  

 warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami, a także 

sposób obliczania wymaganej powierzchni i pojemności urządzeń do ich przechowywania,  

 sposób ustalania rocznej dawki nawozów naturalnych zawierającej nie więcej niż 

170 kgN/ha,  

 zasady planowania prawidłowego nawożenia azotem,  

 sposób dokumentowania realizacji Programu.  

 

4.4.6. Jakośd wód powierzchniowych 
Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska wynika z art. 349 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U z 2021 

poz. 624), przy czym zgodnie z ust. 3 tego artykułu badania jakości wód powierzchniowych 

w zakresie elementów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych należą do kompetencji 

właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska. Głównym celem zadania jest dostarczenie 

wiedzy o stanie ekologicznym (lub potencjale ekologicznym) i stanie chemicznym rzek Polski, 

niezbędną do gospodarowania wodami w dorzeczach, w tym do ich ochrony przed eutrofizacją 

i zanieczyszczeniami antropogenicznymi. 

W 2017 roku przeprowadzano badania JCWP położonych w obrębie Gminy Wołów: 
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 JCWP Jezierzyca do Rowu Stawowego, 

 JCWP Krępa, 

 JCWP Łacha, 

 JCWP Młynna, 

 JCWP Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego, 

W przypadku JCWP Nieciecza nie przeprowadzono badań monitoringowych. Stan ogólny 

wszystkich monitorowanych JCWP został oceniony jako zły. Zły stan wód wynikał ze 

stanu/potencjału ekologicznego poniżej dobrego oraz złego stanu chemicznego. Syntetyczne wyniki 

badań przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Tabela 10 Wyniki monitoringu JCWP w obrębie Gminy Wołów 

Nazwa JCWP Stan ekologiczny Potencjał 

ekologiczny 

Stan chemiczny Stan ogólny 

Krępa nie określono umiarkowany  nie badano ZŁY 

Jezierzyca do 

Rowu 

Stawowego 

nie określono nie określono poniżej dobrego ZŁY 

Łacha nie określono słaby poniżej dobrego ZŁY 

Młynna umiarkowany nie określono nie badano ZŁY 

Odra od Wałów 

Śląskich do 

Kanału 

Wschodniego 

nie określono nie określono poniżej dobrego ZŁY 

Opracowanie własne na podstawie publikacji: Ocena stanu JCWP rzecznych na obszarze województwa 

dolnośląskiego w latach 2017-2018 (źródło: GIOŚ, www.gios.gov.pl). 

 

4.4.7. Jakośd wód podziemnych 
Gmina Wołów położona jest na obszarze dwóch jednolitych części wód podziemnych: JCWPd 79 

i JCWPd 95. Według Raportu o stanie jednolitych wód podziemnych w dorzeczach – stan na rok 

2019 (Warszawa, listopad 2020) stan JCWPd 95 został określony jako dobry, natomiast JCWPd 79 

jako słaby.  

Jakość wód podziemnych oceniana jest w systemie pięciu następujących klas:  

 Klasa I – wody podziemne w tej klasie charakteryzują się bardzo dobrą jakością: wartości 

wskaźników jakości wody są kształtowane jedynie w efekcie naturalnych procesów 

zachodzących w warstwie wodonośnej.  

 Klasa II – wody podziemne w tej klasie można określić jako wody o dobrej jakości: wartości 

wskaźników jakości wody nie wskazują na oddziaływania antropogeniczne lub wskazują na 

bardzo słabe oddziaływania. 
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 Klasa III – wody podziemne w danej klasie określić można jako wody o zadowalającej jakości: 

wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów lub 

słabego oddziaływania antropogenicznego. 

 Klasa IV – wody podziemne tej klasy scharakteryzować można jako wody o niezadowalającej 

jakości: wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów 

oraz wyraźnego oddziaływania antropogenicznego.  

 Klasa V – wody podziemne danej klasy można określać jako wody o złej jakości: wartości 

wskaźników jakości wody potwierdzają oddziaływania antropogeniczne.  

W Gminie Wołów, w m. Lubiąż zlokalizowano punkt monitoringowy jakości wód podziemnych 

w ramach monitoringu krajowego (JCWPd 95). W 2020 roku końcową klasę jakości wód 

pobranych w tym punkcie określono jako V (wody złej jakości). 

 

4.4.8. Jakośd wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów w Wołowie 

W 2018 roku Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu przeprowadził badania, 

których wyniki zostały opublikowane w dokumencie pn. Ocena jakości wód podziemnych na 

obszarach uprzemysłowionych, narażonych na oddziaływanie punktowych źródeł zanieczyszczeń 

w województwie dolnośląskim w 2018 roku (Wrocław, maj 2019). Badania były prowadzone m. in. 

w rejonie składowiska odpadów w Wołowie. 

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położone jest przy ul. Rawickiej 

w Wołowie, przy drodze wojewódzkiej Wołów – Pełczyn, na działkach nr 38/1 AM-2 oraz 38/2 

AM-2 - obręb Wołów. Składowisko złożone jest z 2 kwater. I kwatera jest zrekultywowana – 

znajdująca się w fazie poeksploatacyjnej, natomiast na II odpady były składowane do marca 

2017 roku. Kwatera I zajmuje obszar 1,05 ha i została wykonana jako obiekt podpoziomowy. 

Kwatera jest wyposażona w system drenażu odcieków z rur perforowanych oraz pełnych PE 

o średnicy 160 mm. Na kwaterze II wydzielone są 4 kwatery - IIa, IIb, IIc i IId. Eksploatacje 

obiektu prowadzi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie. Obiekt czynny jest od 

1998 roku. Składowisko zlokalizowane jest na terenie nieczynnej piaskowni - żwirowni. Wokół 

znajdują się tereny rolnicze, a od strony południowej grunty leśne porośnięte drzewami iglastymi. 

Powierzchnia całkowita obiektu wynosi 5,56 ha, powierzchnia II kwatery 1,46 ha. Obiekt jest 

ogrodzony i wyposażony w zbiornik na odcieki, przepompownię odcieków, system drenażu 

odcieków, brodzik, studzienki odgazowujące złoże, tablicę informacyjną, zaplecze socjalne 

i magazynowe, wagę samochodową. Na zrekultywowanej kwaterze nr I funkcjonuje Gminy Punkt 

Przeładunkowy Odpadów. Wody podziemne w rejonie obiektu przepływają na północ i północny 

zachód.  

Składowisko posiada rozbudowaną sieć monitoringu wód podziemnych, składającą się 

z 8 piezometrów zlokalizowanych w południowej, zachodniej i północnej części obszaru. W ramach 

badań prowadzonych przez Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska we Wrocławiu w 2018 r. 

wody podziemne pobrano z 4 piezometrów, rozmieszczonych wokół obiektu: 

 W przypadku piezometru P0, położonego na kierunku napływu wód na teren obiektu 

stwierdzono występowanie wód bardzo dobrej jakości (klasa I), podobnie jak w 2016 roku.  
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 W piezometrze P1, położonym na kierunku spływu wód stwierdzono występowanie wód 

niezadowalającej jakości (klasa IV), podobnie jak w poprzednich badaniach, 

przeprowadzonych w 2016 roku. O takiej klasyfikacji zadecydowało stężenie jonu 

amonowego w klasie V. Pozostałe wskaźniki oscylowały w granicach klas I i II.  

 Wody piezometru P10, położonego także na kierunku spływu wód zaklasyfikowano do wód 

złej jakości (klasa V). Zadecydowało o tym stężenie wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych (WWA). W poprzednich badaniach w 2016 roku stwierdzono tu 

występowanie wód niezadowalającej jakości (klasa IV).  

 W piezometrze P12, zlokalizowanym na północny-zachód od obiektu stwierdzono 

występowanie wód złej jakości (klasa V), podobnie jak w 2016 roku. Zadecydowało o tym, 

stężenie ogólnego węgla organicznego (OWO), jonu amonowego i azotanów (149 mg/l). 

W 2018 roku stan chemiczny badanych wód uznano za słaby w piezometrach, położonych na 

kierunku spływu wód (P10, P1 i P12) oraz za dobry w piezometrze P0, położonym na kierunku 

napływu wód. 

 

Rysunek 16 Lokalizacja punktów poboru próbek wód podziemnych 

 
Źródło: Ocena jakości wód podziemnych na obszarach uprzemysłowionych, narażonych na oddziaływanie 

punktowych źródeł zanieczyszczeń w województwie dolnośląskim w 2018 roku (Wrocław, maj 2019) 
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4.4.9. Jakośd wód podziemnych w rejonie nielegalnego składowiska odpadów Wołów/Uskorz 

Mały 

W 2017 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu WIOŚ we Wrocławiu 

wykonał analizę identyfikacyjną próbek odpadów pobranych z odwiertów oraz z próbki 

powierzchniowej w rejonie nielegalnego składowiska odpadów Wołów/Uskorz Mały (działki nr 

166/3 AM-1 obręb Piotroniowice i 133/1 AM-1 obręb Uskorz Mały). Szerzej o nielegalnym 

wysypisku napisano w podrozdziale 4.8.10. Nielegalne wysypisko odpadów w rejonie 

Wołowa/Uskorza Małego. W niniejszym podrozdziale wskazane zostaną jedynie zagrożenia 

wynikające z nielegalnego deponowania odpadów w tym rejonie. 

W wyniku analizy przeprowadzonej przez WIOŚ ustalono, że w pobranych próbkach znajdują się 

(na poziomie prawdopodobieństwa ponad 85%) m.in. naftalen lub jego pochodne, fenol, antracen, 

pochodne benzenu i furanu, piren, fluoranten. Żadna z przebadanych próbek nie spełniała kryteriów 

dopuszczenia do składowania na składowisku odpadów obojętnych. Ze względu na przekroczony 

wskaźnik - rozpuszczony węgiel organiczny (DOC) - odpady te nie mogą być składowane na 

składowiskach odpadów niebezpiecznych (odpowiednio wyposażonych i zabezpieczonych). 

Na północ od nielegalnego składowiska odpadów znajduje się ujęcie wód podziemnych w m. 

Łososiowice, wchodzące w skład ujęcia wody pitnej dla Brzegu Dolnego. Z punktu widzenia 

wpływu składowiska na ujęcie wód najistotniejsze znaczenie mają utwory czwartorzędu 

i trzeciorzędu, bowiem ujęcie obejmuje swym zasięgiem te struktury wodonośne. Ujęcie wód 

podziemnych w m. Łososiowice narażone jest na skażenie zanieczyszczeniami, deponowanymi na 

składowisku odpadów, zlokalizowanym w rejonie wyrobisk zlokalizowanych na ww. działkach. 

W związku z tym, decyzją WIOŚ, zainstalowano 3 piezometry do badania jakości wód 

podziemnych pomiędzy składowiskiem odpadów, a ujęciem wód. 

W 2017 r. , w pobranych z piezometrów próbach wód podziemnych badano wskaźniki podstawowe 

(odczyn, przewodność elektrolityczna, metale ciężkie, związki azotu, chlorki, siarczany) oraz 

wskaźniki specyficzne: tetrachloroetylen, trichloroetylen, sumę pestycydów (m.in. DDT, HCH, 

Endryna. Izodryna), BTX (benzen, etylobenzen, toluen, styren ksylen). Wówczas stan wód 

pobranych z piezometrów położonych w obrębie Lipnica, pomiędzy nielegalnym składowiskiem 

odpadów, a ujęciem wód w m. Łososiowice uznano za dobry (źródło: Ocena jakości wód 

podziemnych na obszarach uprzemysłowionych, narażonych na oddziaływanie punktowych źródeł 

zanieczyszczeń w województwie dolnośląskim w 2017 roku, Wrocław 2017) Jednak ze względu na 

postępującą migrację zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym oraz duże zagrożenie 

pogorszenia jakości wód, należy stale monitorować stan wód podziemnych w ww. piezometrach. 

 

4.4.10. Analiza SWOT 
 

Mocne strony Słabe strony 

 Jakość wód podziemnych JCWPd 95, w 

obrębie której leży Gmina, określona jako 

dobra, 

 Wynikowe zagrożenie obszaru gminy suszą 

określone jako ekstremalne,  

 wyznaczenie na terenie Gminy obszarów 
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 zagrożonych powodzią, 

 wyznaczenie na terenie Gminy obszarów 

zagrożonych podtopieniami, 

 stan ogólny wszystkich JCWP objętych 

monitoringiem znajdujących się na terenie 

gminy określono jako zły, 

 słaby stan chemiczny wód podziemnych 

w piezometrach P10, P1 i P12, położonych 

na kierunku napływu wód w rejonie 

składowiska odpadów. 

Szanse Zagrożenia 

 Wyznaczenie jako OSN całego regionu 

wodnego Środkowej Odry, 

 przyjęcie Programu działań mających na 

celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód 

azotanami pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych oraz zapobieganie dalszemu 

zanieczyszczeniu, 

 wzrost świadomości ekologicznej 

społeczeństwa w zakresie oszczędzania wody 

oraz zapobiegania jej zanieczyszczeniu, 
 rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na 

terenie Gminy 

 przydomowe oczyszczalnie ścieków i 

szczelne zbiorniki bezodpływowe na 

terenach, gdzie kanalizacja nie powstała. 

 Ekstremalne zjawiska pogodowe 

podnoszące poziom zagrożenia powodzią 

i podtopieniami (burze, nawalne deszcze) 

oraz suszą (upały), 

 rozproszona zabudowa obszarów wiejskich 

często uniemożliwia budowę zbiorczych 

systemów kanalizacyjnych, 

 dopływ zanieczyszczeń spoza obszaru 

gminy, 

 zagrożenie skażeniem wód podziemnych w 

rejonie nielegalnego wysypiska odpadów 

Wołów/Uskorz Mały, 

 brak środków finansowanych na realizację 

inwestycji z zakresu gospodarki wodno-

ściekowej.  

  

 

 

4.4.11. Zagadnienia horyzontalne 
 

Tabela 11 Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji gospodarowanie wodami 

Adaptacja do zmian klimatu  Ograniczanie utraty naturalnej retencji i zachęcanie do jej 

odtwarzania na terenach zurbanizowanych.  

 Odtwarzanie naturalnych możliwości retencyjnych 

zlewni.  

 Budowa/rozbudowa systemów nawadniająco-

odwadniających.  

 Budowa/rozbudowa systemów kanalizacji deszczowej.  

 Lokalizacja zabudowy z dala od obszarów zagrożenia 

powodziowego.  

Nadzwyczajne zagrożenia 

środowiska 

 Awarie sieci wodociągowych. 

 Nielegalne zrzuty ścieków z nieszczelnych zbiorników. 
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 Związane z nielegalnym składowaniem odpadów, w tym 

odpadów niebezpiecznych w rejonie ujęć wód. 

Działania edukacyjne  Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych 

z zakresu oszczędzania wody i zapobiegania jej 

zanieczyszczeniu.  
 Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych dla 

rolników z zakresu stosowania i przechowywania 

nawozów. 

Monitoring środowiska  Państwowy Monitoring Środowiska w zakresie wód 

powierzchniowych i podziemnych. 

 Monitoring prowadzony w rejonie składowiska odpadów 

w Wołowie  oraz nielegalnego składowiska odpadów w 

rejonie Wołowa/Uskorza Małego. 

 Prowadzenie kontroli gospodarki wodno-ściekowej. 

 

4.5. Gospodarka wodno-ściekowa 
Podmiotem realizującym na terenie Gminy Wołów zadania związane ze zbiorowym zaopatrzeniem 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków jest Przedsiębiorstwo Wodno-

Kanalizacyjne Wołów Sp. z o. o.  

 

4.5.1. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
Łączna długość sieci wodociągowej wraz z przyłączami w Gminie Wołów wynosi ok. 309,5 km 

(stan na 2020 r., źródło: Bank Danych Lokalnych). Głównym dostawcą wody w Gminie jest 

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów Spółka z o. o., które zaopatruje w wodę: Wołów, 

Uskorz Mały, Uskorz Wielki, Piotroniowice, Mojęcice, Kąty, Stobno, Biskupice, Rataje, Zagórzyce, 

Prawików, Lubiąż, Domaszków, Gliniany, Stary Wołów, Wrzosy, Bożeń, Golinę, Straszowice, 

Pełczyn, Miłcz, Miłcz Leśny, Żychlin, Garwół, Sławowice, Wróblewo, Krzydlinę Małą, Krzydlinę 

Wielką, Dębno, Rudno, Tarchalice, Boraszyn, Wodnicę, Lipnicę, Łososiowice, Kłopotówkę. 

Oprócz P.W.-K. Wołów Sp. z o. o., wodę dostarczają również: Związek Gmin Bychowo (zaopatruje 

Warzęgowo, Stęszów, Siodłkowice, Pawłoszewo, Pieruszę, Łazarzowice, Nieszkowice, Smarków, 

Gródek, Proszkową i Mikorzyce) oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wińsku 

(zaopatruje Moczydlnicę Dworską).  

Największą grupę odbiorców stanowią osoby fizyczne tzw. odbiorcy indywidualni, którzy 

korzystają z 82% ogólnie wyprodukowanej wody i są dostawcami 70 % ścieków. Pozostałą grupę 

stanowią instytucje i firmy. 

Dane statystyczne GUS pokazują, że w 2020 r. ogólna eksploatacja sieci wodociągowej wynosiła 

738,7 dam
3
 (dekametra sześciennego), natomiast eksploatacja sieci wodociągowej na potrzeby 

gospodarstw domowych – 621,5 dam
3
. Zużycie wody na 1 mieszkańca wynosiło 99,1 m

3
. 

Na obszarze Gminy Wołów utworzono 6 stacji uzdatniania wody. W dniu 26 września 2021 r. SUW 

w Starym Wołowie została wyłączona z eksploatacji  i obecnie pełni funkcję zbiornika wody 

uzdatnionej wraz z pompownią. P. W.-K. Wołów Sp. z o. o. posiada pozwolenia wodnoprawne dla 

wszystkich sześciu stacji uzdatniania wody (Tabela 12). Do dnia 26 września 2021 r. 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wołów na lata 2022-2024 

z perspektywą do roku 2026 

 

S t r o n a  53 | 128 

 

Przedsiębiorstwo posiadało również pozwolenie wodnoprawne dla SUW Stary Wołów. W związku 

z budową wodociągu przesyłowego z Wołowa do SUW Stary Wołów i wyłączeniem z dniem 

26 września 2021 r. SUW Stary Wołów z eksploatacji P.W.-K. Wołów nie ubiegało się o wydanie 

nowego pozwolenia wodnoprawnego. Obecnie odbiorcy wody w miejscowościach Stary Wołów 

i Wrzosy zaopatrywani są z SUW Wołów.  

 

Tabela 12 Stacje Uzdatniania Wody w Gminie Wołów wraz z wykazem pozwoleń 

wodnoprawnych 

L.p. Obiekt Decyzja zatwierdzająca pozwolenie wodnoprawne 

Organ 

wydający 

data 

wydania 

pozwolenia 

data 

ważności 

pozwolenia 

nr decyzji 

1. 

SUW Wołów 
Uskorz Mały, Uskorz 

Wielki, Piotroniowice, 

Mojęcice, Kąty, 

Stobno, Biskupice, 

Prawików, Rataje, 

Zagórzyce, Stary 

Wołów, Wrzosy 

Starosta 

Wołowski 

RL.6341.24.2

015 

17.11.2015 16.11.2035 Nr 157/2015 

2. 
SUW Lubiąż 
Domaszków, Gliniany 

Starosta 

Wołowski 

RL.6341.22.2

013 

27.11.2013 31.10.2033 Nr 104/2013 

3. 
SUW Bożeń 
Golina 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

27.12.2018 

pobór wody 

27.12.2038, 

odprowadzanie 

popłuczyn 

27.12.2028 

WR.ZUZ.5.421.197.

2018.KMG 

4. 

SUW Straszowice 
Pełczyn, Miłcz, Miłcz 

Leśny, Garwół, 

Sławowice, Żychlin, 

Wróblewo 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

18.03.2019 

pobór wody 

18.03.2039, 

odprowadzanie 

popłuczyn 

18.03.2029 

WR.ZUZ.5.421.198.

2018.KMG 

5. 
SUW Dębno 
Rudno, Tarchalice, 

Boraszyn, Wodnica 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

 

 

18.06.2020 

pobór wody 

18.06.2050, 

odprowadzanie 

popłuczyn 

18.06.2030 

WR.ZUZ.5.421.689.

2019.RW/DK 

6. 
SUW Krzydlina 

Mała 
Krzydlina Wielka 

Starosta 

Wołowski 

RL.6341.22.2

015 

16.10.2015 15.10.2025 Nr 141/2015 

Źródło: Dane Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Wołów Sp. z o. o. 
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Dla stacji uzdatniania wody ustanowione są strefy ochronne ujęć, których wykaz przedstawiono 

poniżej: 
Tabela 13 Wykaz stref ochrony dla stacji uzdatniania wody 

L.p. Obiekt 

Decyzja zatwierdzająca pozwolenie wodnoprawne 

Organ 

wydający 

data 

wydania 

pozwolenia 

data 

ważności 

pozwolenia 

Nr Decyzji/ 

Rozporządzenia 

nr studni 

głębinowych 

1. Wołów 

 

 

Dyrektor 

RZGW- 

Wrocław 

17.03.2014 

 

 

30.12.2014 

bezterminowo Rozporządzenie    

Nr 5/2014 

 

Rozporządzenie    

Nr 25/2014 

1Aw”, 2Aw
”
, 1z, Iz, 

IIz, IIIz, 2, 4, 5 - 

ochrona bezpośrednia 

 

2Aw
”
, Iz, IIz, IIIz, 

1Aw”, 1z - ochrona 

pośrednia 

 

/1Aw”, 1z  - 

nieczynne/ 

2. Lubiąż  

 

Starosta 

Wołowski 

RL.6320.2.2015 

27.08.2015 bezterminowo Decyzja    

Nr 116/2015 

2, 3, 7, I, II, III 

ochrona bezpośrednia    

 

/3, I, II – nieczynne/      

3. Stary Wołów 

 

Dyrektor                     

RZGW - 

Wrocław 

08.03.2006 

 

04.08.2006 

bezterminowo Rozporządzenie    

Nr 03/2006 

Rozporządzenie 

Nr 11/2006 

1, 2a, 1a (awaryjna) 

ochrona bezpośrednia  

i pośrednia 

 

/1, 2a, 1a – nieczynne/ 

4. Bożeń 

 

Starosta 

Wołowski 

RL.6320.2.2012 

31.12.2012 bezterminowo Decyzja   

Nr 163/2012 

1, 1A 

ochrona bezpośrednia 

5. Straszowice 

 

Dyrektor                  

RZGW- 

Wrocław 

25.01.2006 

 

23.03.2006 

 

bezterminowo Rozporządzenie 

Nr 1/2006 

Rozporządzenie 

Nr 4/2006 

1A, 2 

ochrona bezpośrednia 

i pośrednia 

6. Dębno 

 

Starosta 

Wołowski 

RL.6320.1.2012 

31.12.2012 bezterminowo Decyzja  

Nr 162/2012 

I, II 

ochrona bezpośrednia 

7. 

 

Krzydlina 

Mała 

Starosta 

Wołowski 

RL.6320.1.2013 

01.08.2013 

 

bezterminowo 

 

Decyzja  

Nr 68/2013 

1s, 2sz 

ochrona bezpośrednia 

Źródło: Dane Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Wołów Sp. z o. o. 

 

Tabela 14 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę w Gminie Wołów w 2020 r.  

Parametr Jednostka Wartość 

woda pobrana z ujęć tys. m
3
 973,4 

straty wody tys. m
3
 206,1 

ilość wody dostarczonej ogółem tys. m
3
 710,1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Wołów Sp. z o. o. 
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4.5.2. Zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 

Dane GUS podają, że długość czynnej sieci kanalizacji sanitarnej wraz wynosiła ok. 144,0 km, 

natomiast liczba przyłączy prowadzących do budynków wynosiła 2 648 szt. (stan na 2020 r.). 

Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Wołów Sp. z o. o. administruje siecią kanalizacyjną 

w miejscowościach: Wołów, Uskorz Mały, Uskorz Wielki, Piotroniowice, Mojęcice, Lubiąż, Stary 

Wołów, Bożeń, Pełczyn, Garwół, Łososiowice, Lipnica, Warzęgowo, Stęszów, Siodłkowice, 

Krzydlina Mała, Krzydlina Wielka, Domaszków.  

W Gminie Wołów istnieją trzy oczyszczalnie ścieków, posiadające pozwolenia wodnoprawne: 

a) w Wołowie – jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna oparta o technologię osadu 

czynnego z pogłębionym usuwaniem biogenów, do oczyszczalni doprowadzane są 

kolektorem kanalizacji ogólnospławnej ścieki komunalne z miasta Wołowa 

i okolicznych miejscowości: Uskorz Mały, Uskorz Wielki, Piotroniowice, Łososiowice, 

Lipnica, Mojęcice, Stary Wołów, Pełczyn, Warzęgowo, Stęszów, Siodłkowice, Garwół, 

Krzydlina Mała, Krzydlina Wielka i Domaszków. Przepustowość projektowa oczyszczalni 

ścieków wynosi średniodobowo Qśrd = 4000 m
3
/d, natomiast z uwzględnieniem pogody 

deszczowej - Qśrd = 6140 m
3
/d. 

b) w Lubiążu - jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną opartą o technologię osadu 

czynnego, oczyszcza ścieki bytowe dopływające z terenu Lubiąża (głównie z Lubiąża 

Północnego i  szpitala wojewódzkiego). Docelowo do oczyszczalni mają dopływać 

systemem kanalizacji, ścieki z całej miejscowości Lubiąż oraz z Glinian, Prawikowa, Rataj 

i Zagórzyc. 

c) w Bożeniu - obsługuje część miejscowości, tj. byłe PGR-owskie osiedle - 12 budynków 

czterorodzinnych. Ścieki z osiedla dopływają grawitacyjnie do osadnika gnilnego i dalej są 

przepompowywane do trzech stawów biologicznych połączonych szeregowo. Po stawach 

ścieki odpływają do odbiornika - rów melioracyjny Młynówka i dalej do rzeki Jezierzycy. 

Skład ścieków oczyszczonych reguluje pozwolenie wodno-prawne. 

 

Tabela 15 Oczyszczalnie ścieków funkcjonujące w Gminie Wołów wraz z wykazem pozwoleń 

wodnoprawnych 

L.p. Obiekt Decyzja zatwierdzająca pozwolenie wodnoprawne 

Organ 

wydający 

data 

wydania 

pozwolenia 

data 

ważności 

pozwolenia 

nr decyzji 

1. 
Oczyszczalnia 

ścieków Wołów 

Starosta 

Wołowski 

RL.6341.26.2

015 

30.12.2015 29.12.2025 Nr 173/2015 

2. 
Oczyszczalnia 

ścieków Lubiąż 

Starosta 

Wołowski 

RL.6341.26.2

012 

07.12.2012 06.12.2022 Nr 138/2012 

3. Oczyszczalnia Państwowe 10.05.2019 10.05.2029 WR.ZUZ.5.421.232.
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ścieków Bożeń Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

2018.KMG 

Źródło: Dane Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Wołów Sp. z o. o. 

 

Według danych GUS, w 2020 r. z oczyszczalni ścieków korzystało łącznie 17 467 osób, co stanowi 

nieco ponad 78 % mieszkańców Gminy. W Wołowie z oczyszczalni korzystało 11 806 osób, na 

terenach wiejskich – 5 661 osób. Ilość ścieków bytowych odprowadzonych siecią kanalizacyjną 

wyniosła 602,8
 
m

3.
 Wobec braku danych GUS dotyczących liczby ludności korzystającej z sieci 

kanalizacyjnej, na potrzeby niniejszego opracowania przyjmuje się, że jest ona tożsama z liczbą 

ludności korzystającą z oczyszczalni ścieków. 

 

Tabela 16 Infrastruktura kanalizacyjna Gminy Wołów w latach 2016-2020 

Wyszczególnienie 

Jednostk

a miary 
2016 2017 2018 2019 2020 

długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 119,6 119,8 120,3 142,1 144,0 

przyłącza prowadzące do budynków 

mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt. 2 111 2 128 2 148 2 553 2 648 

ścieki bytowe odprowadzone siecią kanalizacyjną  
dam

3
 562,0 548,6 569,1 575,8 602,8 

eksploatacja sieci wodociągowej dam
3
 734,9 723,0 756,8 750,7 738,7 

eksploatacja sieci wodociągowej - gospodarstwa 

domowe dam
3
 608,3 602,1 622,2 616,8 621,5 

zużycie wody na 1 mieszkańca m
3
 166,4 166,8 168,2 101,0 99,1 

ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej 
osoba 15 184 15 166 15 168 15 760 15 764 

ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej w 

mieście  osoba 11 078 11 064 11 056 11 081 11 090 

liczba ludności korzystającej z oczyszczalni w 

mieście osoba 11 900 11 900 11 950 11 719 11 806 

liczba ludności korzystającej z oczyszczalni na 

terenach wiejskich osoba 5 580 5 630 5 680 5 352 5 661 

Źródło: Bank Danych Lokalnych (stan na 31.12.2020 r., aktualizacja danych 08.12.2021 r.) 

 

4.5.3. Zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków 
Nieskanalizowane obszary gminy obsługiwane są przez indywidualne rozwiązania gospodarki 

ściekowej, tj. przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz zbiorniki bezodpływowe. Gospodarka 

ściekowa oparta o gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych (szambach) polega na 

regularnym ich opróżnianiu i wywożeniu do punktu zlewnego zlokalizowanego na terenie 

oczyszczalni ścieków.  

Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe mają obowiązek posiadania 

umowy na wywóz nieczystości ciekłych i dowodów uiszczania opłat za tę usługę. Posiadane 

rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków, co reguluje ustawa z dnia 13 września 
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1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) 

Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych jest wskazana w Regulaminie utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Wołów (Uchwała nr XXI/183/2020 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 

27 lutego 2020 r.). Jeżeli właściciel nie będzie mógł udowodnić, że regularnie wywoził ścieki ze 

swojej posesji, wówczas może zostać ukarany mandatem lub grzywną. Obowiązkiem gminy jest 

natomiast przeprowadzanie kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych. 

W praktyce bardzo często można spotkać się z przypadkami braku umów, nieszczelnych 

zbiorników bezodpływowych, a także opróżniania tych zbiorników przez osoby nieposiadające 

stosownych zezwoleń, a następnie wywożeniem nieczystości najczęściej na użytki rolne.  

 

4.5.4. Analiza SWOT 
 

Mocne strony Słabe strony 

 Wysoki stopień zwodociągowania gminy, 

 realizacja inwestycji z zakresu rozwoju i 

modernizacji infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej, 

 czynne oczyszczalnie ścieków na terenie 

Gminy. 

 

 Niewystarczający stopień skanalizowania 

Gminy, 

 przestarzała infrastruktura wodociągowa, 

powodująca awarie w dostawie wody, 

 nieszczelne zbiorniki bezodpływowe, 

z których ścieki przesączają się do gleby 

i wód podziemnych, 

 nielegalny wywóz nieczystości ciekłych na 

użytki rolne. 

Szanse Zagrożenia 

 Możliwości pozyskania dofinansowania ze 

środków zewnętrznych na realizację 

inwestycji z zakresu rozbudowy i 

modernizacji infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej, 

 wprowadzanie nowych technologii z zakresu 

oczyszczania ścieków, 

 wzrost świadomości ekologicznej 

społeczeństwa z zakresu właściwego 

postępowania ze ściekami i oszczędzania 

wody,  

 kontrole posiadania umów na odbiór 

nieczystości,  

 kontrole przyłączeń nieruchomości do sieci 

kanalizacyjnej. 

 Niewystarczające środki finansowe na 

realizację inwestycji z zakresu rozbudowy 

i modernizacji infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej, 

 zbyt wysokie koszty związane z realizacją 

inwestycji z zakresu rozbudowy 

i modernizacji infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej, 

 zmiany klimatu, wpływające na wzrost 

częstotliwości występowania suszy 

(okresowe niedobory wody, spadek 

ciśnienia w sieci wodociągowej), 

 przedostawanie się zanieczyszczeń do wód 

powierzchniowych i podziemnych. 
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4.5.5. Zagadnienia horyzontalne 
 

Tabela 17 Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji gospodarka wodno-ściekowa 

Adaptacja do zmian klimatu  Ograniczanie utraty naturalnej retencji i zachęcanie do jej 

odtwarzania na terenach zurbanizowanych.  

 Odtwarzanie naturalnych możliwości retencyjnych 

zlewni.  

 Budowa/rozbudowa systemów nawadniająco-

odwadniających.  

 Budowa/rozbudowa systemów kanalizacji deszczowej.  

Nadzwyczajne zagrożenia 

środowiska 

 Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 

 Nielegalne zrzuty ścieków. 

Działania edukacyjne  Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych 

(szkoleń, akcji informacyjnych, spotkań z ekspertami itp.) 

w zakresie prowadzenia racjonalnej gospodarki wodno-

ściekowej w gospodarstwach domowych i zakładach 

przemysłowych. 

Monitoring środowiska  Bieżąca kontrola WIOŚ. 

 Badania jakości wody i ścieków wykonywane przez 

przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne oraz zakłady 

przemysłowe. 

 

4.6. Zasoby geologiczne 
Na obszarze Gminy Wołów na powierzchni występują osady czwartorzędowe. Są to głównie: 

a) holoceńskie i plejstoceńskie piaski, żwiry i mułki, które tworzą tarasy zalewowe Odry 

i osady w dolinach mniejszych cieków, ich miąższość dochodzi do kilkunastu metrów, 

średnio jest to 6 m, 

b) osady jeziorne i torfowiskowe, 

c) piaszczyste wydmy (w okolicach Wrzosów i Rudna), 

d) iły zastoiskowe, piaski gliniaste, a także gliny zwałowe pochodzenia lodowcowego 

i polodowcowego, których miąższość dochodzi do 70 m. 

Z okresu zlodowacenia środkowopolskiego pochodzą gliny zwałowe z dużymi eratykami, piaski 

gliniaste, iły, piaski i żwiry wodnolodowcowe. W tym okresie powstały pagórkowate pasma 

Wzgórz Trzebnickich sięgające północnych terenów Gminy Wołów. 

Wśród osadów trzeciorzędowych występują osady pliocenu (piaski i żwiry kwarcowo-skaleniowe), 

miocenu (znacznych miąższości osady iłów zielnych, płomienistych i szarych, przewarstwionych 

wkładkami piasków i mułków, rzadko wkładkami węgla brunatnego ), oligocenu (mułowce i iłowce 

z drobnymi wkładkami węgli brunatnych). 

Na południu Gminy, w obrębie bloku przedsudeckiego, występują osady starczego paleozoiku 

(kambr, ordowik, sylur), w tym gnejsy, łupki łyszczykowe, łupki wapienno-krzemianowe 

i amfibolity. Stanowią one podłoże krystaliczne o znacznej miąższości. 
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W rejonie Wołowa, na północ od uskoku Odry, występują skały monokliny przedsudeckiej. Są to 

skały osadowe permu i triasu, pocięte systemem uskoków powstałych na przełomie kredy 

i trzeciorzędu. Skały osadowe permu to utwory w postaci piaskowców, zlepieńców czerwonego 

spągowca, cechsztyńskich iłowców, anhydrytów, dolomitów i wapieni. Trias na tym obszarze to 

osady zbudowane z piaskowców, iłowców, łupków, dolomitów, wapieni i margli. 

Znaczenie gospodarcze mają osady czwartorzędu i trzeciorzędu stanowiące niewielkie złoża 

kruszywa, iłów lub tworzące zespoły warstw wodonośnych. Tereny te po zakończeniu eksploatacji 

mają zostać zrekultywowane zgodnie z wyznaczonym kierunkiem rekultywacji. Osady glin 

aluwialnych, piasków, żwirów wolnolodowcowych o dużej miąższości utworzyły w rejonie 

Kretowic strukturę wodonośną o bardzo dużych zasobach wód podziemnych, wykorzystywanych 

obecnie do zasilania sieci wodociągowej w Gminie.  

Badania poszukiwawcze złóż miedzi, węgla brunatnego, gazy i ropy naftowej prowadzone na 

obszarze Gminy Wołów dały wyniki negatywne. W Gminie rozpoznano i udokumentowano 9 złóż 

kopalin kruszyw naturalnych, które przedstawiono w tabeli poniżej.  

 

Tabela 18 Złoża kopalin kruszyw naturalnych w Gminie Wołów 

L.p. Nazwa złoża Kopalina Pow. Złoża 

[ha] 

Zasoby 

geologiczne [ 

tys. ton] 

Wydobycie 

[tys. ton]  

Zagospodarowanie 

1. Garwół kruszywa naturalne 1,6 0 - eksploatacja/ 

rekultywacja 

2. Łazarzowice I kruszywa naturalne 1,2 117 - rozpoznane 

szczegółowo 

3. Lubiąż kruszywa naturalne 2,8 195 - eksploatacja 

zaniechana 

4. Prawików kruszywa naturalne 1,1 15 - eksploatacja 

okresowa 

5. Piotroniowice kruszywa naturalne 4,27 304 - eksploatacja 

zaniechana 

6. Piotroniowice II kruszywa naturalne 5,2 410 - rozpoznane 

szczegółowo 

7. Piotroniowice III kruszywa naturalne 1,1 47 4 eksploatacja 

8. Piotroniowice IV kruszywa naturalne 2,0 345 - rozpoznane 

szczegółowo 

9. Stary Wołów kruszywa naturalne 1,9 266 - rozpoznane 

szczegółowo 

Źródło: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2020 r. (Warszawa 2021) 
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Rysunek 17 Tereny złóż kopalin w Gminie Wołów 

 
Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl 

 

Na terenie Gminy Wołów występują obszary prognostyczne, mające cechy złóż kruszyw 

naturalnych możliwe do ewentualnej eksploatacji zlokalizowane są w rejonach 

miejscowości Domaszków, Garwół, Lubiąż, Łazarzowice. 

W kilkudziesięciu miejscach w Gminie w związku z nielegalną eksploatacją kruszyw (piasku 

i żwiru) oraz z nielegalnym składowaniem odpadów następuje dewastacja powierzchni terenu, 

w tym zasypywanie odpadami miejsc wydobycia. 

 

4.6.1. Analiza SWOT 
 

Mocne strony Słabe strony 

 Wyznaczenie obszarów prognostycznych 

złóż kruszyw naturalnych 

 Brak złóż miedzi, węgla brunatnego, gazu 

i ropy naftowej 

Szanse Zagrożenia 

 Rozpoznawanie nowych złóż kopalin.   Negatywne oddziaływanie eksploatacji 
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 kruszyw naturalnych na środowisko, 

 nielegalne wydobywanie kruszyw 

naturalnych, 

 zasypywanie odpadami nielegalnych 

wyrobisk. 

 

4.6.2. Zagadnienia horyzontalne 
 

Tabela 19  Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji zasoby geologiczne 

Adaptacja do zmian klimatu  Zabezpieczanie odkrywek przed zagrożeniami jakie niosą 

ze sobą nawalne deszcze/podtopienia.  

 Racjonalne gospodarowanie złożem.  
Nadzwyczajne zagrożenia 

środowiska 

 Związane z nielegalną eksploatacją kopalin mogącą 

prowadzić do zmiany stosunków wodnych oraz 

powstawania osuwisk i erozji.  

Działania edukacyjne  Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych 

z zakresu zasobów geologicznych (rodzajów kopalin, ich 

ochrony, działalności zakładów górniczych, rekultywacji 

obszarów poeksploatacyjnych). 

 Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych 

z zakresu szkodliwości środowiskowych nielegalnej 

eksploatacji kopalin. 

Monitoring środowiska  Prowadzenie kontroli przedsiębiorców prowadzących 

eksploatację złóż kopalin. 

 

4.7. Gleby 
Grunty orne na terenie Gminy zajmują ok. 12 247 ha. Gleby bardzo dobre na gruntach ornych 

stanowią jedynie około 39 ha (0,3 %) gruntów ornych w gminie Wołów. Występują w okolicach 

Stobna, Mojęcic, Krzydliny Małej, Rataj.  

Gleby dobre (klasa III a) stanowią 6,7% (ok. 830 ha) gruntów ornych gminy. Największe ich 

powierzchnie występują w obrębach: Lipnica, Łososiowice, Stobno, Stęszów, Mojęcice, Krzydlina 

Wielka, Domaszków, Lubiąż, Krzydlina Mała, Prawików.  

Gleby średnio dobre (klasa III b) stanowią 15,1% (ok. 1 870 ha) gruntów ornych gminy. Największe 

ich występowanie to: Lipnica, Łososiowice, Stobno, Stęszów, Mojęcice, Krzydlina Wielka, 

Domaszków, Lubiąż, Krzydlina Mała, Prawików.  

Gleby średnie i średnio-gorsze (klasa IV a i IV b) to 42,7% (ok. 5 289 ha) gruntów ornych gminy. 

Największe ich występowanie to: Moczydlnica Dworska, Siodłkowice, Warzęgowo, Gliniany, 

Piotroniowice, Uskorz Wielki, Stobno, Krzydlina Mała, Domaszków, Mojęcice, Krzydlina Wielka, 

Lipnica, Lubiąż.  

Ogółem gleby słabe i najsłabsze (V, VI) w Gminie stanowią około 35,2% (ok. 4 360 ha) gruntów 

ornych gminy Wołów. Największe ich powierzchnie notuje się w obrębach: Dębno, Bożeń, 

Proszkowa, Rudno, Sławowice, Golina, Wrzosy, Stary Wołów, Lubiąż; a najmniejsze znajdują się 

w: Glinianach, Prawikowie, Domaszkowie, Krzydlinie Wielkiej, Ratajach, Mojęcicach, Stobnie. 
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W kolejnej tabeli oraz na wykresie przedstawiono dane dotyczące struktury bonitacyjnej gleb 

gruntów ornych na terenie Gminy Wołów. 

 

Tabela 20 Bonitacja gleb (gruntów) ornych na terenie Gminy Wołów 

Klasa Udział 

I – gleby najlepsze 0,0 % 

II – gleby bardzo dobre 0,3 % 

III a – gleby dobre 6,7 % 

III b – gleby średnio dobre 15,1 % 

IV a – gleby średniej jakości lepsze oraz  

IV b – gleby średniej jakości gorsze 

42,7 % 

V – gleby słabe oraz 

VI – gleby najsłabsze 

 

35,2 % 

Opracowanie własne na podstawie danych z Ewidencji Gruntów i Budynków  

 

Wykres 6 Bonitacja gleb gruntów ornych na terenie Gminy Wołów 

 
Opracowanie własne na podstawie danych z Ewidencji Gruntów i Budynków 

 

Natomiast struktura zasiewów w Gminie kształtuje się następująco: 

 

Tabela 21 Struktura zasiewów 
L.p. Rodzaj Powierzchnia [ha] 

1. Zboża razem 3200-3400 

2. Pszenica ozima 1200-1300 

3. Pszenżyto ozime 100-200 

4. Żyto  750 
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5. Jęczmień ozimy 50-100 

Opracowanie własne na podstawie danych Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 

 

4.7.1. Jakośd gleb 
W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie jakości gleb i ziemi prowadzony jest 

program Monitoring chemizmu gleb ornych Polski. Celem tych badań jest obserwacja zmian 

szerokiego zakresu cech gleb użytkowanych rolniczo, szczególnie właściwości chemicznych, 

zachodzących w określonych przedziałach czasu pod wpływem rolniczej i pozarolniczej 

działalności człowieka. Monitoring chemizmu gleb użytkowanych rolniczo jest realizowany od 

roku 1995. W 5-letnich odstępach czasowych pobierane i analizowane są próbki glebowe, 

reprezentujące 216 stałych punktów kontrolnych zlokalizowanych w całym kraju. Piąta edycja 

pobierania próbek przypadła na lata 2015-2017. Podobnie jak w poprzednich latach realizowana 

była przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy 

w Puławach, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W województwie 

dolnośląskim pobrano i przebadano próbki z 20 punktów pomiarowo-kontrolnych, których 

rozmieszczenie pokazano na poniższym rysunku. Numerem 211 oznaczono punkt pomiarowo-

kontrolny w Lipnicy. 

 

Rysunek 18 Rozmieszczenie punktów-pomiarowo-kontrolnych na terenie województwa 

dolnośląskiego 

 
Źródło: Raport z III etapu realizacji zamówienia „Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 

2015-2017” (Puławy, kwiecień 2017) 
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Raport z monitoringu chemizmu gleb ornych zawiera następujące podsumowanie wyników badań: 

 W przypadku większości cech opisujących właściwości i jakość gleby nie doszło do 

istotnych zmian na przestrzeni 25 lat w porównaniu ze stanem wyjściowym. 

 W grupie badanych profili zwiększył się udział bardzo kwaśnych i kwaśnych gleb i obecnie 

przekracza on 60%. Fakt ten wynika z przyczyn naturalnych (głównie skład mineralogiczny 

skały macierzystej) oraz wieloletnich zaniedbań w zakresie wapnowania gleb.  

 W przedziale czasowym objętym programem Monitoringu poziom zawartości próchnicy nie 

uległ zasadniczym zmianom na poziomie całej grupy profili. Występuje regionalne 

zróżnicowanie zawartości próchnicy, a niższe średnie zawartości w województwach pasa 

środkowego kraju są związane, między innymi, z warunkami klimatycznymi. 

 Badane profile glebowe wykazują duże zróżnicowanie zasobności w przyswajalne formy 

składników nawozowych (fosfor P, potas K, magnez Mg) wynikające z warunków 

naturalnych oraz stosowanego poziomu nawożenia. Nie wykazano pogorszenia wskaźników 

zasobności gleb w P, K i Mg. W 2015 r. zawartości bardzo niskie i niskie fosforu 

odnotowano jednak w prawie połowie badanych punktów monitoringowych. Z kolei 

w przypadku potasu i magnezu odnotowano nieco korzystniejszy poziom zasobności gleb.  

 Jedynie w 2 próbkach poziom siarki siarczanowej mieścił się w zakresie zawartości 

określanej jako antropogenicznie podwyższona. Zauważalny jest też spadek przeciętnej 

zawartości siarki na przestrzeni lat, co może skutkować deficytami siarki dla wrażliwych 

gatunków roślin uprawnych.  

 Analiza danych z lat 1995-2015 wskazuje na postępujący proces zmniejszania się zawartości 

kationów zasadowych w rolniczo użytkowanych glebach Polski, przy czym spadek jest 

obserwowany dla kationów dwuwartościowych (wapń i magnez), natomiast nie został 

wykazany dla potasu i sodu.  

 Wyniki pomiarów zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 

w poszczególnych latach nie wskazują na wzrost zawartości sumy tych związków na 

przestrzeni ostatnich 20 lat. Stosując kryteria Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni 

ziemi (Dz.U. 2016 poz. 1395) w roku 2015 gleby nie zanieczyszczone WWA występowały 

w 187 lokalizacjach, natomiast 29 miejsc zaliczono do gleb zanieczyszczonych (13%). 

Gleby te były zanieczyszczone głównie przez 3 węglowodory: BbF, BaP i BaA.  

 Badania pozostałości pestycydów chloroorganicznych w glebach, pobranych w 2015 r. nie 

wykazały przekroczenia dopuszczalnych stężeń (Dz. U. 2016, poz. 1395) dla α-HCH, β-

HCH, γ-HCH, Aldryny, Dieldryny i Endryny. Przekroczenia dopuszczalnych wartości 

stwierdzono w 14 próbkach dla DDT/DDD/DDE, co stanowiło 6% całego zbioru profili. 

W glebach użytków rolnych Polski nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych zawartości 

pestycydów związków niechlorowych: atrazyny, carbarylu i carbofuranu. W żadnej 

z analizowanych próbek nie stwierdzono obecności manebu.  

 W 2015 w przypadku zaledwie 4 profili odnotowano przekroczenia dopuszczalnych 

zawartości pierwiastków śladowych, określonych przez Rozporządzeniu. Ponadto, 
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w przypadku żadnego z analizowanych pierwiastków śladowych nie zaobserwowano trendu 

akumulacji w warstwie powierzchniowej gleb obszarów użytkowanych rolniczo.  

 

4.7.2. Zagrożenia gleb 
Podstawowym zagrożeniem dla gleby, podobnie jak dla całego środowiska przyrodniczego, są 

wszelkiego rodzaju zadania inwestycyjne takie jak: rozbudowa terenów mieszkaniowych, 

komunikacyjnych i inwestycyjnych oraz eksploatacja kopalin, które będą oddziaływać na 

powierzchnię ziemi w fazie realizacji. Gleba ze względu na swoje właściwości sorpcyjne 

pochłania wiele substancji chemicznych, które przenikają do niej w postaci: 

 stałej: popioły, tworzywa sztuczne, 

 ciekłej: ścieki odprowadzane do zbiorników wodnych i przedostające się wraz z wodą do 

gleby, 

 gazowej: szkodliwe gazy pochłaniane przez glebę lub najpierw rozpuszczane przez wodę, 

a potem wraz z nią przedostające się do gleby. 

 

Tabela 22 Rodzaje źródeł zanieczyszczeń gleby 

Główne źródła zanieczyszczeń gleby wywołanych działalnością człowieka 

przemysłowe przemysł wydobywczy, energetyczny, 

hutniczy, metalurgiczny, chemiczny, 

budownictwo 

komunikacyjne substancje toksyczne i metale ciężkie 

zawarte w spalinach, sól, którą posypuje się 

zlodzone nawierzchnie dróg 

komunalne ścieki i odpady stałe 

rolnicze intensywne nawożenie, nadmierne 

stosowanie pestycydów 
Źródło: https://zpe.gov.pl/a/zanieczyszczenia-gleby, opracowanie własne 

 

Tabela 23 Zanieczyszczenia chemiczne gleby 

Rodzaje zanieczyszczeń chemicznych gleby 

Źródło zanieczyszczania Rodzaje zanieczyszczeń 

przemysł pyły i dymy (zawierające m.in. metale 

ciężkie – ołów, rtęć, kadm, trujące związki 

chemiczne), hałdy, gazy – tlenki węgla 

i tlenki azotu, ścieki i odpady poprodukcyjne 

rolnictwo pestycydy, nawozy i ich zanieczyszczenia 

transport spaliny samochodowe – tlenki azotu, tlenki 

węgla, węglowodory, sól 

gospodarstwa domowe opakowania, ścieki (w tym detergenty) 
https://zpe.gov.pl/a/zanieczyszczenia-gleby, opracowanie własne 
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Metale ciężkie  

Metale ciężkie – ołów, miedź, rtęć, kadm – są kolejną grupą zanieczyszczeń chemicznych gleby. 

Ponad 90% ogólnej zawartości kadmu, miedzi, cynku i ołowiu w glebach pochodzi ze źródeł 

antropogenicznych. Szczególnie dużą zawartość metali ciężkich w glebie stwierdzono 

w rejonach sąsiadujących z hutami, galwanizerniami i kopalniami. Metale ciężkie 

zanieczyszczające glebę kumulują się w tkankach roślin i wywołują w ich organizmach 

nieodwracalne zmiany. Są także toksyczne dla konsumentów (mogą powodować wiele chorób, 

w tym nowotwory). 

 

Gleby w Polsce są w niewielkim stopniu zanieczyszczone metalami ciężkimi (Cd, Cu, Ni, Pb, 

Zn). Z badań opublikowanych w 2010 roku wynika, że jedynie kilka procent gleb wykazuje 

wyższą koncentrację metali ciężkich, co skutkuje wymogiem ograniczenia produkcji roślinnej na 

tych glebach. Dotyczy to ok. 3% gleb ze względu na skażenie ołowiem oraz ok. 1,5%, które 

skażone są cynkiem 

 

Rysunek 19 Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi 

 
Źródło: https://zpe.gov.pl/a/zanieczyszczenia-gleby 

 

4.7.3. Analiza SWOT 
 

Mocne strony Słabe strony 

 Brak zidentyfikowanych na terenie 

gminy potencjalnych i potwierdzonych 

 Największy udział gleb słabych klas: IV, 

V i VI, 
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historycznych zanieczyszczeń 

powierzchni ziemi, 

 brak na obszarze gminy osuwisk terenu 

oraz terenów zagrożonych 

występowaniem ruchów masowych 

ziemi, 

 niewielka powierzchnia terenów 

będących nieużytkami.  

Szanse Zagrożenia 

 Wsparcie dla gospodarstw rolnych 

wprowadzających uprawy ekologiczne 

oraz bezpłatne doradztwo rolnicze, 

 programy rolno–środowiskowe oraz 

zalesieniowe, 

 wzrost popytu na ekologiczne produkty 

rolne.  

 Zmiany klimatyczne powodujące m.in. 

przesuszanie gruntów, 

 presja rolnicza, urbanizacyjna 

i turystyczna, 

 degradacja gleb związana 

z zanieczyszczeniami środkami ochrony 

roślin i metalami ciężkimi. 

 

4.7.4. Zagadnienia horyzontalne 
 

Tabela 24 Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji gleby 

Adaptacja do zmian klimatu  Prowadzenie działań mających zwiększyć retencję 

glebową, głównie poprzez wprowadzanie małych 

zbiorników retencyjnych, oczek wodnych i rowów 

nawadniających, zachowanie zadrzewień. 

 Stosowanie zalesień na terenach zniszczonych i obszarach 

niewykorzystanych rolniczo, gruntach rolnych o niskiej 

przydatności dla rolnictwa i podatnych na degradację 

 Tworzenie nowych i bieżące utrzymanie istniejących 

terenów zieleni urządzonej na obszarach 

zurbanizowanych. 

Nadzwyczajne zagrożenia 

środowiska 

 Powstawanie osuwisk terenu (wskutek działalności 

człowieka lub procesów naturalnych – np. wymywanie 

gruntu przez powodzie lub ulewne deszcze). 

 Degradacja gleb związana z zanieczyszczeniami środkami 

ochrony roślin i metalami ciężkimi. 

Działania edukacyjne  Prowadzenie działań edukacyjno–doradczych dla 

gospodarstw rolnych w zakresie promowania rolnictwa 

ekologicznego, zapobiegania zanieczyszczeniom gleb 

środkami ochrony roślin i metalami ciężkimi oraz 

ochrony gleb przed erozją i zakwaszeniem. 

Monitoring środowiska  Program Państwowego Monitoringu Środowiska – 

Monitoring chemizmu gleb ornych Polskich.  

 Bieżący monitoring WIOŚ.  
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4.8. Gospodarowanie odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

4.8.1. Gospodarowanie odpadami komunalnymi 
System gospodarki odpadami, wprowadzony ustawą za dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości porządku w gminach od 1 lipca 2013 r. umożliwia mieszkańcom pozbywanie się odpadów 

komunalnych poprzez: 

a) odbiór przez uprawnionego przedsiębiorcę na podstawie umowy zawartej z Gminą 

z terenów nieruchomości zamieszkałych, 

b) odbiór przez uprawnionego przedsiębiorcę na podstawie umowy zawieranej z właścicielami 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

(dalej: nieruchomości niezamieszkałe), 

c) zbieranie w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej: 

GPSZOK). 

Odbiorem odpadów z terenu nieruchomości zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

w Wołowie Sp. z o. o. (dalej PGK w Wołowie Sp. z o. o.), które jest spółką ze 100 % udziałem 

Gminy Wołów. Właściciele nieruchomości, niezamieszkałych są zobowiązani zawrzeć umowę na 

odbiór odpadów komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym wpis do Rejestru Działalności 

Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, prowadzonego przez Burmistrza 

Gminy Wołów.  

W poniższej tabeli przedstawiono przedsiębiorców posiadających wpis do Rejestru działalności 

regulowanej (stan na 15.09.2021 r.): 

 

Tabela 25 Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej 

L.p. Nazwa Adres Nr rejestrowy 

1. WPO ALBA S.A. ul. Szczecińska 5,  

54-517 Wrocław 

WSR.RDR.1.2012 

2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

w Wołowie Sp. z o. o. 

ul. Poznańska 1, 

56-100 Wołów 

WSR.RDR.4.2012 

3. CHEMEKO-SYSTEM Sp. z o. o. ul. Jerzmanowska 4-6, 

54-519 Wrocław 

WSR.RDR.7.2012 

4. PreZero Dolny Śląsk Sp. z o. o. ul. Jerzmanowska 13, 

54-530 Wrocław 

WSR.RDR.8.2013 

5. EKO-LOGIS Jacek Adamczyk ul. Cicha 5/1, 

51-659 Wrocław 

WSR.RDR.9.2019 

6. EkoPartner Recykling Sp. z o. o. ul. Zielona 3, 

59-200 Lubin 

WSR.RDR.10.2020 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Wołowie 

 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych zapewniają wyposażenie 

nieruchomości w pojemniki lub worki w odpowiednich kolorach, służące do gromadzenia odpadów 

komunalnych.  

Obowiązkowe jest selektywne zbieranie odpadów: 



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wołów na lata 2022-2024 

z perspektywą do roku 2026 

 

S t r o n a  69 | 128 

 

a) papieru i tektury, 

b) tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, 

c) szkła, 

d) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych i kuchennych. 

GPSZOK, znajdujący się przy ul. Rawickiej 16 w Wołowie (na terenie składowiska odpadów), 

czynny jest w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach od 07:30 do 14:30, w środy od 

07:30 do 18:00, natomiast w każdą drugą i ostatnią sobotę miesiąca w godzinach od 10:00 do 

14:00. Obsługiwany jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie Sp. z o. o. 

Przyjmowane są tam: 

1. wyłącznie odpady mające charakter odpadów komunalnych, które mogą zostać uznane za 

pochodzące z gospodarstw domowych, o kodach zgodnych z posiadanymi przez zezwoleniami; 

2. wyłącznie odpady komunalne selektywnie zebrane (z wyłączeniem odpadów zmieszanych), 

między innymi:  

a) papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury, 

b) tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych,  

c) metale, w tym opakowania z metali,  

d) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,  

e) szkło i opakowania ze szkła,  

f) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,  

g) odpady niebezpieczne,  

h) przeterminowane leki i chemikalia,  

i) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

j) zużyte baterie i akumulatory,  

k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

l) meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

m) zużyte opony,  

n) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

o) odzież i tekstylia. 

Zużyte opony przyjmowane są bezpłatnie w ilości do 5 sztuk z jednego gospodarstwa domowego. 

Odpady budowlane i rozbiórkowe można przekazać bezpłatnie do GPSZOK w ilości do 350 kg na 

jedno gospodarstwo domowe. Ilości odpadów powyżej wskazanych limitów są przyjmowane 

w ramach odpłatnej usługi. 

Gmina nie posiada instalacji przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zebrane 

i odebrane odpady są przekazywane do instalacji komunalnych oraz przedsiębiorców zajmujących 

się odzyskiem i recyklingiem. 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołów (dalej: 

Regulamin) deratyzację w Gminie należy przeprowadzać co najmniej dwa razy w roku 

kalendarzowym w terminach: 

a) od 15 marca do 15 kwietnia, 
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b) od 2 listopada do 30 listopada. 

Za przeprowadzenie deratyzacji odpowiedzialni są właściciele nieruchomości oraz właściciele 

urządzeń. Natomiast w przypadku pojawienia się populacji gryzoni na terenie nieruchomości, 

deratyzację należy przeprowadzić niezależnie od wskazanych w Regulaminie terminów. 

W oparciu o Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego Gmina 

Wołów podejmuje szereg działań, mających na celu prawidłową gospodarkę odpadami: 

a) objęcie w 100 % systemem gospodarowania odpadami właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, 

b) zmniejszanie ilości odpadów ulegających biodegradacji, unieszkodliwianych poprzez 

składowanie, 

c) zwiększanie świadomości mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym 

sprzętem elektrycznym i elektronicznym, bateriami oraz przeterminowanymi lekami, 

d) zwiększanie wiedzy mieszkańców w zakresie prawidłowej segregacji odpadów, co będzie 

miało przełożenie na osiąganie wymaganych poziomów odzysku, w tym recyklingu 

surowców wtórnych – papieru, tworzyw sztucznych, szkła i metali, oraz poziomu odzysku, 

recyklingu lub przygotowania do ponownego użycia odpadów budowlanych, 

e) dążenie do wyeliminowania nielegalnych składowisk odpadów, tzw. „dzikich wysypisk”, 

f) zachęcanie mieszkańców do kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, stosując 

zniżki w opłacie za gospodarowanie odpadami, 

 

4.8.2. Składowisko odpadów w Wołowie 

Lokalizacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla miasta i gminy Wołów 

została opisane w podrozdziale 4.4.8. Jakość wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów 

w Wołowie. Składowiskiem zarządza Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie 

Sp. z o. o. Obiekt czynny jest od 1998 roku. Składowisko zlokalizowane jest na terenie nieczynnej 

piaskowni - żwirowni. Wokół znajdują się tereny rolnicze, a od strony południowej grunty leśne 

porośnięte drzewami iglastymi. Składa się z dwóch kwater, na których nagromadzono ok. 

171004,43 m
3
 odpadów. 

Kwatera nr I zajmuje obszar 1,05 ha i została wykonana jako obiekt podpoziomowy. Kwatera 

posiada dwuwarstwowe uszczelnienie w postaci maty bentonitowej (grubości 2 cm) i geomembrany 

PEHD (grubości 2 mm). Na uszczelnionym dnie kwatery ułożony został drenaż odcieków. 

Zniwelowana wierzchowina odpadów została przykryta i uszczelniona warstwą żwiru o grubości 

0,2 m, geomembraną PEHD - grubość 2 mm. Następnie ułożono geowłókninę, która została 

przykryta warstwą podglebia i warstwą gleby urodzajnej. Na kwaterze znajdują się kominy 

odgazowujące - 20 szt.  

Kwatera nr II to obiekt podpoziomowy. Uszczelnienie kwatery stanowi naturalna bariera 

geologiczna o miąższości 0,30 m oraz folia PEHD o grubości 2,0 mm z obustronną geowłókniną. 

Kwatera jest wyposażona w system drenażu odcieków z rur perforowanych oraz pełnych PE 

o średnicy 160 mm. Na kwaterze II wydzielone są 4 kwatery - IIa, IIb, IIc i IId. Trwają obecnie 

prace przygotowawcze, związane z jej rekultywacją. Instrukcja prowadzenia składowiska, 
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zatwierdzona decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr I 108/2014 określa m. in. sposób 

technicznego zamknięcia składowiska i sposób jego rekultywacji 

 

4.8.3. Nielegalne składowisko odpadów w rejonie Wołowa/Uskorza Małego 

Na działkach nr 166/3 AM-1 obręb Piotroniowice i nr 133/1 AM-1 obręb Uskorz Mały, należących 

do osoby prywatnej znajduje się ogromne nielegalne wysypisko odpadów. Przedmiotowe działki 

znajdują się w pobliżu drogi Wołów – Brzeg Dolny. W otoczeniu działek znajdują się grunty rolne 

i leśne. Na ww. działkach prowadzone jest „dzikie”, intensywne wydobycie kruszywa naturalnego 

w postaci różnoziarnistego piasku z domieszką żwirów i przewarstwieniami gliniastymi. 

Eksploatacja kruszywa ma postać nieregularnych rozrzuconych wykopów, od niewielkich zagłębień 

terenowych do znacznych rozmiarów wyrobisk o wysokości skarp nawet ponad 10 m. Wykopy 

zasypywane są różnego rodzaju odpadami, w tym pozostałościami po sortowaniu odpadów oraz 

odpadami niebezpiecznymi. Odpady są składowane na przy skarpach wykopów, następnie spychane 

w dół i przysypywane warstwą ziemi. Działalność ta odbywa się w różnych miejscach obu działek. 

Wykorzystywane do tego celu są odpady pochodzące z budowy i rozbiórek, w tym między innymi: 

ziemia, gleba i kamienie pochodzące z wykopów, gruz ceglany i betonowy, w tym nie pokruszone 

elementy wielkogabarytowe (płyty, słupy), elementy ceramiki budowlanej, folie, tworzywa 

sztuczne, kawałki asfaltu, drewno budowlane, opakowania po farbach, zmieszane odpady z budowy 

i remontów oraz odpady z utrzymania zieleni, w tym gałęzie, liście i trawa, a także inne odpady, np. 

opony. Deponowanie odpadów odbywa się bez pozwolenia na przetwarzanie odpadów, na terenie 

nie spełniającym wymogów technicznych dla składowania odpadów. Teren nie jest uszczelniony, 

brak drenażu odcieków, brak piezometrów oraz innych niezbędnych elementów wyposażenia 

składowiska odpadów, co uniemożliwia kontrolowanie środowiska gruntowo-wodnego i wykrycie 

ewentualnych nieprawidłowości i zagrożeń. 

Z kontroli przeprowadzonej w 2015 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we 

Wrocławiu  wynika, że w nielegalnych wyrobiskach gromadzone są również odpady niebezpieczne, 

np. zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi ziemia i gleba, eternit zawierający azbest, 

zużyty perlit. Burmistrz Gminy Wołów w 2015 roku wszczął wobec właściciela ww. działek 

postępowanie w sprawie nielegalnego składowania odpadów w miejscu do tego nieprzeznaczonym, 

co skutkowało wydaniem w roku 2017 i 2018 decyzji nakazujących usunięcie nielegalnie 

zgromadzonych odpadów. Odrębne postępowanie w tej sprawie prowadził również WIOŚ we 

Wrocławiu. Ze względu na ogromną skalę procederu, usunięcie odpadów wymaga bardzo dużych 

nakładów finansowych. W odległości ok. 800 m od nielegalnego wysypiska znajduje się znajduje 

się studnia głębinowa eksploatowana przez PCC ROKITA S.A. Jest to jedna ze studni wchodzących 

w skład ujęcia wody pitnej dla miasta Brzeg Dolny w Łososiowicach. Deponowanie odpadów na 

niezabezpieczonym terenie może powodować negatywne oddziaływanie na środowisko, 

a w szczególności na wody podziemne. Z powodu braku informacji o źródłach pochodzenia 

opadów WIOŚ we Wrocławiu wykonał analizę identyfikacyjną próbek odpadów pobranych 

z odwiertów oraz z próbki powierzchniowej, których wyniki opisano w podrozdziale 4.4.9. Jakość 

wód podziemnych w rejonie nielegalnego wysypiska odpadów Wołów/Uskorz Mały. 
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4.8.4. Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

Zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 instalacje lub urządzenia 

zawierające azbest powinny zostać oczyszczone z wyrobów azbestowych w sposób niestwarzający 

zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi do dnia 31 grudnia 2032 r. 

Obowiązek inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest ciąży na właścicielu 

nieruchomości. Usuwanie wyrobów azbestowych następuje sukcesywnie, najczęściej przy pracach 

remontowych bądź rozbiórkowych. Przyśpieszenie tego działania jest możliwe przy zwiększeniu 

pomocy finansowej dla właścicieli nieruchomości oraz uproszczeniu procedury jej pozyskania. 

Uchwałą Nr VIII/60/2011 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 kwietnia 2011 r. przyjęto Program 

usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołów. Głównym celem Programu jest 

całkowite usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy, co 

spowoduje eliminację skutków negatywnego oddziaływania azbestu na mieszkańców i środowisko. 

Zdemontowane wyroby powinny zostać zabezpieczone oraz zdeponowane na składowisku. 

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii udostępniło narzędzie pomocne w inwentaryzacji 

wyrobów zawierających azbest. Jest to Baza Azbestowa dostępna pod adresem 

www.bazaazbestowa.gov.pl. Dzięki Bazie Azbestowej można gromadzić i przetwarzać informacje 

uzyskane z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz monitorowania realizacji zadań 

wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032. Według danych 

zgromadzonych w Bazie, na terenie Gminy Wołów zinwentaryzowano 857,5 Mg wyrobów 

zawierających azbest z czego do unieszkodliwienia pozostało 808,6 Mg (stan na 15.09.2021 r).  

Usuwanie azbestu mogą realizować wyłącznie firmy, które mają odpowiednie wyposażenie 

techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniają pracowników przeszkolonych w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy z azbestem. Przed przystąpieniem do usuwania wyrobów 

z azbestem, prace należy odpowiednio przygotować i zgłosić właściwemu terenowemu organowi 

nadzoru budowlanego. Należy również sporządzić ewidencję jakościową i ilościową 

przewidzianych do usunięcia materiałów oraz opracować plan prac. 

W 2020 r. na terenie Gminy Wołów realizowano zadanie pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz 

unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołów – Etap IX”. Zadanie 

polegało na demontażu wyrobów zawierających azbest wraz z transportem i unieszkodliwieniem 

odpadów na przystosowanym składowisku. Usunięto i unieszkodliwiono 41,802 Mg (ton) 

wyrobów zawierających azbest, a koszt realizacji tego przedsięwzięcia wyniósł 

38 430,50 zł. Usunięte odpady zawierające azbest zostały unieszkodliwione poprzez składowanie 

na składowisku odpadów w m. Dobrów, gmina Tuczępy. Wysokość dotacji przyznanej przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wyniosła 

29 261,40 zł. Pozostały koszt to środki z budżetu gminy. Dofinansowanie wynikało z konkursu 

w ramach priorytetu WFOŚiGW we Wrocławiu: „Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, 

w tym odpadów zawierających azbest z uwzględnieniem działań wynikających z przyjętych 

programów usuwania azbestu.”  
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4.8.5. Analiza SWOT 
 

Mocne strony Słabe strony 

 Osiągnięcie wymaganego poziomu 

ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazanych do 

składowania (2020 r.),  

 osiągnięcie wymaganego poziomu 

recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych 

(2020 r.).  

 Nieosiągnięcie wymaganego poziomu 

recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła (2020 r.), 

 przeważający udział odpadów zmieszanych 

w strumieniu odbieranych odpadów 

komunalnych, 

 duża ilość wyrobów zawierających azbest do 

usunięcia z terenu Gminy. 

Szanse Zagrożenia 

 Możliwość pozyskania dofinansowania na 

demontaż i utylizację wyrobów azbestowych 

z WFOŚiGW, 

 wzrost świadomości ekologicznej 

społeczeństwa w zakresie zapobiegania 

powstawaniu odpadów oraz w zakresie ich 

prawidłowej segregacji, 

 rozwój systemu gospodarowania odpadami 

(np. nowe technologie recyklingu i odzysku),  

 utworzenie Bazy Danych Odpadowych 

(BDO). 

 Wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych, 

 wysokie koszty wymiany azbestowych 

pokryć dachowych, 

 wzrost ilości wytwarzanych odpadów 

wskutek rozwoju społeczno-gospodarczego, 

 brak zbytu surowców wtórnych, 

 nielegalne składowiska odpadów.  

 

 

4.8.6. Zagadnienia horyzontalne 
 

Tabela 26 Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji gospodarka odpadami 

i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Adaptacja do zmian klimatu  Produkcja i energetyczne wykorzystanie biogazu ze 

składowisk odpadów.  

 Ponowne wykorzystanie materiałów pochodzących 

z recyklingu, ograniczając tym samym wydobycie lub 

wytwarzanie nowych surowców i produktów. 

 Lokalizowanie obiektów gospodarki odpadami (np. 

składowisk, PSZOK-ów, magazynów odpadów) 

w oddaleniu od terenów zagrożonych powodziami, 

podtopieniami i osuwiskami.  
Nadzwyczajne zagrożenia 

środowiska 

 Związane z niewłaściwym postępowaniem 

z wytworzonymi odpadami (w szczególności dotyczy 

odpadów niebezpiecznych).  

 Pożary składowisk odpadów.  

Działania edukacyjne  Prowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych 

w zakresie zapobiegania powstawania odpadów, 
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właściwego postępowania  odpadami i selektywnego 

zbierania odpadów.  

Monitoring środowiska  Monitoring oddziaływania składowisk na środowisko 

przyrodnicze.  

 Kontrola podmiotów i instalacji gospodarujących 

odpadami (WIOŚ).  

 Prowadzenie kontroli nad gminnym systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi.  

 Kontrola nielegalnych składowisk odpadów. 

 

4.9. Zasoby przyrodnicze 

Gmina Wołów znajduje się w centrum Dolnego Śląska, wyróżnia się w skali powiatu 

i województwa pod względem powierzchni obszarów cennych przyrodniczo. Charakteryzuje się 

zróżnicowanym krajobrazem – leży na obszarze czterech mezoregionów geograficznych: Pradoliny 

Wrocławskiej, Obniżenia Ścinawskiego, Wysoczyzny Rościsławickiej i Wzgórz Trzebnickich. 

Charakterystyczne dla dwóch pierwszych mezoregionów jest rozległa dolina drugiej co do 

wielkości rzeki Polski – Odry. Wysoczyzna Rościsławicka jest terenem lekko pofalowanym 

z widocznymi wykształtowanym morenami w okolicach Glinian, tereny te charakteryzuje krajobraz 

typu kulturowego. W części północnej Gminy znajdują się największe mokradła z wyniesieniem 

śródlądowych piaszczystych wydm porośniętych głównie borami. Wzgórza Trzebnickie 

przedstawiają w znacznej części zalesione pagórki sięgające w okolicy Warzęgowa nawet do 

187 m n. p. m.  

Stosunkowo małe zaludnienie, znaczna powierzchnia trudniej dostępnych terenów (m.in. podmokłe 

łąki i olsy w rejonie nadodrzańskimi w okolicach Wrzosów), ekstensywne rolnictwo, brak 

głównych tras komunikacyjnych w obrębie gminy oraz niewielka ilość zakładów przemysłowych 

mogących negatywnie oddziaływać na środowisko sprzyja zachowaniu dobrego stanu środowiska. 

Gmina charakteryzuje się dużym udziałem lasów, które zajmują ponad dwie piąte jej powierzchni. 

Cennym przyrodniczo i wartym zauważenia krajobrazu Gminy Wołów jest sieć wodna. Dzięki 

której znajduje się wiele obszarów o wysokiej bioróżnorodności. Oprócz Odry, do największych 

cieków gminy należą: Jezierzyca, Juszka, Nieciecza, Kanał Dębnicki i Mojęcicka Struga, z ciekami 

związane jest występowanie licznych stawów w które obfituje Gmina: Stawy w pobliżu Wrzosów, 

Stawy w okolicach Bożenia, Dębna, Krzydliny Małej, Piotronowic i Gancarzu. – są to tereny 

występowania naturalnych zbiorników wodnych - w tym śródpolnych i śródleśnych oczek wodnych 

i starorzeczy, terenów mokradłowych w tym bagien i torfowisk w tym zadrzewień śródpolnych, 

dużych zwartych kompleksów lasów (ponad 40,5% powierzchni gminy). Naturalne zespoły roślinne 

zajmują 51 % powierzchni gminy. Są to ekosystemy łąkowe, leśno - łąkowe i leśne, oraz liczne 

zadrzewienia wzdłuż dróg, cieków, zbiorników i oczek wodnych W gminie występuje ponad 

500 gatunków roślin (w tym kilkadziesiąt chronionych), kilkanaście gatunków owadów 

chronionych, jeden gatunek chronionych pająków, ponad 20 gatunków ryb, 16 gatunków płazów 

i 5 gatunków gadów, ponad 190 gatunków ptaków (w tym 16 gatunków zagrożonych wyginięciem), 

38 gatunków ssaków (22 chronione, w tym nietoperze).  
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Obszary prawnie chronione w całej Gminie, o różnym statusie ochrony, zajmują ok. 6 366,3 ha, co 

stanowi 19,2% powierzchni Gminy (dane za 2013 r.).  

 

Z bogactwem krajobrazów Gminnych związane jest bogactwo jej siedlisk przyrodniczych. 

Kilkanaście z nich znalazło się na liście siedlisk chronionych w Unii Europejskiej w ramach 

Dyrektywy siedliskowej.  

 

4.9.1. Rezerwaty 
Na terenie Gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody: 

 „Odrzysko” o powierzchni 5,15 ha, utworzony w 1987 r., położony na północny zachód od 

Lubiąża w starorzeczu Odry, powołany dla zachowania bogatego stanowiska roślin: 

kotewki – orzecha wodnego i salwinii pływającej, występowanie ok. 40 gatunków ptaków 

wraz ze stanowiskami lęgowymi; 

 „Uroczysko Wrzosy” o powierzchni 576,03 ha (plus 419,22 ha otuliny), utworzony 

w 2000 r., stanowiący centralną część parku krajobrazowego „Dolina Jezierzycy”; jest to 

rezerwat leśno-ornitologiczny z zachowanymi w stanie naturalnym olsami, łęgami 

jesionowo-wiązowymi i jesionowo-olszowymi i grądami, będący ostoją ptaków leśnych 

i wodno-błotnych. 

W dokumentacji przyrodniczej Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy wytypowano 5 obszarów, 

na których wskazane byłoby utworzenie nowych rezerwatów. Są to rejony Mojęcic, Boraszyna, 

Rudna i Krzydliny Małej. 

 

4.9.2. Obszary Natura 2000 
Zgodnie z przepisami art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 55) na Obszarach Natura 2000 wprowadza się następujące zakazy: podejmowanie 

działań mogących osobno lub w połączeniu z innymi działaniami, znacząco negatywnie 

oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności: pogorszyć stan siedlisk 

przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszaru 

Natura 2000, wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar 

Natura 2000, pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

W Gminie Wołów wytypowano następujące obszary Natura 2000: 

 Obszar Specjalnej Ochrony ptaków Natura 2000 Łęgi Odrzańskie” (kod obszaru: 

PLB020008) o powierzchni 17 999,4 ha. Obszar stanowi fragment doliny Odry o długości 

101 km, od Brzegu Dolnego do Głogowa. Wyznaczony został rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 5 września 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2007 r., Nr 179, poz. 1275) w celu 

ochrony gatunków ptaków wymienionych w art.4 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2009/147/WE; posiada ustanowiony plan zadań ochronnych (Zarządzenie RDOŚ we 

Wrocławiu i ROŚ w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21.05.2014 r. w sprawie ustanowienia 
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planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLB 020008 – Dz. Urz. 

woj. Dolnośląskiego z 2014 r. poz. 2446) 

 Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 Łęgi Odrzańskie” (kod obszaru: 

PLH020018) o powierzchni 20 223 ha; (na większości powierzchni pokrywa się z obszarem 

PLB020008) zatwierdzony jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty w marcu 2009 r., 

posiada ustanowiony plan zadań ochronnych (Zarządzenie RDOŚ we Wrocławiu i RDOŚ 

w Gorzowie Wielkopolskim z dn. 30.09.2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLH 020018 Dz. Urz. woj. 

Dolnośląskiego z 2014 r. poz. 4042).  

 

Rysunek 20 Położenie obszaru Natura 2000 „Łęgi Odrzańskie” 

 

Źródło: https://sip.gison.pl/wolow 

 

 Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 „Dębniańskie Mokradła” (kod obszaru: 

PLH020002) o powierzchni 5 233,3 ha, zlokalizowany na prawym brzegu Odry, na zachód 

od Wołowa, od północy ograniczony doliną Jezierzycy; stanowiący mozaikę siedlisk 

wilgotnych o naturalnym i półnaturalnym charakterze: zbiorowisk leśnych i łąkowych takich 

jak olsy, łęgi, bagna śródleśne, starorzecza, stawy – w tym hodowlane koło wsi Wrzosy, 

Dębno i Krzydlina Mała oraz wilgotne łąki. Obszar istotny dla zachowania siedlisk 

hydrogenicznych dla roślin i zwierząt. Zatwierdzony jako obszar mający znaczenie dla 
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Wspólnoty decyzją Komisji Europejskiej 2008/25/WE z dn. 13.11.2007r. posiada plan zadań 

ochronnych (Zarządzenie RDOŚ we Wrocławiu z dn. 14.04.2014r. w sprawie ustanowienia 

planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dębniańskie Mokradła PLH 020002, Dz. 

Urz. woj. Dolnośląskiego z 2014 r. poz. 1945). 

 Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 „Dolina Łachy” (kod obszaru: PLH020003) 

o powierzchni 991,2 ha. Obszar obejmuje fragment doliny rzeki Łachy (wł. Nazwa: 

Graniczna Woda, dopływ Baryczy) na długości 10 km; z cennymi siedliskami 

przyrodniczymi związanymi z doliną rzeczną. Zatwierdzony jako obszar mający znaczenie 

dla Wspólnoty decyzją Komisji Europejskiej 2008/25/WE z dn. 13.11.2007r. posiada 

ustanowiony plan zadań ochronnych (Zarządzenie RDOŚ we Wrocławiu z dn. 31.10.2013 r. 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Łachy 

PLH 020003, Dz. Urz. woj. Dolnośląskiego z 2013 r. poz. 5582). 

 Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 „Zagórzyckie Łąki” (kod obszaru: 

PLH020053). Obszar o powierzchni 359,8 ha położony pomiędzy miejscowościami Rataje, 

Zagórzyce, Grodzanów i Prawików; obejmujący mozaikę lasów, łąk i zadrzewień 

śródpolnych rozwijających się w pradolinie Odry, z głównymi zbiorowiskami obszaru – 

wyjątkowo bogatymi gatunkowo łąkami zmiennowilgotnymi i zespołem higro- 

i termofilnych owadów i roślin łąkowych. Zatwierdzony jako obszar mający znaczenie dla 

Wspólnoty decyzją Komisji Europejskiej 2009/93/WE z dn. 12.12.2008 r., posiada 

ustanowiony plan zadań ochronnych (Zarządzenie RDOŚ we Wrocławiu z dn. 29.11.2013 r. 

w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zagórzyckie Łąki 

PLH 020053, Dz. Urz. woj. Dolnośląskiego z 2013 r. poz. 6245). 

 Proponowany Specjalny Obszar Ochrony siedlisk Natura 2000 „Wzgórza Warzęgowskie” 

(kod obszaru: PLH020079) o powierzchni 660,9 ha, będący częścią niewielkich wzniesień 

w mikroregionie Wzgórza Strupińskie, na Wale Trzebnickim, pomiędzy miejscowościami: 

Warzęgowo, Pierwsza, Pawłoszewo, Ligota Strupińska i Straża; Obejmuje wzniesienia 

pokryte zbiorowiskami leśnymi, wśród których dominują grądy środkowoeuropejskie oraz 

mozaikowy krajobraz rolny w części wschodniej. Tereny odlesione zajmuje roślinność 

łąkowa, fragmenty dawnych muraw, a w otoczeniu stawów mozaika roślinności wodnej 

i szuwarowej. Lasy to głównie grądy oraz w niewielkim stopniu łęgi olszowo-jesionowe. 

Zaproponowany jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty w marcu 2011 r., nie 

przystąpiono jeszcze do sporządzenia planu zadań ochronnych. Posiada Plan Urządzenia 

Lasu dla Nadleśnictwa Wołów na okres 1.01.2015–31.12.2024 r. wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko (A. Wójcicka-Rosińska, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji 

Leśnej oddz. w Brzegu, 2015 r.). 

 

4.9.3. Park krajobrazowy 

Park Krajobrazowy „Dolina Jezierzycy”, o powierzchni 953 ha, utworzony w 1994 r. w północno- 

zachodniej części Gminy Wołów (80% jego powierzchni) i południowo zachodniej części Gminy 

Wińsko, stanowi największe skupisko zwierząt w Gminie Wołów. Obszar Parku Krajobrazowego 
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wraz z częścią terenów rolniczych na północy został włączony do systemu korytarzy migracji 

zwierząt (korytarz południowo-centralny). Park posiada „Plan ochrony dla Parku Krajobrazowego 

Dolina Jezierzycy na lata 2011-2030 zatwierdzony Uchwałą nr XVI/328/11 Sejmiku Woj. 

Dolnośląskiego z 27.10.2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Parku Krajobrazowego 

Dolina Jezierzycy (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011 r. nr 250 poz. 4506).  

 

Rysunek 21 Położenie Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy 

 

Źródło: https://sip.gison.pl/wolow 

 

4.9.4. Użytek ekologiczny 
Użytek ekologiczny „Dolina Juszki” o powierzchni 145,50 ha, utworzony w 1998 r. w dolinie 

Juszki i Mojęcickiej Strugi; niedaleko miejscowości Wrzosy, stanowi kompleks łąkowo-zaroślowy z 

przewagą wilgotnych łąk i szuwarów, ze stanowiskami rzadkich i chronionych w skali kraju 

gatunków roślin i ptaków z ich terenami lęgowymi i żerowiskami, szczególnie populacji lęgowej 

derkacza. Celem jest zachowanie kompleksu wilgotnych łąk i zbiorowisk szuwarowych ze 

stanowiskami rzadkich o chronionych gatunków roślin oraz terenów lęgowych i żerowisk rzadkich 

w skali kraju przedstawicieli ornitofauny ze szczególnym uwzględnieniem jednej z największych 

populacji lęgowych derkacza. 
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Rysunek 22 Położenie użytku ekologicznego Dolina Juszki 

 
Źródło: https://sip.gison.pl/wolow 

 

4.9.5. Pomniki przyrody 
Na terenie Gminy znajduje się 12 pomników przyrody, w tym 4 pomniki utworzone uchwałą Rady 

Miejskiej Wołowa w 2010 r. Są to:  

 dąb szypułkowy w m. Gródek – zatwierdzony decyzją nr 81/64 z 03.04.1964 r. (Dz. U. Woj. 

Rady Narodowej we Wrocławiu nr 3 z 20.05.1966 r.);  

 dąb szypułkowy w m. Prawików – zatwierdzony decyzją nr 72/64 z 02.04.1964 r. (Dz. U. 

Woj. Rady Narodowej we Wrocławiu nr 3 z 20.05.1966 r.); 

 dąb szypułkowy w m. Wrzosy – zatwierdzony decyzją nr 84/64 z 10.04.1964 r. (Dz. U. Woj. 

Rady Narodowej we Wrocławiu nr 3 z 20.05.1966 r.); 

 miłorząb dwuklapowy w m. Siodłkowice – zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej 

w Wołowie nr V/34/93 z 14.05.1993 r.; 

 jesion wyniosły w m. Stary Wołów – zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Wołowie nr 

V/42/94 z 29.04.1994 r.; 
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 dąb szypułkowy w m. Wrzosy – zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Wołowie nr 

LVI/399/2010 z 05.11.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 2010.228.3783); 

 sosna pospolita w m. Dębno – zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Wołowie nr 

LVI/399/2010 z 05.11.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 2010.228.3783); 

 morwa biała w m. Uskorz Mały - zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Wołowie nr 

LVI/399/2010 z 05.11.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 2010.228.3783); 

 platan klonolistny w m. Wołów - zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Wołowie nr 

LVI/399/2010 z 05.11.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 2010.228.3783); 

 głaz narzutowy – eratyk polodowcowy w m. Wołów - zatwierdzony Uchwałą Rady 

Miejskiej w Wołowie nr V/33/93 z 14.05.1993r.; 

 głaz narzutowy – eratyk polodowcowy w m. Sławowice zatwierdzony decyzją nr 94/64 

z 10.04.1964 r. (Dz. U. Woj. Rady Narodowej we Wrocławiu nr 3 z 20.05.1966 r.); 

 głaz narzutowy – eratyk polodowcowy w m. Miłcz zatwierdzony decyzją nr 92/64 

z 10.04.1964 r. (Dz. U. Woj. Rady Narodowej we Wrocławiu nr 3 z 20.05.1966 r.). 

 

4.9.6. Zabytkowe założenia parkowo-ogrodowe przy dworach i pałacach 

Dodatkowo ochroną konserwatorską objęte są obiekty reprezentujące wartości kulturowe 

i przyrodnicze stanowiące zabytkowe założenia parkowo-ogrodowe przy dworach i pałacach, gdzie 

znajduje się wiele rzadkich i egzotycznych gatunków roślin. Na terenie gminy parki objęte ochroną 

konserwatora zabytków, znajdują się w 10 miejscowościach (Lubiąż, Miłcz Leśny, Moczydlnica 

Dworska, Mojęcice, Nieszkowice, Pełczyn, Sławowice, Stary Wołów, Straszowice, Uskorz Wielki) i 

obejmują 46,1 ha, a łącznie z tymi, które nie są objęte ochroną konserwatorską to 55,1 ha.  

 

4.9.7. Strefy ochrony 

Na obszarze Gminy Wołów występuje kilkaset gatunków roślin i zwierząt rzadkich i zagrożonych 

w skali Europy, Polski lub Regionu. Są to gatunki z dyrektywy Siedliskowej lub Ptasiej, gatunki 

będące pod ochroną prawną w Polsce oraz gatunki goszczące na kartach krajowych „ czerwonych 

ksiąg’’.  

Na terenie Gminy Wołów wyznaczono kilka stref ochrony ścisłej i częściowej związanej z ochroną 

gatunkową zwierząt, np. orła bielika, bociana czarnego, czy kani rudej, liczne stanowiska 

archeologiczne, 25 stref bezpośredniej ochrony ujęć wód pod-ziemnych i 2 strefy pośredniej 

ochrony (powierzchnia ustanowionych stref bezpośredniej ochrony wynosi 1,53 ha, a stref ochrony 

pośredniej 154 ha) oraz 31 cmentarzy i dobrze zachowanych miejsc pocmentarnych.  

 

4.9.8. Inne miejsca cenne przyrodniczo 

Ponadto, na terenie Gminy znajduje się jeszcze wiele miejsc cennych pod względem przyrodniczym 

niebędących obecnie pod ochroną, w tym m.in.: 

 5 niewielkich obszarów spełniających kryteria ochrony rezerwatowej (w rejonie na północ 

od Mojęcic, koło Boraszyna, dolina rzeki Jezierzycy, koło Rudna i Krzydliny Małej); 
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 Zadrzewienia o charakterze parkowym, które po przygotowaniu mogą zostać parkami 

wiejskimi w obrębie wsi Golina, Nieszkowice, Pierusza, Stary Wołów i Lubiąż; 

 Kilkadziesiąt drzew zasługujących na miano pomników przyrody; 

 Wiele różnego rodzaju mokradeł, bagien oraz zbiorników wodnych stanowiących obecnie 

nieużytki;  

 Polder zalewowy „Domaszków - Tarchalice”. 

 

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wołów z 2013 r. opartym na 

dokumencie planistycznym Gminy „Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wołów” z 2012 r. postuluje się wprowadzenie 

nowych obszarów chronionych na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Jezierzycy, zgodnie 

z zapisami w Planie Ochrony dla tego parku. Są to: 

 Projektowany Rezerwat Boraszyńskie Oczka - dwa śródleśne zbiorniki wodne na zachód od 

Boraszyna – występuje szereg gatunków chronionych roślin, w tym naczyniowych 

i gatunków zamieszczonych na Czerwonej Liście Dolnego Śląska. W grądach otaczających 

zbiorniki wodne rozwija się bardzo rzadki gatunek chrząszcza – dąbrowiec samotnik, 

a w samych oczkach wodnych - chroniona kałużnica czarna. Siedlisko chronionych płazów 

i gadów; 

 Użytek ekologiczny „Stawy Garncarz” na w kierunku na północno-północny wschód od 

Mojęcic; 

 Użytek ekologiczny „Turzowisko nad Niecieczą” położony na wschód od Krzydliny 

Wielkiej; 

 Użytek ekologiczny „Krzydlickie Łąki’ położony na południowy zachód od Dębna; 

 Użytek ekologiczny „Rudniański Łęg” położony na zachód od Rudna; 

 Użytek ekologiczny „Żurawie Mokradło” położony na północ od Dębna. 

 

Wszystkie ww. obszary są uwzględnione w ww. planach zagospodarowania przestrzennego Gminy, 

a ich granice naniesione na mapy.  

 

4.9.9. Analiza SWOT 
 

Mocne strony Słabe strony 

 Lokalizacja na terenie Gminy obszarów 

Natura 2000, 

 lokalizacja na terenie Gminy użytku 

ekologicznego, 

 lokalizacja na terenie Gminy pomników 

przyrody, 

 występowanie na terenie Gminy 

chronionych gatunków i siedlisk 

przyrodniczych, 

 Zagrożenia hałasem na obszarach 

cennych przyrodniczo z powodu m. in. 

złego stanu technicznego dróg. 
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  wysoki stopień lesistości Gminy. 

Szanse Zagrożenia 

 Wsparcie zrównoważonego rolnictwa 

(pakiety rolno- środowiskowo –

klimatyczne), 

 działalność ochronna Nadleśnictw oraz 

RDOŚ 

 ustanawianie nowych form ochrony 

przyrody, 

 działania ograniczające presje na 

środowisko na etapie planowania 

przestrzennego, 

 zwiększanie się świadomości 

ekologicznej mieszkańców. 

 Ekspansja gatunków obcych, 

 zmiany klimatyczne powodujące 

ekstremalne zjawiska pogodowe, 

 fragmentacja siedlisk poprzez realizacje 

inwestycji liniowych, 

 wzrost presji gospodarczej, 

urbanistycznej, turystycznej 

i rekreacyjnej, 

 zanieczyszczenie środowiska.  

 

4.9.10. Zagadnienia horyzontalne  
 

Tabela 27 Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji zasoby przyrodnicze 

Adaptacja do zmian klimatu  Prowadzenie regulacji mikroklimatu poprzez zalesienia, 

zadrzewienia śródpolne, zieleń na terenach 

zabudowanych.  

 Utrzymywanie właściwego stanu siedlisk i gatunków.  

 Uwzględnianie w dokumentach planistycznych aspektu 

klimatycznego tak, aby projektowane w nich działania 

w pełni odpowiadały zagrożeniom oraz potrzebom 

ochrony gatunków i siedlisk.  

 Podejmowanie działań służących dobrej kondycji lasów, 

tj. np. przebudowa drzewostanów i odpowiedni dobór 

gatunków.  

 Ochrona struktur przyrodniczych, zachowanie spójności 

i drożności sieci ekologicznej.  

Nadzwyczajne zagrożenia 

środowiska 

 Związane z pożarami lasów oraz wypalaniem użytków 

rolnych. 

 Zanieczyszczenia antropogeniczne związane 

z nielegalnym pozbywaniem się nieczystości ciekłych. 

Działania edukacyjne  Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych 

w zakresie właściwych ochrony przyrody i zasobów 

przyrodniczych Gminy, np. dotyczące szkodliwości 

wypalania traw, korzyści z odtwarzania zadrzewień 

śródpolnych, prawnych aspektów funkcjonowania 

terenów chronionych, presji antropogenicznej na zasoby 
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przyrodnicze. 

Monitoring środowiska  Monitoring siedlisk i gatunków chronionych przez 

odpowiednie służby ochrony środowiska oraz 

Nadleśnictwa. 

 

4.10. Zagrożenia dla środowiska 

4.10.1. Zagrożenia poważnymi awariami 

Zagadnienia związane z poważnymi awariami zostały uregulowane przede wszystkim w ustawie 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tytuł IV „Poważne awarie”) (Dz. U. z 2020, 

poz. 1219). Definicja ustawowa określa poważną awarię jako „zdarzenie, w szczególności emisję, 

pożar lub eksplozję, powstałą w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, 

w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych sytuacji, prowadząca do natychmiastowego 

powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia 

z opóźnieniem” (art. 3, ust. 23). Definicja ta jest zbieżna z Dyrektywą Seveso II (96/82/WE) oraz 

Konwencją z 1992 r. w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych. 

Na terenie województwa dolnośląskiego służby ochrony przeciwpożarowej i inspekcji ochrony 

środowiska dokonały kwalifikacji zakładów produkcyjnych ze względu na stopień zagrożeń 

awariami przemysłowymi. Na ogólną liczbę 48 zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia 

poważnej awarii (stan na 14.04.2015 r. wg WIOŚ we Wrocławiu) wyróżniono 15 zakładów 

o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR) i 22 zakłady o zwiększonym 

ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Na terenie Gminy Wołów brak jest zakładów spełniających kryteria ustawowe zaliczające je do 

zakładów o ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Najbliższymi takimi zakładami są 

zakłady z grupy PCC Rokita S.A w Brzegu Dolnym. Zakłady te mają opracowane wewnętrzne 

plany operacyjno-ratownicze i systemy zarządzania gwarantujące ochronę ludzi i środowiska. 

W latach 2010-2014 miało miejsce kilka awarii ww. zakładów, ale brak jest danych o skutkach tych 

awarii dla środowiska na terenie Gminy Wołów – nie były one znaczące. Występują natomiast w 

Gminie zakłady, które ze względu na stosowanie w ramach działalności substancji szkodliwych dla 

środowiska gruntowo-wodnego i powietrza, stanowią potencjalne zagrożenie dla środowiska. 

Gmina nie ma wytypowanych takich jednostek. 

Gmina prowadzi następujące działania mające na celu minimalizację skutków klęsk żywiołowych 

oraz awarii: 

 stała, coroczna aktualizacja gminnego planu reagowania kryzysowego z dostosowaniem do 

praktycznych zastosowań, określającego organizację akcji ratunkowej i zastępczych miejsc 

zakwaterowania dla ewakuacji ludności oraz jej zaopatrzenie w artykuły pierwszej potrzeby, 

 organizacja systemu alarmowania mieszkańców o możliwości wystąpienia zagrożenia - 

działa gminny system powiadamiania SISMS.pl, 

 zapewnienie utrzymania ciągłej wymiany informacji z Centrum Zarządzania Kryzysowego 

powiatu i województwa, 
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 współpraca i wpływanie na wyznaczenie przez teren gminy optymalnych tras dla przewozu 

substancji niebezpiecznych (tranzyt) eliminując ich transport przez obszar miasta, obszary 

cenne przyrodniczo oraz obszary ochrony ujęć wodnych i szczególnej ochrony wód 

podziemnych - obecna trasa przebiega przez miasto nr 338, planowana jest budowa 

obwodnicy Wołowa, 

 przeglądy z udziałem Gminy stanu technicznego budynków i obiektów technicznych 

z częstotliwością dwa razy do roku, 

 bieżące utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego, 

 finansowanie z budżetu gminy ochotniczych straży pożarnych, oraz, w razie potrzeby, 

możliwość wspierania państwowej staży pożarnych na podstawie porozumienia, 

 przeglądy obiektów stwarzających potencjalne zagrożenie dla środowiska w wyniku 

gromadzenia i magazynowania substancji mogących stworzyć stan zagrożenia, awarii 

przemysłowej. 

Gmina wywiązuje się z szeregu obligatoryjnych działań mających na celu minimalizację skutków 

klęsk żywiołowych oraz awarii. 

W przypadku niebezpieczeństw Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, który jest organem 

pomocniczym Burmistrza dokonuje oceny sytuacji, występujących i potencjalnych zagrożeń 

mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne. Jednocześnie jest upoważniony do 

przekazywania do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami. Przygotowuje 

propozycje działań, opiniuje i przedstawia Burmistrzowi miasta wnioski dotyczące następujących 

działań mające na celu minimalizację skutków klęsk żywiołowych oraz wszelkich awarii. 

 

4.10.2. Zagrożenia związane z występowaniem silnych wiatrów 
Wichury to wiatry wiejące z prędkością od 20,8 m/s do nawet 32,6 m/s (gwałtowna wichura). 

Huragany natomiast wieją z prędkością ponad 32,6 m/s. Coraz częściej w Polsce można 

zaobserwować występowanie trąb powietrznych, mogących mieć niszczycielskie skutki, których  

prędkość przekracza 118 km/h; przy wietrze o tej prędkości zagrożenie życia jest poważne, 

związane przede wszystkim z przemieszczającymi się z wielką prędkością różnorodnymi 

przedmiotami, z których nawet najmniejsze mogą powodować bardzo poważne urazy. Na obszarze 

Gminy dominują wiatry zachodnie i północno-zachodnie, o prędkości średniej 2 – 3 m/s, jednak ze 

względu na silne ostatnio zmiany klimatu, należy się spodziewać nasilenia zagrożenia huraganami. 

 

4.10.3. Zagrożenie pożarowe lasu w różnych porach roku  
Największe zagrożenie pożarowe lasu występuje w okresie wczesnej wiosny i lata. Wczesną wiosną 

w lesie występują duże ilości łatwopalnych materiałów: opadłe listowie, chrust, sucha roślinność 

dna lasu. W miarę rozwoju roślinności runa leśnego, zagrożenie pożarowe lasu maleje. 

W miesiącach letnich trwa pełnia wegetacji roślin. Jednak, w wyniku silnego promieniowania 

słonecznego, zagrożenie pożarowe lasu może wzrosnąć. Utrzymujące się wysokie temperatury bez 

opadów powodują wysychanie ściółki i roślinności dna lasu - wystarczy iskra aby spowodować 

pożar. 
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Okres jesienny z niższymi temperaturami i na ogół większymi opadami charakteryzuje się 

mniejszym zagrożeniem pożarowym. Bardzo ważnym czynnikiem kształtującym zagrożenie 

pożarowe lasu w poszczególnych porach roku są warunki pogodowe. Od nich zależy podatność lasu 

na zapalenie. Największe znaczenie w ocenie zagrożenia pożarowego mają: 

 opady, 

 prędkość wiatru, 

 natężenie promieniowania słonecznego, 

 temperatura powietrza, 

 wilgotność powietrza. 

4.10.4. Transport substancji niebezpiecznych  
Poważne zagrożenie dla Gminy stanowić może transport substancji niebezpiecznych w ruchu 

drogowym. Obecność na jej terenie ważnych szlaków komunikacyjnych stanowi nie tylko potencjał 

rozwojowy jednostki samorządowej, ale także zwiększa możliwość wystąpienia zagrożeń 

związanych z transportem substancji niebezpiecznych. Główny ruch samochodowy na terenie 

gminy skupiony jest na drodze od Wołowa do Ścinawy i nr 338 Rawicz – Wołów - Lubiąż, które są 

wyznaczone do transportu środków niebezpiecznych. Drogi te są oznaczone znakiem drogowym 

z napisem „TPŚ”. Usuwaniem zagrożeń w wyniku awarii w transporcie zajmują się jednostki 

ratowniczo-gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej z Wołowa. Zagrożenie może stanowić również 

przewóz substancji niebezpiecznych liniami kolejowymi.  

 

4.10.5. Pożary substancji łatwopalnych  
Zagrożenia związane z magazynowaniem i dystrybucją produktów ropopochodnych mogą 

powodować stacje paliw na terenie miasta Wołów: ORLEN przy ul. S. Żeromskiego, LOTOS przy 

skrzyżowaniu ulic S. Żeromskiego i M. Skłodowskiej-Curie oraz stacja paliw PKS przy 

ul. Ścinawskiej. Przy obecnych rozwiązaniach technicznych i systemie kontroli działania stacji 

paliw jest to jednak mało prawdopodobne. W latach 2010-2014 nie było awarii mogących 

powodować zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi. 

 

4.10.6. Analiza SWOT 
 

Mocne strony Słabe strony 

 Brak na terenie Gminy zakładów 

o podwyższonym ryzyku poważnej 

awarii. 

 Nie stwierdzono 

Szanse Zagrożenia 

 Odpowiednie planowanie przestrzenne – 

lokalizacja zakładów przemysłowych w 

odpowiednio wydzielonych strefach, 

 Lokalizacja dużego zakładu 

chemicznego w sąsiedniej gminie, 

 ponadlokalny zasięg skutków 
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 działalność kontrolna służb ochrony 

środowiska, Państwowej Straży 

Pożarnej, Inspekcji Transportu 

Drogowego. 

wystąpienia poważnej awarii, 

 nasilanie się ekstremalnych zjawisk 

pogodowych, powodujących wzrost 

ryzyka wystąpienia poważnej awarii. 

 

4.10.7. Zagadnienia horyzontalne 
 

Tabela 28 Zagadnienia horyzontalne dla obszaru interwencji zagrożenia dla środowiska 

Adaptacja do zmian klimatu  Modernizacja/budowa nowej infrastruktury transportowej, 

energetycznej, gazowej w sposób uwzględniający ekstremalne 

zjawiska pogodowe. 

 Nacisk na tworzenie oraz kontrolę systemów zabezpieczeń 

przed skutkami zmian klimatycznych w przypadku 

powstawania nowych zakładów przemysłowych. 

Nadzwyczajne zagrożenia 

środowiska 

 Związane z przesyłem gazu ziemnego, przesyłem 

i transformacją energii elektrycznej, transportem materiałów 

niebezpiecznych, działalnością przemysłową i hodowlaną. 

Działania edukacyjne  Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie 

właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia wśród 

mieszkańców. 

 Aktywność powiatowego i gminnego zespołu zarządzania 

kryzysowego. 

Monitoring środowiska  Działania służb ochrony środowiska, Państwowej Straży 

Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego. 

 

4.11. Działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska 

Zgodnie z przepisem art. 77 z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1219), problematykę ochrony środowiska uwzględnia się w podstawach 

programowych kształcenia ogólnego dla wszystkich typów szkół. Obowiązkiem tym ustawodawca 

objął również organizatorów kursów prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych i środki 

masowego przekazu, które są obowiązane kształtować pozytywny stosunek społeczeństwa do 

ochrony środowiska oraz popularyzować zasady tej ochrony w publikacjach i audycjach. 

Konstytucyjnych podstaw dla realizacji edukacji ekologicznej należy upatrywać w zasadzie 

zrównoważonego rozwoju (art. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997 r., 

Dz.U. z 1997 r. nr 78 poz. 483) oraz w generalnym obowiązku każdego obywatela do dbałości o 

stan środowiska oraz odpowiedzialności za spowodowane przez siebie jego pogorszenie 

określonym w art. 86 Konstytucji RP. Obecnie edukacja ekologiczna na terenie Gminy prowadzona 

jest przede wszystkim w formalnym systemie kształcenia. W szkołach przeprowadzane są m.in.: 

konkursy ekologiczne, pogadanki dot. ochrony środowiska, pogadanki dot. zbiórki i utylizacji 

odpadów czy zajęcia plenerowe. Ponadto dodatkowo zamieszczane są informacje na stronach 
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internetowych w celu podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców. Ocenia się jednak, że 

poziom świadomości mieszkańców gminy oraz lokalnych interesariuszy w zakresie efektywności 

energetycznej i możliwości oszczędzania energii nie jest jeszcze zadowalający, dlatego planowana 

jest dalsza realizacja kampanii informacyjno-edukacyjnych i promocyjnych, których celem będzie 

komunikacja z mieszkańcami i lokalnymi interesariuszami oraz podniesienie ich wiedzy w zakresie 

ochrony środowiska. 

Edukacja ekologiczna jest również podstawowym warunkiem zmiany praktyk społecznych 

w kierunku modelu zrównoważonej konsumpcji. Istotne są zatem refleksja i moderowanie 

społecznej dyskusji o możliwościach zmiany stylu życia w kierunku bardziej zrównoważonym: 

 działania zmierzające do różnicowania rolnictwa w kierunku rolnictwa ekologicznego, 

 edukacja społeczeństwa z zakresu oddziaływania i negatywnych skutków promieniowanie 

elektromagnetycznego,  

 prowadzenie kampanii informacyjnoedukacyjnej, 

 edukacja lokalnej społeczności z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł 

energii, 

 edukacja mieszkańców w zakresie racjonalnego korzystania z zasobów wodnych, 

 informacyjnych w zakresie właściwego postępowania z odpadami oraz ograniczenia ich 

powstawania. 

Edukacja ekologiczna jest odpowiedzią na wyzwania z jakimi mierzymy się w obszarze ochrony 

środowiska. Istotną rolę dla budowania i kształtowania świadomości ekologicznej odgrywa 

edukacja prowadzona przez decydentów oraz media w zakresie: 

 promowania atrakcyjności transportu publicznego, pieszego i rowerowego, 

 promowania ochrony środowiska przyrodniczego na terenie Gminy, 

 udziału pracowników samorządowych w zajęciach terenowych klas w charakterze 

specjalistów,  

 promowania przez prawidłowej segregacji odpadów w formie dostępnej dla wszystkich 

mieszkańców, 

 wzbogacania bibliotek szkolnych w materiały dydaktyczne związane z gospodarką 

odpadową, ekologią i ochroną środowiska,  

 wspierania programów i ekologicznych przedsięwzięć szkół np. poprzez wyposażenie ich 

w niezbędne pomoce naukowe, 

 tworzenia ścieżek i ogródków dydaktycznych, 

Publiczne kampanie edukacyjne z misją Zielonego Wołowa to działanie mające na celu 

podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Ich działanie polega na: 

 informowaniu o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi,  

 edukacji o możliwym wpływie odpadów opakowaniowych na środowisko i zdrowie ludzi,  

 informowaniu o dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu 

odpadów opakowaniowych,  

 organizacji konkursów, konferencji oraz impreza o charakterze informacyjno-edukacyjnym.  
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 organizacji gminnych pikników ekologicznych (np. pikniki ekologiczne na wołowskim 

Rynku, obejmujące swym zakresem konkursy wiedzy ekologicznej dla uczniów gimnazjów, 

szkół podstawowych, przedszkoli, prezentację stoisk tematycznych dotyczących segregacji 

śmieci, recyklingu, ekologicznych wyrobów spożywczych, pamiątkarskich i dekoracyjnych, 

pokaz mody ekologicznej),  

 wydawaniu ulotek, plakatów, broszur i biuletynów informacyjnych (np. „System 

selektywnej zbiórki odpadów”),  

 wsparciu placówek szkolnych w wyposażenie przy akcji „Sprzątanie świata” (polegającym 

na uświadamianiu najmłodszych mieszkańców Gminy jak ważne jest dbanie o czystość 

przestrzeni, w której żyją), 

 uruchomieniu Elektronicznego Biura Obsługi Klienta w PWK Wołów, promującego 

pozytywny wpływ na środowisko. Od 14 września, za każdą nową osobę, która zarejestruje 

się w eBOK i przejdzie na fakturę dostarczaną drogą elektroniczną, PWK Wołów zasadzi na 

terenie naszej Gminy 1 drzewo.  

 przeprowadzaniu spacerów dendrologicznych,  arborystycznych i ornitologicznych, które 

mają na celu edukację i obserwację cennej w mieście fauny i flory, 

 organizowaniu szkoleń edukacyjnych dotyczących segregacji odpadów, oszczędzania wody, 

energii, surowców, wykorzystania energii odnawialnej i ochrony przyrody. 

Edukacja ekologiczna kierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, głównie jednak do dzieci 

i młodzieży. Gmina współpracuje ze szkołami i przedszkolami ze swego terenu, organizacjami 

pozarządowymi, sołectwami, przedstawicielami mieszkańców tj; 

Jak zachować się podczas spotkania „oko w oko” z wilkiem, lisem czy dzikiem? Do kogo zgłosić 

napotkanie dzikiego, często rannego i wymagającego pomocy, zwierzęcia? Wreszcie jak mądrze 

dokarmiać zwierzęta oraz w jaki sposób unikać „zapraszania” dzikich na nasze osiedla i posesje. 

Promuje pozytywne praktyki, które będą wspierały zwierzęta w miastach i eliminowały sytuacje 

konfliktowe z ludźmi. Nasze działania to odpowiedź na pytania, obawy i wątpliwości mieszkańców. 

Łączymy siły , by jednym głosem zachęcić do życia w mieście w zgodzie z dzikimi. Ich obecność 

na terenach zurbanizowanych nie jest niczym nowym. Podpowiemy również, jak można pomagać 

im w przypadkach, gdy są ranne i cierpią. 

 

Gmina Wołów w ostatnich latach realizowała również zadania dot. promocji technologii 

energooszczędnych i przyjaznych środowisku - polegały one na: wymianie opraw oświetleniowych 

wyposażonych w energoszczędne źródła światła na terenie Gminy 

Gmina Wołów planuje w dalszym ciągu rozbudowę oświetlenia drogowego o kolejne latarnie 

solarne. 

Gmina Wołów planuje również systematycznie organizować konkurs ,,Łap deszczówkę’’, aby 

zachęcić mieszkańców do proekologicznych działań mających na celu świadome zbieranie wody 

deszczowej, 

Gmina Wołów dostosowuje częstotliwość koszenia m.in. do warunków pogodowych, miejsca 

występowania trawy i jej wysokości, bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Zmiany klimatyczne 

postępują, dlatego będziemy się starać przeciwdziałać temu procesowi. Chodzi tu m.in. o tworzenie 

kolejnych skwerów i parków, ale także dostosowanie częstotliwości koszenia do warunków 
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pogodowych. Chcemy, by miejskie trawniki wykazywały się jak największymi zdolnościami 

retencyjnymi, czyli długiego utrzymywania wody w glebie. Sam zabieg koszenia również wiąże się 

z niekorzystnymi zjawiskami: emisją spalin oraz hałasem, który wpływa negatywnie na 

samopoczucie, a nawet zdrowie ludzi.  

 

Katalog dobrych praktyk w czasie inwestycji  

Niezwykle ważną w procesie inwestycyjnym kwestią jest zachowanie istniejących drzew lub (jeżeli 

to możliwe) zwiększenie ich liczby – w końcu bez drzew życie w miastach byłoby dla 

mieszkańców bardzo trudne. Rozmieszczenie projektowanych elementów na terenie inwestycji, 

połączone z określeniem zabiegów ochronnych w trakcie robót. Odgrywa zasadniczą rolę 

w późniejszym zachowaniu żywotności i statyki drzew. Sukces ochrony drzew zależy od 

współpracy między inwestorem, wykonawcą, architektem, architektem krajobrazu 

a przedstawicielem lokalnego urzędu. Na terenie inwestycyjnym porośniętym drzewami musi 

zostać zrealizowana inwentaryzacja z waloryzacją wskazującą, które drzewa powinny być 

zachowane, a które usunięte. Inwentaryzacja powinna zawierać szczegóły dotyczące lokalizacji 

ogrodzeń ochronnych i innych praktyk mitygacyjnych (nastawionych na hamowanie i zmniejszanie 

szkód) w fazie organizowania placu budowy. 

 

 

Sprawy dotyczące informowania społeczeństwa i jego udziału o sprawach dotyczących ochrony 

środowiska reguluje Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

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

środowisko i Gmina postępuje zgodnie z zapisami tej ustawy. Wszystkie działania i treść uchwał 

oraz przyjętych dokumentów zamieszczane są w biuletynie informacji publicznej Gminy (BIP).  

 

Reasumując: 

 Gmina realizuje zadania z zakresu edukacji ekologicznej i zrównoważonego rozwoju 

kierując ją do przede wszystkim dzieci i młodzieży, we współpracy ze szkołami 

i nadleśnictwami oraz organizacjami pozarządowymi. Najwięcej akcji edukacyjnych 

kierowanych do społeczeństwa (pozaszkolnych) dotyczy wiedzy na temat właściwego 

segregowania odpadów i gospodarki odpadami, oraz przeciwdziałania zmianom klimatu – 

promowania oszczędności energii i odnawialnych jej źródeł; 

 Problemem występującym w Gminie Wołów dotyczącym edukacji ekologicznej w szkołach 

jest brak powszechnego dostępu do szybkiego internetu oraz brak nowoczesnych 

komputerów, w tym brak komputerów przenośnych – umożliwiających skorzystanie 

z materiałów dydaktycznych w innych salach niż sale komputerowe; 

 Pomimo działań edukacyjnych Gminy, wciąż niezadowalający jest poziom świadomości 

ogółu osób dorosłych w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska i zrównoważonego 

rozwoju, spowodowany wieloletnimi zaniedbaniami w tej dziedzinie, szczególnie 

w zakresie ochrony środowiska gruntowo-wodnego, nowoczesnych metod zapobiegania 

powodziom i suszom, ochrony powietrza; świadomej konsumpcji, jak też przyjaznej 
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gospodarki rolnej, oraz możliwości czerpania profitów z ochrony środowiska i walorów 

przyrodniczych Gminy; 

 W zakresie edukacji ekologicznej Gmina współpracuje z Centrum Edukacji Leśnej 

w Tarchalicach należącym do Nadleśnictwa Wołów, którego głównym zadaniem jest 

prowadzenie edukacji przyrodniczej dla dzieci i młodzieży; 

 Gmina realizuje zadania wynikające z ustawy o dostępie do informacji, nie mniej sposób 

zamieszczania informacji dot. treści ważnych dokumentów na stronach BIP Gminy jest 

w wielu przypadkach nieprzyjazny dla użytkowników, co w praktyce zniechęca 

mieszkańców do zapoznawania się z ich treścią. 

 

4.12. Realizacja dotychczasowego Programu Ochrony Środowiska, istniejące problemy 
środowiskowe oraz prognoza stanu środowiska 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wołów na lata 2016-2018 z perspektywą do roku 2021” 

wyznaczał do realizacji m. in. następujące cele środowiskowe: 

 eliminację zanieczyszczeń antropogenicznych z wód powierzchniowych i płytkich wód 

podziemnych, 

 zapobieganie uszczuplaniu walorów przyrodniczych, 

 eliminację zanieczyszczeń powietrza związanych z „niską emisją”, 

 ochronę klimatu akustycznego na obszarach cennych przyrodniczo, 

 demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest, 

 eliminację „dzikich wysypisk” i nielegalnej eksploatacji kruszyw naturalnych, 

 minimalizację ilości powstających odpadów i właściwe ich zagospodarowywanie, 

 rozwiązanie problemu bezpieczeństwa ekologicznego Gminy, 

 działania dotyczące zapobieganiu skutkom sytuacji kryzysowych i natychmiastowa 

eliminacja tych skutków. 

W ostatnich latach do najważniejszych inwestycji na terenie Gminy Wołów wpływających na 

poprawę i ochronę stanu poszczególnych komponentów środowiska zaliczyć należy: 

 Przebudowę dróg gminnych w mieście: ul. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Przechodnia, 

ul. Garwolska/Rawicka, ul. Kolejowa, 

 Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Garwół, Krzydlina Mała, Krzydlina Wielka, 

Domaszków, Wołów (ul. Ludowa, Nowowiejska, Wiejska, Leśna, Krzywy Wołów), 

 Termomodernizację budynków użyteczności publicznej, należących do Gminy: 

Wołowskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej, Ośrodka Sportu 

i Rekreacji, budynku Przedszkola w Lubiążu, 

 Przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębi wsi Krzydlina Mała 

i Krzydlina Wielka, 

 Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 338, przebiegającej przez miasto. 
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Na podstawie opisu środowiska oraz przeprowadzonej analizy SWOT dla poszczególnych 

komponentów środowiska, zidentyfikowano następujące najważniejsze problemy środowiskowe na 

terenie Gminy Wołów, wymagające podjęcia działań naprawczych w ramach niniejszego Programu: 

1) Przekroczenia standardów jakości powietrza 

Zgodnie z aktualną Roczną oceną jakości powietrza w województwie dolnośląskim – raport 

wojewódzki za rok 2020 (Wrocław, kwiecień 2021 r.) na terenie Gminy Wołów ze względu 

na kryterium ochrony zdrowia wyznaczono obszar przekroczeń poziomu w odniesieniu 

do poziomu celu długoterminowego stężenia ozonu (O3) (obszar przekroczenia 

zanotowano dla całego województwa dolnośląskiego), obszar przekroczenia 

średniorocznego poziomu arsenu (As), oraz obszar przekroczenia średniorocznego 

poziomu benzo(a)pirenu w pyle PM10. Dnia 16 lipca 2020 Sejmik Województwa 

Dolnośląskiego przyjął uchwałą nr XXI/505/20 Program ochrony powietrza dla stref 

w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone poziomy 

dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań krótkoterminowych. 

Programem tym została objęta również Gmina Wołów, ze względu na wystąpienie na jej 

terenie w 2018 r. obszaru przekroczeń docelowego stężenia rocznego benzo(a)pirenu 

w powietrzu. 

2) Zły stan wód powierzchniowych 

W latach 2017-2018 badaniami i oceną jakości wód powierzchniowych prowadzonymi 

w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska objęte były następujące JCWP położone 

w obrębie Gminy Wołów: JCWP Krępa, JCWP Jezierzyca do Rowu Stawowego, JCWP 

Łacha, JCWP Młynna, JCWP Odra od Wałów Śląskich do Kanału Wschodniego. Ogólny 

stan monitorowanych JCWP oceniono jako ZŁY. 

3) Ekstremalne zagrożenie suszą 

Zgodnie z opracowanym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Projektem 

planu przeciwdziałania skutkom suszy (Warszawa, maj 2021 r.) wynikowe zagrożenie 

obszaru Gminy Wołów suszą określono jako ekstremalne, w tym suszą rolniczą jako 

ekstremalne, suszą hydrologiczną jako umiarkowane, suszą hydrogeologiczną jako 

umiarkowane. 

4) Wyznaczenie na terenie Gminy obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz 

obszarów zagrożonych podtopieniami 

Na terenie Gminy Wołów wyznaczone zostały obszary szczególnego zagrożenia powodzią, 

czyli obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 
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raz na 100 lat (Q 1%) oraz obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi 

jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q 10%). Wyznaczono również obszary zagrożone 

podtopieniami. 

5) Duża ilość wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy 

Według danych zgromadzonych w Bazie Azbestowej, na terenie Gminy Wołów 

zinwentaryzowano 857,5 Mg wyrobów zawierających azbest z czego do unieszkodliwienia 

pozostało 808,6 Mg (stan na 15.09.2021 r). 

5. Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie  
5.1. Spójnośd wyznaczonych celów i zadao z dokumentami strategicznymi i programowymi  

Cele oraz zadania zaplanowane do realizacji w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Wołów 

na lata 2022-2024 z perspektywą do roku 2026 są spójne z celami wyznaczonymi w dokumentach 

strategicznych i programowych rangi krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej. Poniżej 

wykazano powiązania z Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Wołów na lata 2022-2024 

z perspektywą do roku 2026 z założeniami obowiązujących dokumentów strategicznych 

poszczególnych szczebli. 

Zadania realizowane na szczeblu gminnym przyczyniają się do osiągnięcia krajowych, 

wojewódzkich i powiatowych celów środowiskowych zapisanych w dokumentach strategicznych 

i programowych, które przedstawiono poniżej: 

Powiązania z Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Wołów na lata 2022-2024 

z perspektywą do roku 2026 

POZIOM KRAJOWY  

Długookresowa strategia rozwoju kraju. Polska 2030 

Cel 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska: 

1) Kierunek interwencji - Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne, 

2) Kierunek interwencji - Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych, 

3) Kierunek interwencji - Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację 

kierunków pozyskiwania gazu, 

4) Kierunek interwencji - Realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce, 

5) Kierunek interwencji - Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem 

energii, 

6) Kierunek interwencji - Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki, 

7) Kierunek interwencji - Zwiększenie poziomu ochrony środowiska. 

Cel 8 – Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego 

wykorzystania potencjałów regionalnych: 

1) Kierunek interwencji - Rewitalizacja obszarów problemowych w miastach, 

2) Kierunek interwencji - Stworzenie warunków sprzyjających tworzeniu pozarolniczych 

miejsc pracy na wsi i zwiększaniu mobilności zawodowej na linii obszary wiejskie – miasta, 
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3) Kierunek interwencji - Zrównoważony wzrost produktywności i konkurencyjności sektora 

rolno-spożywczego zapewniający bezpieczeństwo żywnościowe oraz stymulujący wzrost 

pozarolniczego zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, 

4) Kierunek interwencji - Zwiększenie stopnia dyfuzji połączeń wieś – miasto w celu 

dynamizowania rozwoju zarówno terenów miejskich, jak też obszarów wiejskich, 

5) Kierunek interwencji Wprowadzenie rozwiązań prawno-organizacyjnych stymulujących 

rozwój miast. 

Cel 9 – Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski poprzez utworzenie zrównoważonego, 

spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego: 

1) Kierunek interwencji - Udrożnienie obszarów miejskich i metropolitarnych. 

 

Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki 

wodnej 

Cele szczegółowe: 

1. Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego: 

a) Zrównoważone gospodarowanie wodami, w tym zapewnienie dostępu do czystej wody dla 

społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód, 

b) Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich 

oddziaływania, 

c) Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb, 

d) Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego, 

jądrowego i ochrony radiologicznej. 

2. Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska 

a) Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i poprawa 

stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu, 

b) Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej, 

c) Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym, 

d) Zarządzanie zasobami geologicznymi poprzez opracowanie i wdrożenie polityki 

surowcowej państwa, 

e) Wspieranie wdrażania ekoinnowacji oraz upowszechnianie najlepszych dostępnych technik 

BAT. 

3. Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz zarządzanie ryzykiem 

klęsk żywiołowych: 

a) Przeciwdziałanie zmianom klimatu, 

b) Adaptacja do zmian klimatu i zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych. 

4. Środowisko i edukacja. Rozwijanie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) 

ekologicznych społeczeństwa: 

a) Edukacja ekologiczna, w tym kształtowanie wzorców zrównoważonej konsumpcji. 

5. Środowisko i administracja. Poprawa efektywności funkcjonowania instrumentów ochrony 

środowiska: 
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a) Usprawnienie systemu kontroli i zarządzania ochroną środowiska oraz doskonalenie 

systemu finansowania. 

 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) 

Kierunki interwencji: 

1. Zwiększenie dyspozycyjnych zasobów wodnych i osiągnięcie wysokiej jakości wód, 

2. Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza lub istotne zmniejszenie ich oddziaływania, 

3. Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego, 

4. Ochrona gleb przed degradacją, 

5. Zarządzanie zasobami geologicznymi, 

6. Gospodarka odpadami, 

7. Oddziaływanie na jakość życia w zakresie klimatu akustycznego i oddziaływania pól 

elektromagnetycznych. 

 

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030 

1. Kierunek interwencji: Rozwój liniowej infrastruktury technicznej 

Działanie: 

1) Wsparcie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na obszarach wiejskich, 

2) Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich przez budowę lub modernizację 

gminnej i powiatowej sieci drogowej, 

3) Działania na rzecz zmniejszenia udziału przejazdów indywidualnym transportem 

zmotoryzowanym i zachęcanie do korzystania z transportu publicznego, promocja ruchu 

rowerowego i pieszego, 

4) Rozwój OZE w gospodarstwach rolnych i rybackich, 

5) Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci gazowej przesyłowej i dystrybucyjnej oraz 

podziemnych magazynów gazu, 

6) Wsparcie dla budowy, odbudowy i prawidłowego wykorzystania urządzeń melioracyjnych 

oraz powiększenia retencji wodnej, 

7) Rozbudowa systemów dystrybucji energii oraz zwiększanie wykorzystania OZE, 

8) Rozbudowa infrastruktury wodnej na obszarach wiejskich. 

2. Kierunek interwencji:  Zrównoważone gospodarowanie i ochrona zasobów środowisk 

Działanie: 

1) Zarządzanie wodami opadowymi na obszarach zurbanizowanych przez różne formy retencji 

i rozwój infrastruktury zieleni, 

2) Dynamizacja przedsięwzięć na rzecz likwidacji niskiej emisji z systemów grzewczych, 

3) Identyfikacja gleb zanieczyszczonych na terenach wiejskich, 

4) Ochrona produktywności gruntów rolnych, 

5) Wsparcie rozwoju zielonej infrastruktury na wsi w celu adaptacji do zmiany klimatu, 

6) Ochrona jakości wód, w tym m.in. przez racjonalną gospodarkę nawozami i środkami 

ochrony roślin oraz promowanie korzystnych dla ochrony jakości wód zabiegów 
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agrotechnicznych i równoczesnego prowadzenia produkcji roślinnej przy produkcji 

zwierzęcej, 

7) Programy racjonalnego korzystania z zasobów wodnych na potrzeby rolnictwa i rybactwa, 

zachowanie właściwych stosunków wodnych oraz zwiększanie retencji wodnej, w tym 

glebowej, 

8) Ochrona gleb użytkowanych rolniczo (przed erozją, zanieczyszczeniami, zakwaszeniem, 

ubytkiem substancji organicznej), 

9) Wspieranie inwestycji sprzyjających ochronie środowiska w gospodarstwach rolnych 

i rybackich, 

10) Upowszechnianie wiedzy nt. metod ochrony środowiska w rolnictwie i na obszarach 

wiejskich i rybackich, np. przez doskonalenie i rozwijanie systemu doradztwa i promocję 

dobrych praktyk rolniczych. 

3. Kierunek interwencji:  Adaptacja do zmian klimatu i przeciwdziałanie tym zmianom 

Działanie: 

1) Stymulowanie rozwoju alternatywnych, bezemisyjnych źródeł ciepła (m.in. taniego 

ogrzewania elektrycznego), co przyczyni się do obniżenia niskiej emisji, w szczególności na 

terenach słabiej zurbanizowanych, 

2) Zwiększanie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych 

oraz w przedsiębiorstwach, 

3) Wsparcie dla strategii nisko- i zeroemisyjnych, 

4) Opracowanie i wdrożenie kompleksowych działań w zakresie zapobiegania skutkom 

utrzymywania się długotrwałych wysokich temperatur lub małej ilości opadów i w ich 

następstwie susz rolniczych. 

 

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku 

Założenia strategiczne: 

1. poprawa efektywności energetycznej, 

2. wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, 

3. rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, 

4. ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 

 

Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 

2020 z perspektywą do roku 2030 

Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska: 

1) Kierunek działań 1.1- dostosowanie sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu 

2) Kierunek działań 1.2- adaptacja strefy przybrzeżnej do zmian klimatu, 

3) Kierunek działań 1.3 – dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu 

4) Kierunek działań 1.4 – ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście 

zmian klimatu, 

5) Kierunek działań 1.5 – adaptacja do zamian klimatu w gospodarce przestrzennej 

i budownictwie, 
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6) Kierunek działań 1.6 – zapewnienie funkcjonowania skutecznego systemu ochrony zdrowia 

w warunkach zmian klimatu. 

Cel 2. Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich: 

1) Kierunek działań 2.1 - stworzenie lokalnych systemów monitorowania i ostrzegania przed 

zagrożeniami, 

2) Kierunek działań 2.2 – organizacyjne i techniczne dostosowanie działalności rolniczej 

i rybackiej do zmian klimatu. 

Cel 3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu: 

1) Kierunek działań 3.1 - wypracowywanie standardów konstrukcyjnych uwzględniających 

zmiany klimatu, 

2) Kierunek działań 3.2 –zarządzanie szlakami komunikacyjnymi w warunkach zmian klimatu. 

Cel 4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian 

klimatu: 

1) Kierunek działań 4.1 – monitoring stanu środowiska i systemy wczesnego ostrzegania 

i reagowania w kontekście zmian klimatu (miasta i obszary wiejskie, 

2) Kierunek działań 4.2 – miejska polityka przestrzenna uwzględniająca zmiany klimatu. 

Cel 5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu: 

1) Kierunek działań 5.1- promowanie innowacji na poziomie działań organizacyjnych 

i zarządczych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu, 

2) Kierunek działań 5.2 – budowa systemu wsparcia polskich innowacyjnych technologii 

sprzyjających adaptacji do zmian klimatu. 

Cel 6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu: 

1) Kierunek działań 6.1 – zwiększenie świadomości odnośnie do ryzyk związanych ze 

zjawiskami ekstremalnymi i metodami ograniczania ich wpływu, 

Kierunek działań 6.2 - ochrona grup szczególnie narażonych przed skutkami niekorzystnych 

zjawisk klimatycznych. 

 

Krajowy program ochrony powietrza do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030) 

1) Podniesienie rangi zagadnienia poprawy jakości powietrza poprzez skonsolidowanie działań 

na szczeblu krajowym oraz powołanie Partnerstwa na rzecz poprawy jakości powietrza, 

2) Stworzenie ram prawnych sprzyjających realizacji efektywnych działań mających na celu 

poprawę jakości powietrza, 

3) Włączenie społeczeństwa w działania na rzecz poprawy jakości powietrza poprzez 

zwiększenie świadomości społecznej oraz tworzenie trwałych platform dialogu 

z organizacjami społecznymi, 

4) Rozwój i rozpowszechnienie technologii sprzyjających poprawie jakości powietrza, 

5) Rozwój mechanizmów kontrolowania źródeł niskiej emisji sprzyjających poprawie jakości 

powietrza, 

6) Upowszechnienie mechanizmów finansowych sprzyjających poprawie jakości powietrza. 

 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku 
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1) Kierunek interwencji 3: zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności, 

2) Kierunek interwencji 5: ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko. 

 

V Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych – AKPOŚK 2017 

1) Wydajność oczyszczalni ścieków w aglomeracjach odpowiada przynajmniej ładunkowi 

generowanemu na ich obszarze. 

2) Wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantujące blisko 

100% poziom obsługi. 

 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry 

1) Badanie i monitorowanie środowiska wodnego, 

2) Działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej, 

3) Kontrola użytkowników prywatnych i przedsiębiorców, 

4) Kształtowanie naturalnych warunków hydrologicznych oraz ochrona i zachowanie 

ekosystemów różnorodności biologicznej, 

5) Ograniczenie odpływu biogenów z terenów rolniczych, 

6) Ograniczenie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń, 

7) Optymalizacja zużycia wody, 

8) Realizacja KPOŚK, 

9) Przegląd pozwoleń wodnoprawnych, 

10) Zapewnienie ciągłości potoków i rzek przez udrożnienie obiektów. 

 

Krajowy plan gospodarki odpadami 2022 

Głównym celem Planu jest określenie polityki gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów 

postępowania z odpadami, wpisującej się w działania gospodarki o obiegu zamkniętym. Założenia 

KPGO określają hierarchię postępowania z odpadami – zapobieganie ich wytwarzaniu oraz 

tworzenie niezbędnej infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów u źródła, tak aby zapewnić 

ich efektywny recykling i osiągnąć założone cele. 

 

 

Aktualizacja „Krajowego programu zwiększania lesistości” 

Proponowane przyszłe działania: 

1) inwentaryzacja i ocena stanu zadrzewień w całym kraju i włączenie ich do KPZL,  

2) objęcie aktualną dokumentacją urządzeniową wszystkich lasów w kraju oraz doprowadzenie 

do zgodności zapisów w ewidencji gruntów ze stanem faktycznym,  

3) rozważenie możliwości uruchomienia wsparcia krajowego na zalesianie ze środków 

funduszu leśnego PGLLP,  

4) uproszczenie procedury przyznawania pomocy finansowej na zalesianie,  

5) prowadzenie promocji zalesień oraz stworzenie systemu szkoleń dla rolników i właścicieli 

lasów,  
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6) włączenie problematyki zwiększania lesistości kraju i zadrzewień do tworzonego obecnie 

Narodowego Programu Leśnego. 

 

Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej 

1) Podniesienie poziomu wiedzy oraz wzrost aktywności społeczeństwa w zakresie działań na 

rzecz ochrony różnorodności biologicznej. 

2) Doskonalenie systemu ochrony przyrody. 

3) Zachowanie i przywracanie siedlisk przyrodniczych oraz populacji zagrożonych gatunków. 

4) Utrzymanie i odbudowa funkcji ekosystemów będących źródłem usług dla człowieka. 

5) Zwiększenie integracji działalności sektorów gospodarki z celami ochrony różnorodności 

biologicznej. 

6) Ograniczanie zagrożeń wynikających ze zmian klimatu oraz presji ze strony gatunków 

inwazyjnych. 

 

POZIOM WOJEWÓDZKI 

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 

1) Wspieranie rozwoju i rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich, 

2) Poprawa stanu i dostępności regionalnej infrastruktury technicznej, 

3) Poprawa stanu środowiska, 

4) Racjonalne wykorzystanie walorów i zasobów środowiska, 

5) Ochrona przed klęskami żywiołowymi, 

6) Wspieranie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz wspieranie bezpieczeństwa 

energetycznego, 

7) Rozwój gospodarki cyrkularnej, 

8) Rozwój regionalnej sieci transportowej. 

 

Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2017 

z perspektywą do 2021 roku 

Cel nadrzędny "Nowoczesna gospodarka (efektywne wykorzystanie zasobów), harmonijny, 

zintegrowany rozwój przestrzenny oraz społeczno-gospodarczy w atrakcyjnym środowisku 

naturalnym." W Programie przyjęto priorytety ekologiczne w ramach 6 obszarów strategicznych:  

1. Obszar strategiczny I - Zadania o charakterze systemowych:  

1) Aspekty ekologiczne w planowaniu przestrzennym; 

2) System transportowy;  

3) Przemysł i energetyka zawodowa;  

4) Budownictwo i gospodarka komunalna;  

5) Rolnictwo;  

6) Turystyka i rekreacja;  

7) Aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska.  

2. Obszar strategiczny II - Poprawa jakości środowiska:  



Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wołów na lata 2022-2024 

z perspektywą do roku 2026 

 

S t r o n a  99 | 128 

 

1) Poprawa jakości powietrza atmosferycznego (w tym ograniczenie emisji ze źródeł 

powierzchniowych, punktowych i liniowych);  

2) Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii;  

3) Poprawa jakości wód;  

4) Oczyszczanie województwa z azbestu;  

5) Ochrona powierzchni ziemi;  

6) Ochrona przed hałasem;  

7) Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym.  

3. Obszar strategiczny III - Racjonalne korzystanie z zasobów naturalnych:  

1) Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi;  

2) Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi;  

3) Efektywne wykorzystanie energii 

4. Obszar strategiczny IV - Ochrona przyrody i krajobrazu: 

1) Ochrona zasobów przyrodniczych; 

2) Ochrona i zwiększanie zasobów leśnych. 

5. Obszar strategiczny V - Kształtowanie postaw ekologicznych: 

1) Edukacja ekologiczna; 

2) Udział społeczeństwa w postępowaniu na rzecz ochrony środowiska i udostępnianie 

informacji o środowisku. 

6. Obszar strategiczny VI - Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego: 

1) Przeciwdziałanie poważnym awariom; 

2) Ochrona przed powodzią i suszą; 

3) Ochrona przeciwpożarowa; 

4) Zwiększenie bezpieczeństwa transportu substancji niebezpiecznych. 

 

Program ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. 

zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem 

działań krótkoterminowych 

1. Działanie DsOeZn Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza z ogrzewania 

indywidualnego. 

2. Działanie DsInZe Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji (obiektów, w których powinna nastąpić 

wymiana kotłów na paliwo stałe). 

3. Działanie DsHrFi Opracowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych gwarantujących 

realizację działania DsOeZn i wdrażania uchwał antysmogowych. 

4. Działanie DsObZi Zwiększanie powierzchni zieleni w miastach. 

5. Działanie AwZiDr Nasadzenia zieleni wzdłuż największych ciągów komunikacyjnych we 

Wrocławiu, o SDR>30 000 pojazdów. 

6. Działanie DsEdEk Edukacja ekologiczna. 

7. Działanie AwKoMi Poprawa jakości taboru komunikacji miejskiej poprzez wymianę autobusów 

na przynajmniej spełniające normę EURO6, w strefie aglomeracja wrocławska. 
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8. Działanie mLAsHML Budowa instalacji do usuwania arsenu z gazów odlotowych z suszarń 

koncentratów miedzi poprze dodanie II stopnia odpylania. 

9. Działanie mLAsIMN Realizacja działań ograniczających emisje arsenu poprzez: 

a) kontynuację poprawy parametrów procesowych dopalania gazów w komorach dopalania 

pieca KPO2, KPO3, KPO4; 

b) redukcję emisji niezorganizowanej dzięki zabudowie okapów miejsc odlewania stopów 

i żużli do kadzi; 

c) zwiększenie zdolności strącania związków arsenu z gazów technologicznych w środowisku 

mokrym instalacji odsiarczania. 

10. Działanie DsAsHMG Modernizacja urządzeń oczyszczających gazy procesowe w instalacjach: 

wentylacja spustu z pieca zawiesinowego Instalacji Produkcji Miedzi HMG II, - konwertory 

Instalacji Produkcji Miedzi HM Głogów II, - piece Doerschla w Instalacji Produkcji Ołowiu. 

 

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2016-2022 

Podstawowym celem w zakresie gospodarki odpadami przyjętym dla województwa dolnośląskiego 

jest opracowanie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, 

umożliwiającego wypełnienie podstawowych zasad gospodarki odpadami, które stanowią: 

1) zapobieganie powstawaniu odpadów,  

2)  wykorzystanie odpadów w procesie recyklingu, odzysku, unieszkodliwiania odpadów, 

których nie można przetworzyć innymi metodami,  

3) zmniejszenie masy odpadów kierowanych na składowiska odpadów (szczególnie odpadów 

ulegających biodegradacji),  

wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów. 

 

POZIOM POWIATOWY 

Strategia Rozwoju Powiatu Wołowskiego do 2020 roku 

Strategia wyznacza do realizacji następujące cele: 

1) Usprawnienie procesu kanalizacji wsi oraz lepsze wykorzystanie mocy przerobowych 

istniejących oczyszczalni ścieków. 

2) Promowanie tworzenia przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscach gdzie budowa 

systemu kanalizacji jest nieracjonalna lub niemożliwa. 

3) Zwiększenie retencji wód podziemnych i powierzchniowych poprzez m.in. wdrożenie 

programu zwiększenia małej retencji, w tym odbudowę zdegradowanych obiektów małej 

retencji oraz racjonalizację wykorzystania wód do celów rolniczych i przemysłowych. 

4) Poprawa stanu urządzeń melioracyjnych oraz monitoring prawidłowości wykonywania 

nowych inwestycji melioracyjnych i działań agromelioracyjnych. 

5) Uporządkowanie struktury własnościowej i scalenie gruntów rolnych.  

6) Przystosowanie obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 

likwidacja barier architektonicznych.  

7) Budowa nowoczesnego składowiska odpadów obsługującego wszystkie gminy powiatu 

z możliwością obsługi gmin sąsiadujących (partnerstwo publiczno-prywatne).  
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8) Opracowanie i stworzenie kompleksowego i jednolitego systemu segregacji i wykorzystania 

odpadów Likwidacja dzikich wysypisk. 

9) Podniesienie świadomości społecznej i wiedzy nt. wartości i znaczenia obszarów cennych 

przyrodniczo objętych lub wymagających ochrony prawnej np. Dolina Środkowej Odry, 

Łęgi Odrzańskie, Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy ze szczególnym uwzględnieniem 

obszarów objętych siecią NATURA 2000.  

10) Rozwój systemu edukacji przyrodniczej prowadzonej we współpracy ze szkołami, 

samorządami, instytucjami i organizacjami pozarządowymi z położeniem akcentu na 

edukację młodzieży.  

11) Pełna i jednolita inwentaryzacja zasobów przyrodniczych Powiatu Wołowskiego. 

12) Propagowanie postaw przyjaznych środowisku w życiu codziennym oraz racjonalnego 

i odpowiedzialnego korzystania z zasobów przyrodniczych.  

13) Współpraca na rzecz utworzenia i objęcia prawną ochroną Parku Krajobrazowego Doliny 

Środkowej Odry „Łęgi Odrzańskie” (Brzeg Dolny – Głogów).  

14) Wsparcie wprowadzania programów rolno-środowiskowych Promowanie wśród 

przedsiębiorców technologii przyjaznych środowisku – „czysty biznes”. 

 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołowskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do 

roku 2024 

Program wyznacza do realizacji następujące cele: 

1) Trwała poprawa jakości powietrza atmosferycznego 

2) Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej do 

poziomu 15 % w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych. 

3) Poprawa klimatu akustycznego na obszarach gdzie zostały przekroczone wartości 

normatywne oraz zabezpieczanie pozostałych obszarów przed zagrożeniem wystąpienia 

ponadnormatywnej emisji hałasu. 

4) Ochrona przed negatywnym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. 

5) Dążenie do osiągnięcia dobrego stanu i potencjału wód powierzchniowych i podziemnych 

pod względem jakościowym określonych przez Ramową Dyrektywę Wodną. 

6) Tworzenie spójnego i nowoczesnego systemu zarządzania gospodarką wodną 

z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska. 

7) Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego. 

8) Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin w zakresie ich rozpoznania, 

wydobycia i rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. 

9) Ochrona gleb przed degradacją oraz rekultywacja terenów zdegradowanych 

i zdewastowanych. 

10) Doskonalenie systemu gospodarki odpadami zgodnego z hierarchią postępowania 

z odpadami. 

11) Ukształtowanie spójnego przestrzennie systemu obszarów podlegających ochronie prawnej 

oraz pozostałych terenów zieleni. 

12) Rozwijanie zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. 
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13) Ograniczanie ryzyka wystąpienia zagrożeń środowiska spowodowanych przez potencjalne 

źródła awarii przemysłowych. 

14) Dążenie do minimalizowania ryzyka pożarowego. 

15) Kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań wszystkich grup społeczeństwa 

w odniesieniu do konkretnych sektorów środowiska w ramach podejmowanych inicjatyw 

z zakresu edukacji ekologicznej. 

16) Upowszechnienie i zapewnienie każdemu mieszkańcowi dostępu do informacji z zakresu 

ochrony środowiska i wynikających z tego korzyści zdrowotnych, ekologicznych oraz 

ekonomicznych oraz zapewnienie udziału w postępowaniach na rzecz ochrony środowiska. 

17) Kształtowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej powiatu z zachowaniem równowagi 

ekologicznej pomiędzy wykorzystaniem walorów przestrzeni, a rozwojem gospodarczym 

(poprawa jakości życia i zachowanie wartości środowiska). 

 

POZIOM GMINNY 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wołów 

Celem głównym Planu dokumentu jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu 

zrównoważonego rozwoju gminy. Osiągnięciu celu głównego sprzyjać będzie realizacja 

następujących celów szczegółowych: 

1) Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii, 

2) Poprawa efektywności energetycznej, 

3) Wymiana przestarzałych, niskowydajnych i nieekologicznych źródeł ciepła, 

4) Umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej, 

5) Rozwój generacji rozproszonej (energetyka rozproszona) na terenie gminy, 

6) Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Wołów, 

7) Promocja nowych wzorców konsumpcji. 

 

Program usuwania azbestu z terenu Gminy Wołów 

Program ma na celu: 

1) usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, 

2) minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na 

terenie Gminy Wołów, 

3) likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. 

 

 

5.2. Cele, kierunki interwencji i zadania wynikające z oceny stanu środowiska  

Przyjęte w Programie rozwiązania misji dla Zielonego Wołowa uwzględniają w pierwszym rzędzie 

działania prowadzące do zrównoważonego gospodarowania zasobami środowiska, poprawy stanu 

środowiska, zapewnienia racjonalnej gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej, 

przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do nich, zapobiegania klęskom żywiołowym. 

Poniżej przedstawiono przyjęte do realizacji cele, kierunki i zadania w ramach poszczególnych 

obszarów interwencji. 
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L.p. 

 

Zadanie Jednostki realizujące Okres realizacji 

Zadanie ciągłe 

OBSZAR INTERWENCJI: OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA - 

Kontynuacja zadań związanych z poprawą jakości powietrza 

KIERUNEK 1: Zmniejszanie zanieczyszczeń powietrza do dopuszczalnych / 

docelowych poziomów 

1.  Monitoring jakości powietrza  WIOŚ Zadania ciągłe 

2.  Aktualizacja "Planu gospodarki 

niskoemisyjnej" 

Gmina Wołów Do roku 2026 

KIERUNEK 2: Ograniczanie emisji zanieczyszczeń ze źródeł powierzchniowych, 

liniowych i punktowych 

3.  Kontrola gospodarstw 

domowych w zakresie spalania 

odpadów  

Gmina Wołów Zadania ciągłe 

4.  Utrzymanie czystości dróg w 

celu ograniczenia emisji wtórnej 

(czyszczenie metodą mokrą) 

Zarządcy dróg Zadania ciągłe 

5.  Program termomodernizacji 

budynków 

Gmina Wołów Do roku 2026 

6.  Wymiana przestarzałych kotłów 

węglowych na nowocześniejsze 

źródła ciepła 

Gmina Wołów, 

mieszkańcy Gminy 

Do roku 2026 

7.  Zielone zamówienia publiczne Gmina Wołów Do roku 2026 

8.  Uwzględnianie w MPZP 

zapisów dotyczących stosowania 

ekologicznego ogrzewania w 

tym OZE 

Gmina Wołów Do roku 2026 

KIERUNEK 3: Zwiększenie wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii 

9.  Zwiększanie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii 

(kolektory słoneczne, 

fotowoltaika, pompy ciepła) 

Gmina Wołów, 

właściciele i zarządcy 

budynków, inwestorzy 

Do roku 2026 

KIERUNEK 4: Działania edukacyjno-informacyjne 

10.  Prowadzenie działań 

edukacyjnych i informacyjnych 

z zakresu ochrony jakości 

powietrza 

Gmina Wołów Zadania ciągłe 

OBSZAR INTERWENCJI: ZAGROŻENIA HAŁASEM – Zmniejszenie uciążliwości 

hałasu poprzez obniżenie jego natężenia do poziomu obowiązujących standardów 

KIERUNEK 1: Monitoring hałasu i ocena stopnia narażenia mieszkańców gminy na 

ponadnormatywny hałas 

11.  Kontrola jednostek 

gospodarczych w zakresie 

emitowanego hałasu 

WIOŚ Zadania ciągłe 

KIERUNEK 2: Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców 
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12.  Wprowadzanie zapisów 

dotyczących standardów 

akustycznych w tworzonych w 

przyszłości miejscowych 

planach zagospodarowania 

przestrzennego 

Gmina Wołów Zadania ciągłe 

13.  Modernizacja, przebudowa i 

remonty nawierzchni dróg 

Zarządcy dróg Zadania ciągłe 

KIERUNEK 3: Działania edukacyjno-informacyjne 

14.  Prowadzenie działań 

edukacyjnych i informacyjnych 

z zakresu szkodliwości oraz 

ochrony przed hałasem 

Gmina Wołów Zadania ciągłe 

OBSZAR INTERWENCJI: POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - Ochrona przed 

negatywnym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych 

KIERUNEK 1: Utrzymanie poziomów promieniowania elektromagnetycznego poniżej 

wartości dopuszczalnych 

15.  Modernizacja infrastruktury 

elektroenergetycznej 

Dystrybutorzy energii 

elektrycznej 

Zadania ciągłe 

16.  Monitoring emisji pól 

elektromagnetycznych wraz z 

kontrolą zgłaszanych instalacji 

WIOŚ Zadania ciągłe 

17.  Uwzględnienie w tworzonych w 

przyszłości miejscowych 

planach zagospodarowania 

przestrzennego aspektów 

dotyczących zagrożeń 

pochodzących od pól 

elektroenergetycznych 

Gmina Wołów Zadania ciągłe 

OBSZAR INTERWENCJI: GOSPODAROWANIE WODAMI - Osiągnięcie 

i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona 

przeciwpowodziowa 

KIERUNEK 1: Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód powierzchniowych 

i podziemnych 

18.  Monitoring jakości wód 

powierzchniowych i 

podziemnych 

GIOŚ, WIOŚ Zadania ciągłe 

19.  Działania podejmowane w celu 

ograniczenia dopływu biogenów 

z terenów rolniczych 

Ośrodki doradztwa 

rolniczego, 

właściciele 

gospodarstw, 

Państwowe 

Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie 

Zadania ciągłe 

20.  Modernizacja i rozbudowa 

infrastruktury kanalizacyjnej 

Gmina Wołów. 

Przedsiębiorstwo 

Zadania ciągłe 
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Wodno-Kanalizacyjne 

Wołów Sp. z o. o. 

21.  Kontrola stanu technicznego 

przydomowych oczyszczalni 

ścieków i zbiorników 

bezodpływowych oraz 

częstotliwości ich opróżniania 

Gmina Wołów Zadania ciągłe 

22.  Prowadzenie monitoringu 

składowiska odpadów w 

Wołowie 

WIOŚ, Gmina Wołów Zadania ciągłe 

23.  Udzielanie oraz kontrola 

przestrzegania wydanych 

pozwoleń wodno-prawnych 

PGW Wody Polskie Zadania ciągłe 

24.  Kontrola podmiotów 

korzystających ze środowiska w 

zakresie prowadzenia 

prawidłowej gospodarki 

ściekowe 

WIOŚ Zadania ciągłe 

25.  Kontrola przyłączeń 

nieruchomości do sieci 

kanalizacji sanitarnej 

Gmina Wołów Zdania ciągłe 

KIERUNEK 2: Ograniczenie zasięgu i skutków podtopień, powodzi oraz suszy 

26.  Realizacja prac konserwacyjno-

utrzymaniowych wód 

PGW Wody Polskie Zadania ciągłe 

27.  Remonty i bieżące utrzymanie 

urządzeń i budowli wodnych (w 

tym wałów 

przeciwpowodziowych) 

PGW Wody Polskie Zadania ciągłe 

28.  Modernizacja i bieżące 

utrzymanie urządzeń 

melioracyjnych 

PGW Wody Polskie Zadania ciągłe 

29.  Zwiększenie retencji obszaru 

Gminy (tworzenie nowych 

zadrzewień i zalesień, budowa 

obiektów małej retencji, 

utrzymanie i rozwój terenów 

zieleni) 

Gmina Wołów, 

Nadleśnictwa, 

właściciele gruntów 

Zadania ciągłe 

KIERUNEK 3: Ograniczenie poboru i strat wody 

30.  Modernizacja i rozbudowa 

infrastruktury wodociągowej 

Gmina Wołów. 

Przedsiębiorstwo 

Wodno-Kanalizacyjne 

Wołów Sp. z o. o. 

Zadania ciągłe 

KIERUNEK 4: Działania edukacyjno-informacyjne 

31.  Prowadzenie akcji edukacyjno-

informacyjnych z zakresu 

oszczędzania wody oraz 

Gmina Wołów Zadania ciągłe 
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prawidłowego postępowania ze 

ściekami 

OBSZAR INTERWENCJI: GOSPODARKA WODNO–ŚCIEKOWA. Rozbudowa 

zbiorowego systemu oczyszczania ścieków i zaopatrzenia w wodę 

KIERUNEK 1: Realizacja zadań AKPOŚK 

32.  Rozbudowa  i modernizacja 

infrastruktury kanalizacyjnej na 

terenie Gminy Wołów 

Gmina Wołów, P. W.-

K. Wołów Sp. z o. o. 

Do roku 2026 

33.  Rozbudowa i modernizacja 

infrastruktury wodociągowej na 

terenie Gminy Wołów  

Gmina Wołów, P. W.-

K. Wołów Sp. z o. o. 

Do roku 2026 

KIERUNEK 2: Poprawa efektywności działalności kontrolno-monitoringowej 

w gospodarce wodnościekowej 

34.  Kontrola jakości wody 

przeznaczonej do spożycia 

PSSE w Wołowie Zadania ciągłe 

35.  Udzielanie oraz kontrola 

przestrzegania wydanych 

pozwoleń wodnoprawnych 

PGW Wody Polskie Zadania ciągłe 

36.  Kontrola zużycia wody - 

Uzupełnienie wodomierzy u 

wszystkich użytkowników sieci 

Gmina Wołów, P. W.-

K. Wołów Sp. z o. o. 

Zadania ciągłe 

37.  Prowadzenie ewidencji 

zbiorników bezodpływowych i 

przydomowych oczyszczalni 

ścieków, kontrola ich działania 

Gmina Wołów Zadania ciągłe 

KIERUNEK 3: Działania edukacyjno-informacyjne 

38.  Prowadzenie akcji edukacyjno-

informacyjnych z zakresu 

oszczędzania wody oraz 

prawidłowego postępowania ze 

ściekami 

Gmina Wołów, P. W.-

K. Wołów Sp. z o. o. 

Zadania ciągłe 

OBSZAR INTERWENCJI: ZASOBY GEOLOGICZNE (KOPALINY) - 

Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi 

KIERUNEK 1: Minimalizacja strat w eksploatowanych złożach oraz ochrona 

środowiska przed negatywnym oddziaływaniem przemysłu wydobywczego 

39.  Eliminacja nielegalnej 

eksploatacji kopalin 

Gmina, OUG , 

Zakłady Górnicze, 

Starosta (koncesje) 

Urząd Górniczy (pod 

względem 

administracyjnym 

Zadania ciągłe 

40.  Tworzenie studiów 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego i MPZP 

z uwzględnieniem kopalin i ich 

Zarząd Województwa, 

Gmina Wołów 

Zadania ciągłe 
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ochroną przed trwałym 

zainwestowaniem nie górniczym 

na całym obszarze województwa 

OBSZAR INTERWENCJI: GLEBY - Ochrona powierzchni ziemi przed negatywnym 

oddziaływaniem oraz rekultywacja terenów zdegradowanych 

KIERUNEK 1: Zagospodarowanie powierzchni ziemi zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju 

41.  Podejmowanie działań 

przeciwdziałających skażeniu 

gleb oraz ich właściwa ochrona 

w mpzp 

Gmina Wołów Zadania ciągłe 

42.  Upowszechnianie Kodeksu 

Dobrej Praktyki Rolniczej 

Gmina Wołów, DODR Zadania ciągłe 

43.  Wprowadzanie zadrzewień i 

zakrzewień śródpolnych, 

przydrożnych spełniających rolę 

przeciwerozyjną 

Gmina Wołów, 

właściciele 

gospodarstw rolnych 

Zadania ciągłe 

44.  Zakaz unieszkodliwiania 

odpadów składowanych w 

miejscach do tego 

nieprzeznaczonych 

Właściciele 

nieruchomości i 

prowadzący 

działalność 

gospodarczą 

Zadania ciągłe 

KIERUNEK 2: Działania edukacyjno-informacyjne 

45.  Prowadzenie szkoleń w zakresie 

zapobiegania degradacji gleb 

DODR Zadania ciągłe 

OBSZAR INTERWENCJI: GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE 

POWSTAWANIU ODPADÓW- Stworzenie systemu gospodarki odpadami, zgodnego z 

zasadą zrównoważonego rozwoju oraz hierarchią sposobów postępowania z odpadami 

KIERUNEK 1: Działania w zakresie kształtowania systemu gospodarki odpadami 

46.  Wdrażanie nowoczesnych 

technologii odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów  

Gmina Wołów, 

jednostki zajmujące 

się segregacją i 

unieszkodliwianiem 

odpadów 

Zadania ciągłe 

47.  Kontrola podmiotów 

gospodarczych w zakresie 

właściwie prowadzonej 

gospodarki odpadami 

WIOŚ Zadania ciągłe 

48.  Likwidacja nielegalnych 

składowisk odpadów 

Gmina Wołów, 

właściciele 

nieruchomości 

Zadania ciągłe 

 

49.  Kontrola mieszkańców w 

zakresie prawidłowego 

postępowania z odpadami 

komunalnymi 

Gmina Wołów Zadania ciągłe 

KIERUNEK 2: Racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi 
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50.  Zwiększanie osiąganych 

poziomów recyklingu odpadów 

papieru, tworzyw sztucznych, 

szkła, metalu 

Gmina Wołów, 

mieszkańcy,  

Do roku 2026 

51.  Zwiększanie osiąganych 

poziomów recyklingu odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych 

Gmina Wołów, 

mieszkańcy 

Do roku 2026 

52.  Osiąganie korzystniejszych 

poziomów ograniczenia masy 

odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania 

Gmina Wołów, 

mieszkańcy 

Do roku 2026 

KIERUNEK 3: Racjonalna gospodarka odpadami innymi niż komunalne 

53.  Systematyczne usuwanie i 

unieszkodliwianie wyrobów 

zawierających azbest 

Właściciele 

budynków, Gmina 

Wołów 

Zadania ciągłe 

54.  Zmniejszenie ilości 

wytwarzanych odpadów 

gospodarczych i przemysłowych 

Podmioty 

wytwarzające i 

gospodarujące 

odpadami 

Zadania ciągłe 

55.  Zwiększenie ilości odpadów 

poddawanych procesowi 

odzysku i recyklingu 

Podmioty 

wytwarzające i 

gospodarujące 

odpadami 

Zadania ciągłe 

KIERUNEK 4: Działania edukacyjno-informacyjne 

56.  Prowadzenie akcji edukacyjno-

informacyjnych z zakresu 

zapobiegania powstawaniu 

odpadów oraz prowadzenia 

selektywnej zbiórki odpadów 

Gmina Wołów, 

podmiot odbierający 

odpady komunalne 

Zadania ciągłe 

57.  Prowadzenie akcji edukacyjno-

informacyjnych z zakresu 

prawidłowego postępowania z 

wytworzonymi odpadami 

komunalnymi 

Gmina Wołów, 

podmiot odbierający 

odpady komunalne 

Zadania ciągłe 

58.  Prowadzenie akcji edukacyjno-

informacyjnych z zakresu 

prawidłowego postępowania z 

odpadami niebezpiecznymi 

Gmina Wołów Zadania ciągłe 

OBSZAR INTERWENCJI: ZASOBY PRZYRODNICZE - Ochrona, odtwarzanie 

i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej i bioróżnorodności 

KIERUNEK 1: Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej zachowanie lub 

odtworzenie właściwego stanu ekosystemów i siedlisk oraz populacji gatunków 

zagrożonych 

59.  Przebudowa drzewostanów pod 

kątem zgodności z siedliskiem, 

Nadleśnictwa Zadania ciągłe 
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w szczególności na terenach 

obszarów chronionych 

60.  Opracowanie i wdrażanie 

kompleksowych systemów 

zarządzania obszarami cennymi 

przyrodniczo wraz z tworzeniem 

infrastruktury edukacyjnej, 

informacyjnej, turystycznej oraz 

służącej ochronie przyrody 

Nadleśnictwa, RDOŚ Zadania ciągłe 

61.  Ochrona, pielęgnowanie i 

utrzymywanie obszarów leśnych 

w dobrym stanie 

Nadleśnictwa, Gmina 

Wołów, właściciele 

prywatni 

Zadania ciągłe 

62.  Prowadzenie nadzoru nad 

gospodarką leśną w lasach 

niestanowiących własności 

Skarbu Państwa 

Starosta Zadania ciągłe 

63.  Ustanawianie nowych form 

ochrony przyrody 

Organy wskazane w 

ustawie o ochronie 

przyrody 

Zadania ciągłe 

64.  Bieżąca pielęgnacja, ochrona i 

utrzymanie istniejących form 

ochrony przyrody 

Gmina Wołów, 

Nadleśnictwa, RDOŚ 

Zadania ciągłe 

65.  Pielęgnacja i ochrona istniejącej 

zieleni urządzonej, w tym, 

wykonywanie cięć  

pielęgnacyjnych 

Gmina Wołów Zadania ciągłe 

66.  Wnikliwe prowadzenie 

postępowań dotyczących 

wycinki drzew 

Gmina Wołów, 

Starosta, Konserwator 

Zabytków 

Zadania ciągłe 

KIERUNEK 2: Działania edukacyjno-informacyjne 

67.  Podnoszenie świadomości 

przyrodniczej społeczeństwa 

oraz promocja walorów 

przyrodniczych Gminy 

Gmina Wołów Zadania ciągłe 

68.  Edukacja pracowników 

administracji publicznej oraz 

pozostałych interesariuszy w 

zakresie prawnych i 

przyrodniczych podstaw 

zarządzania wszystkimi formami 

ochrony przyrody 

RDOŚ Zadania ciągłe 

OBSZAR INTERWENCJI: ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI - 

Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz 

minimalizacja ich skutków 

KIERUNEK 1: Minimalizacja ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych 

i w wyniku transportu 
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69.  Monitoring na trasach przejazdu 

pojazdów przewożących towary 

niebezpieczne 

Państwowa Straż 

Pożarna, Policja 

Zadania ciągłe 

70.  Wyznaczenie optymalnych tras 

dla pojazdów przewożących 

towary niebezpieczne z 

ominięciem centrów 

miejscowości, stref ochronnych 

ujęć wody pitnej oraz 

wyznaczeniem (budową) miejsc 

postojowych 

Zarządy dróg Zadania ciągłe 

KIERUNEK 2: Minimalizacja skutków wystąpienia poważnych awarii 

71.  Usuwanie skutków poważnych 

awarii w środowisku 

Komenda 

Wojewódzka PSP, 

komendy powiatowe 

straży pożarnej, 

Gmina Wołów, 

wojewódzka stacja 

epidemiologiczna 

Zadania ciągłe 

72.  Finansowanie działalności 

Ochotniczej Straży Pożarnej 

Gmina Wołów Zadania ciągłe 

 

1.1. Harmonogram rzeczowo-finansowy  
 

Nazwa zadania Jednostki 

realizujące 

Koszty realizacji 

[zł] 

Źródła 

finansowania 

OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA - Kontynuacja zadań związanych 

z poprawą jakości powietrza 

Monitoring jakości 

powietrza  

WIOŚ W ramach wydatków bieżących Budżet WIOŚ 

Aktualizacja "Planu 

gospodarki 

niskoemisyjnej" 

Gmina Wołów W zależności od zakresu 

zrealizowanych działań 

Budżet Gminy 

Kontrola gospodarstw 

domowych w zakresie 

spalania odpadów  

Gmina Wołów W ramach wydatków bieżących Budżet Gminy 

Modernizacja, 

przebudowa i remonty 

nawierzchni dróg  

Zarządcy dróg 24 039 432,80 zł – 2022 r.  Budżet Gminy, 

budżet Powiatu, 

RPO, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW, 

Urząd 

Marszałkowski 

Termomodernizacja 

budynków 

Gmina Wołów 1 490 000,00 zł – 2022 r. Budżet Gminy, 

RPO, 
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użyteczności publicznej WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

Wymiana 

przestarzałych kotłów 

węglowych na 

nowocześniejsze źródła 

ciepła 

Gmina Wołów W zależności od zakresu 

realizowanych działań 

Budżet Gminy, 

RPO, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

Zielone zamówienia 

publiczne 

Gmina Wołów, 

mieszkańcy 

Gminy 

W ramach wydatków bieżących  Budżet Gminy 

Uwzględnianie w 

MPZP zapisów 

dotyczących 

stosowania 

ekologicznego 

ogrzewania w tym OZE 

Gmina Wołów W zależności od zakresu 

realizowanych działań 

Budżet Gminy 

Kontrola gospodarstw 

domowych w zakresie 

spalania odpadów  

Gmina Wołów W ramach wydatków bieżących Budżet Gminy 

Zwiększanie 

wykorzystania 

odnawialnych źródeł 

energii (kolektory 

słoneczne, 

fotowoltaika, pompy 

ciepła) 

Gmina Wołów, 

właściciele i 

zarządcy 

budynków, 

inwestorzy 

W zależności od zakresu 

realizacji działań 

Budżet Gminy, 

RPO, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

Prowadzenie działań 

edukacyjnych i 

informacyjnych z 

zakresu ochrony 

jakości powietrza 

Gmina Wołów W ramach wydatków bieżących Budżet Gminy, 

WFOŚiGW 

ZAGROŻENIA HAŁASEM – Zmniejszenie uciążliwości hałasu poprzez obniżenie jego 

natężenia do poziomu obowiązujących standardów 

Kontrola jednostek 

gospodarczych w 

zakresie emitowanego 

hałasu 

WIOŚ W ramach wydatków bieżących Budżet WIOŚ 

Wprowadzanie zapisów 

dotyczących 

standardów 

akustycznych w 

tworzonych w 

przyszłości 

miejscowych planach 

zagospodarowania 

przestrzennego 

Gmina Wołów W zależności od zakresu 

zrealizowanych działań 

Budżet Gminy 
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Modernizacja, 

przebudowa i remonty 

nawierzchni dróg 

Zarządcy dróg W zależności od zakresu 

realizowanych działań  

Budżet Gminy, 

Starostwa, RPO, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW, 

Urząd 

Marszałkowski 

Prowadzenie działań 

edukacyjnych i 

informacyjnych z 

zakresu szkodliwości 

oraz ochrony przed 

hałasem 

Gmina Wołów W ramach wydatków bieżących Budżet Gminy  

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE - Ochrona przed negatywnym oddziaływaniem pól 

elektromagnetycznych 

Modernizacja 

infrastruktury 

elektroenergetycznej 

Dystrybutorzy 

energii 

elektrycznej 

W zależności od zakresu 

przeprowadzonych działań 

Budżet 

dystrybutorów 

energii, RPO, 

POIiŚ, inne 

Monitoring emisji pól 

elektromagnetycznych 

wraz z kontrolą 

zgłaszanych instalacji 

WIOŚ W ramach wydatków bieżących Budżet WIOŚ 

Uwzględnienie w 

tworzonych w 

przyszłości 

miejscowych planach 

zagospodarowania 

przestrzennego 

aspektów dotyczących 

zagrożeń pochodzących 

od pól 

elektroenergetycznych 

Gmina Wołów W zależności od zakresu 

przeprowadzonych działań 

Budżet Gminy 

GOSPODAROWANIE WODAMI - Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona przeciwpowodziowa 

Monitoring jakości 

wód powierzchniowych 

i podziemnych 

GIOŚ, WIOŚ W ramach wydatków bieżących Budżet WIOŚ i 

GIOŚ 

Działania 

podejmowane w celu 

ograniczenia dopływu 

biogenów z terenów 

rolniczych 

Ośrodki 

doradztwa 

rolniczego, 

właściciele 

gospodarstw, 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody 

Polskie 

W ramach wydatków bieżących Budżet ODR, 

PGW Wody 

Polskie, środki 

własne 

właścicieli 

gospodarstw 
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Modernizacja i 

rozbudowa 

infrastruktury 

kanalizacyjnej 

Gmina Wołów. 

Przedsiębiorstwo 

Wodno-

Kanalizacyjne 

Wołów Sp. z o. o. 

W zależności od zakresu 

przeprowadzonych działań 

Budżet Gminy, 

P.W.-K. Wołów 

Sp. z o. o., RPO, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

Kontrola stanu 

technicznego 

przydomowych 

oczyszczalni ścieków i 

zbiorników 

bezodpływowych oraz 

częstotliwości ich 

opróżniania 

Gmina Wołów W ramach wydatków bieżących Budżet Gminy 

Prowadzenie 

monitoringu 

składowiska odpadów 

w Wołowie 

WIOŚ, Gmina 

Wołów 

W ramach wydatków bieżących Budżet Gminy, 

WIOŚ 

Udzielanie oraz 

kontrola przestrzegania 

wydanych pozwoleń 

wodno-prawnych 

PGW Wody 

Polskie 

W ramach wydatków bieżących Budżet PGW 

Wody Polskie 

Kontrola podmiotów 

korzystających ze 

środowiska w zakresie 

prowadzenia 

prawidłowej 

gospodarki ściekowe 

WIOŚ W ramach wydatków bieżących Budżet WIOŚ 

Kontrola przyłączeń 

nieruchomości do sieci 

kanalizacji sanitarnej 

Gmina Wołów W ramach wydatków bieżących Budżet Gminy  

Realizacja prac 

konserwacyjno-

utrzymaniowych wód 

PGW Wody 

Polskie 

W ramach wydatków bieżących Budżet PGW 

Wody Polskie 

Remonty i bieżące 

utrzymanie urządzeń i 

budowli wodnych (w 

tym wałów 

przeciwpowodziowych) 

PGW Wody 

Polskie 

W ramach wydatków bieżących Budżet PGW 

Wody Polskie 

Modernizacja i bieżące 

utrzymanie urządzeń 

melioracyjnych 

PGW Wody 

Polskie 

W ramach wydatków bieżących Budżet PGW 

Wody Polskie 

Zwiększenie retencji 

obszaru Gminy 

(tworzenie nowych 

zadrzewień i zalesień, 

budowa obiektów 

Gmina Wołów, 

Nadleśnictwa, 

właściciele 

gruntów 

50 000,00 zł – 2022 r. Budżet Gminy, 

Nadleśnictw, 

PGW Wody 

Polskie, RPO, 

WFOŚiGW, 
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małej retencji, 

utrzymanie i rozwój 

terenów zieleni) 

NFOŚiGW, 

środki własne 

właścicieli 

gruntów, 

Modernizacja i 

rozbudowa 

infrastruktury 

wodociągowej 

Gmina Wołów. 

Przedsiębiorstwo 

Wodno-

Kanalizacyjne 

Wołów Sp. z o. o. 

W zależności od zakresu 

przeprowadzonych działań 

Budżet Gminy, 

P.W.-K. Wołów 

Sp. z o. o., 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW, RPO 

Prowadzenie akcji 

edukacyjno-

informacyjnych z 

zakresu oszczędzania 

wody oraz 

prawidłowego 

postępowania ze 

ściekami 

Gmina Wołów W ramach wydatków bieżących Budżet Gminy, 

WFOŚiGW 

GOSPODARKA WODNO–ŚCIEKOWA. Rozbudowa zbiorowego systemu oczyszczania 

ścieków i zaopatrzenia w wodę 

Rozbudowa  i 

modernizacja 

infrastruktury 

kanalizacyjnej na 

terenie Gminy Wołów 

Gmina Wołów, P. 

W.-K. Wołów Sp. 

z o. o. 

5 810,831,10 zł – 2022 r. Budżet Gminy, 

P.W.-K. Wołów 

Sp. z o. o., 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW, RPO 

Rozbudowa i 

modernizacja 

infrastruktury 

wodociągowej na 

terenie Gminy Wołów  

Gmina Wołów, P. 

W.-K. Wołów Sp. 

z o. o. 

W zależności od zakresu 

przeprowadzonych działań 

Budżet Gminy, 

P.W.-K. Wołów 

Sp. z o. o., 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW, RPO 

Kontrola jakości wody 

przeznaczonej do 

spożycia 

PSSE w Wołowie W ramach wydatków bieżących Budżet PSSE w 

Wołowie 

Udzielanie oraz 

kontrola przestrzegania 

wydanych pozwoleń 

wodnoprawnych 

PGW Wody 

Polskie 

W ramach wydatków bieżących Budżet PGW 

Wody Polskie 

Kontrola zużycia wody 

- Uzupełnienie 

wodomierzy u 

wszystkich 

użytkowników sieci 

Gmina Wołów, P. 

W.-K. Wołów Sp. 

z o. o. 

W ramach wydatków bieżących Budżet Gminy, 

P.W.-K. Wołów 

Prowadzenie ewidencji 

zbiorników 

bezodpływowych i 

przydomowych 

oczyszczalni ścieków, 

Gmina Wołów W ramach wydatków bieżących Budżet Gminy 
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kontrola ich działania 

Prowadzenie akcji 

edukacyjno-

informacyjnych z 

zakresu oszczędzania 

wody oraz 

prawidłowego 

postępowania ze 

ściekami 

Gmina Wołów, P. 

W.-K. Wołów Sp. 

z o. o. 

W ramach wydatków bieżących Budżet Gminy, 

P.W.-K. Wołów 

ZASOBY GEOLOGICZNE (KOPALINY) - Zrównoważona gospodarka zasobami 

naturalnymi 

Eliminacja nielegalnej 

eksploatacji kopalin 

Gmina, OUG , 

Zakłady 

Górnicze, 

Starosta 

(koncesje) Urząd 

Górniczy (pod 

względem 

administracyjnym 

W ramach wydatków bieżących Budżet Gminy, 

zakładów 

górniczych, 

Starostwa, 

Urzędu 

Górniczego 

Tworzenie studiów 

uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego i MPZP 

z uwzględnieniem 

kopalin i sposobów ich 

ochrony 

Zarząd 

Województwa, 

Gmina Wołów 

W ramach wydatków bieżących Budżet Gminy, 

Województwa 

GLEBY - Ochrona powierzchni ziemi przed negatywnym oddziaływaniem oraz rekultywacja 

terenów zdegradowanych 

Podejmowanie działań 

przeciwdziałających 

skażeniu gleb oraz ich 

właściwa ochrona w 

MPZP 

Gmina Wołów W zależności od zakresu 

zrealizowanych działań 

Budżet Gminy  

Upowszechnianie 

Kodeksu Dobrej 

Praktyki Rolniczej 

Gmina Wołów, 

DODR 

W ramach wydatków bieżących Budżet Gminy, 

DODR 

Wprowadzanie 

zadrzewień i 

zakrzewień 

śródpolnych, 

przydrożnych 

spełniających rolę 

przeciwerozyjną 

Gmina Wołów, 

właściciele 

gospodarstw 

rolnych 

W zależności od zakresu 

zrealizowanych działań 

Budżet Gminy, 

środki własne 

właścicieli 

gospodarstw 

rolnych 

Zakaz 

unieszkodliwiania 

Właściciele 

nieruchomości i 

W zależności od zakresu 

zrealizowanych działań 

Środki własne 

właścicieli 
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odpadów 

składowanych w 

miejscach do tego 

nieprzeznaczonych 

prowadzący 

działalność 

gospodarczą 

nieruchomości i 

prowadzących 

działalność 

gospodarczą 

Prowadzenie szkoleń w 

zakresie zapobiegania 

degradacji gleb 

DODR W ramach wydatków bieżących Budżet DODR 

GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW- 

Stworzenie systemu gospodarki odpadami, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz 

hierarchią sposobów postępowania z odpadami 

Wdrażanie 

nowoczesnych 

technologii odzysku i 

unieszkodliwiania 

odpadów  

Gmina Wołów, 

podmiot 

odbierający 

odpady 

komunalne 

W zależności od zakresu 

zrealizowanych działań 

Budżet Gminy, 

podmiotu 

odbierającego 

odpady, RPO, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

Kontrola podmiotów 

gospodarczych w 

zakresie właściwie 

prowadzonej 

gospodarki odpadami  

WIOŚ W ramach wydatków bieżących Budżet WIOŚ 

Likwidacja 

nielegalnych 

składowisk odpadów 

Gmina Wołów, 

właściciele 

nieruchomości 

W zależności od zakresu 

zrealizowanych działań 

Budżet Gminy, 

środki własne 

właścicieli 

nieruchomości, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

Kontrola mieszkańców 

w zakresie 

prawidłowego 

postępowania z 

odpadami 

komunalnymi 

Gmina Wołów W ramach wydatków bieżących Budżet Gminy  

Zwiększanie 

osiąganych poziomów 

recyklingu odpadów 

papieru, tworzyw 

sztucznych, szkła, 

metalu 

Gmina Wołów, 

mieszkańcy,  

W zależności od zakresu 

zrealizowanych działań 

Budżet Gminy, 

RPO, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

Zwiększanie 

osiąganych poziomów 

recyklingu odpadów 

budowlanych i 

rozbiórkowych 

Gmina Wołów, 

mieszkańcy 

W zależności od zakresu 

zrealizowanych działań 

Budżet Gminy, 

RPO, 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

Osiąganie 

korzystniejszych 

Gmina Wołów, 

mieszkańcy 

W zależności od zakresu 

zrealizowanych działań 

Budżet Gminy, 

RPO, 
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poziomów ograniczenia 

masy odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji 

kierowanych do 

składowania 

WFOŚiGW, 

NFOŚiGW 

Systematyczne 

usuwanie i 

unieszkodliwianie 

wyrobów 

zawierających azbest 

Właściciele 

budynków, 

Gmina Wołów 

W zależności od zakresu 

zrealizowanych działań 

Budżet Gminy, 

środki własne 

właścicieli 

budynków, 

WFOŚiGW 

Zmniejszenie ilości 

wytwarzanych 

odpadów 

gospodarczych i 

przemysłowych 

Podmioty 

wytwarzające i 

gospodarujące 

odpadami 

W zależności od zakresu 

zrealizowanych działań 

Budżet 

podmiotów 

Zwiększenie ilości 

odpadów poddawanych 

procesowi odzysku i 

recyklingu 

Podmioty 

wytwarzające i 

gospodarujące 

odpadami 

W zależności od zakresu 

zrealizowanych działań 

Budżet 

podmiotów 

Prowadzenie akcji 

edukacyjno-

informacyjnych z 

zakresu zapobiegania 

powstawaniu odpadów 

oraz prowadzenia 

selektywnej zbiórki 

odpadów 

Gmina Wołów, 

podmiot 

odbierający 

odpady 

komunalne 

W ramach wydatków bieżących Budżet Gminy, 

podmiotu 

odbierającego 

odpady 

komunalne 

Prowadzenie akcji 

edukacyjno-

informacyjnych z 

zakresu prawidłowego 

postępowania z 

wytworzonymi 

odpadami 

komunalnymi 

Gmina Wołów, 

podmiot 

odbierający 

odpady 

komunalne 

W ramach wydatków bieżących Budżet Gminy, 

podmiotu 

odbierającego 

odpady 

komunalne 

Prowadzenie akcji 

edukacyjno-

informacyjnych z 

zakresu prawidłowego 

postępowania z 

odpadami 

niebezpiecznymi 

Gmina Wołów W ramach wydatków bieżących Budżet Gminy 

ZASOBY PRZYRODNICZE - Ochrona, odtwarzanie i zrównoważone użytkowanie 

różnorodności biologicznej i bioróżnorodności 
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Przebudowa 

drzewostanów pod 

kątem zgodności z 

siedliskiem, w 

szczególności na 

terenach obszarów 

chronionych 

Nadleśnictwa W zależności od stopnia 

zrealizowanych działań 

Budżet 

Nadleśnictw 

Opracowanie i 

wdrażanie 

kompleksowych 

systemów zarządzania 

obszarami cennymi 

przyrodniczo wraz z 

tworzeniem 

infrastruktury 

edukacyjnej, 

informacyjnej, 

turystycznej oraz 

służącej ochronie 

przyrody 

Nadleśnictwa, 

RDOŚ 

W zależności od stopnia 

zrealizowanych działań 

Budżet 

Nadleśnictw, 

RDOŚ 

Ochrona, 

pielęgnowanie i 

utrzymywanie 

obszarów leśnych w 

dobrym stanie 

Nadleśnictwa, 

Gmina Wołów, 

właściciele 

prywatni 

W zależności od stopnia 

zrealizowanych działań 

Budżet 

Nadleśnictw, 

właścicieli 

nieruchomości, 

Gminy,  

Prowadzenie nadzoru 

nad gospodarką leśną w 

lasach niestanowiących 

własności Skarbu 

Państwa 

Starosta W zależności od stopnia 

zrealizowanych działań 

Budżet Starostwa 

Ustanawianie nowych 

form ochrony przyrody 

Organy wskazane 

w ustawie o 

ochronie 

przyrody 

W zależności od stopnia 

zrealizowanych działań 

Budżety tych 

organów 

Bieżąca pielęgnacja, 

ochrona i utrzymanie 

istniejących form 

ochrony przyrody 

Gmina Wołów, 

Nadleśnictwa, 

RDOŚ 

W ramach wydatków bieżących Budżet Gminy, 

Nadleśnictw, 

RDOŚ 

Pielęgnacja i ochrona 

istniejącej zieleni 

urządzonej, w tym, 

wykonywanie cięć  

pielęgnacyjnych 

Gmina Wołów W ramach wydatków bieżących Budżet Gminy 

Wnikliwe prowadzenie 

postępowań 

dotyczących wycinki 

Gmina Wołów, 

Starosta, 

Konserwator 

W ramach wydatków bieżących Budżet Gminy, 

Starostwa, 

Konserwatora 
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drzew Zabytków Zabytków 

Podnoszenie 

świadomości 

przyrodniczej 

społeczeństwa oraz 

promocja walorów 

przyrodniczych Gminy 

Gmina Wołów W ramach wydatków bieżących Budżet Gminy 

Edukacja pracowników 

administracji 

publicznej oraz 

pozostałych 

interesariuszy w 

zakresie prawnych i 

przyrodniczych 

podstaw zarządzania 

wszystkimi formami 

ochrony przyrody 

RDOŚ W ramach wydatków bieżących Budżet RDOŚ 

ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI - Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych 

awarii przemysłowych oraz minimalizacja ich skutków 

Monitoring na trasach 

przejazdu pojazdów 

przewożących towary 

niebezpieczne 

Państwowa Straż 

Pożarna, Policja 

W ramach wydatków bieżących Budżet PSP, 

Policji 

Wyznaczenie 

optymalnych tras dla 

pojazdów 

przewożących towary 

niebezpieczne z 

ominięciem centrów 

miejscowości, stref 

ochronnych ujęć wody 

pitnej oraz 

wyznaczeniem 

(budową) miejsc 

postojowych 

Zarządy dróg W zależności od zakresu 

zrealizowanych działań 

Budżety 

zarządców dróg 

Usuwanie skutków 

poważnych awarii w 

środowisku 

Komenda 

Wojewódzka 

PSP, komendy 

powiatowe straży 

pożarnej, Gmina 

Wołów, 

wojewódzka 

stacja sanitarno-

epidemiologiczna 

W zależności od zakresu 

zrealizowanych działań 

Budżet KW PSP, 

KPSP, Gminy, 

WSSE 

Finansowanie 

działalności 

Gmina Wołów 708 666,00 zł – 2022 r. Budżet Gminy 
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Ochotniczej Straży 

Pożarnej 

 

5.3. Możliwości finansowania działao z zakresu ochrony środowiska  
Realizacja wyznaczonych zadań oraz osiągnięcie wyznaczonych celów Programu Ochrony 

Środowiska wymaga znacznych nakładów finansowych niejednokrotnie przewyższających 

możliwości budżetowe jednostek samorządu terytorialnego. W większości przypadków głównym 

źródłem finansowania zadań wyznaczonych w Programie będą środki własne Gminy Wołów, środki 

inwestorów, mieszkańców oraz podmiotów komunalnych. W Polsce występuje wielopoziomowy 

i zróżnicowany system finansowania projektów inwestycyjnych w zakresie efektywności 

energetycznej i odnawialnych źródeł energii. System ten obejmuje finansowanie w formie 

bezzwrotnej (dotacje) oraz zwrotnej (pożyczki i kredyty). Wiele potencjalnych źródeł finansowania 

wykorzystuje środki z budżetu Unii Europejskiej, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie bardzo 

korzystnych warunków finansowania. Poniżej przedstawiono możliwe źródła finansowania zadań 

realizowanych w ramach Programu Ochrony Środowiska. 

 

 

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD) 

Celem strategicznym RPO WD jest : poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności 

społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu 

specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym 

poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych. Program składa się z 11 osi priorytetowych, 

zakładających finansowanie z dwóch uzupełniających się funduszy – Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W 

ramach RPO Województwa Dolnośląskiego w dziedzinie ochrony środowiska można 

otrzymać dofinansowanie w ramach następujących osi priorytetowych: 

a) 3. Gospodarka niskoemisyjna: 

 Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, 

 Działanie 3.2 Zwiększona efektywność energetyczna w MŚP, 

 Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności 

publicznej i sektorze mieszkaniowym, 

 Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, 

 Działanie 3.5 Wysokosprawna kogeneracja. 

b) 4. Środowisko i zasoby: 

 Działanie 4.1 Gospodarka odpadami, 

 Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, 

 Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, 

 Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, 

 Działanie 4.5 Bezpieczeństwo. 

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) 
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Głównym celem PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, 

zapewnienie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi, podejmowanie działań w 

dziedzinie klimatu oraz osiągnięcie zrównoważonego rozwoju terytorialnego wiejskich 

gospodarek i społeczności, w tym tworzenie i utrzymywanie miejsc pracy. Program realizuje 

wszystkie sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich 

na lata 2014 – 2020, a mianowicie:  

1) Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach 

wiejskich.  

2) Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie 

rentowności gospodarstw rolnych.  

3) Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w 

rolnictwie. 

4) Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa 

i leśnictwa.  

5) Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę 

niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym.  

6) Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju 

gospodarczego na obszarach wiejskich. 

3. Program działań na rzecz środowiska i klimatu LIFE  

Jest to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie 

współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym 

celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, 

realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych 

rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody. 

Środki Programu LIFE będą dystrybuowane w ramach dwóch podprogramów: 

1) Podprogram działań na rzecz środowiska: 

• ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, 

• przyroda i różnorodność biologiczna, 

• zarządzanie i informacja w zakresie środowiska, 

2) Podprogram działań na rzecz klimatu: 

• ograniczenie wpływu człowieka na klimat (łagodzenie skutków zmiany klimatu), 

• dostosowanie się do skutków zmian klimatu, 

• zarządzanie i informacja w zakresie klimatu. 

4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Działalność Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

(NFOŚiGW) w latach 2021-2024, nakierowana będzie, przede wszystkim, na realizację 

zadań związanych z procesem zmian klimatycznych oraz walką z zanieczyszczeniem 

powietrza. Będzie to skorelowane ze zmianą kierunków wydatkowania środków, będących 

w dyspozycji Funduszu. W zakresie kierunków finansowania ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej Fundusz dysponując kwotą ok. 20 mld zł środków własnych, będzie 

realizował cele horyzontalne tj.:  
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1) poprawę stanu środowiska przez wsparcie realizacji zobowiązań środowiskowych;  

2) pełną absorpcję środków pochodzących z UE i innych środków zagranicznych;  

3) wspieranie sprawiedliwej transformacji w kierunku niskoemisyjnej gospodarki;  

4) łagodzenie skutków spowolnienia gospodarczego wywołanego epidemią COVID-19;  

5) wdrażanie innowacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, poprawy 

efektywności energetycznej (EE) i wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii 

(OZE), gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), w tym ocen cyklu życia, wspieranie 

uzasadnionej ekonomicznie niskoemisyjności gospodarki i społeczeństwa oraz tworzenie 

warunków do powstawania zielonych miejsc pracy, rozwoju nowych technik 

i technologii służących między innymi racjonalnej gospodarce zasobami naturalnymi, 

zapobiegania powstawaniu lub ograniczenie emisji do środowiska;  

6) kształtowanie kompetencji ekologicznych. 

Podstawą do przyjmowania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w Narodowym 

Funduszu są programy priorytetowe, które określają m. in. formy i warunki dofinansowania 

oraz szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć. Zarządzanie finansami NFOŚiGW przez 

programy priorytetowe gwarantuje transparentny, obiektywny i bezstronny proces 

przyznawania dofinansowania. 

5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

Działalność Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu, jako regionalnej instytucji finansów publicznych, jest ukierunkowana na 

finansowe wspieranie przedsięwzięć służących ochronie środowiska i poszanowaniu jego 

wartości, w oparciu o konstytucyjną zasadę zrównoważonego rozwoju przy zachowaniu 

bezpieczeństwa ekologicznego kraju i realizacji programów ekologicznych regionu. 

Podstawowymi priorytetami środowiskowym wspieranymi przez Fundusz są: 

 szeroko rozumiana ochrona atmosfery (w tym odnawialne źródła energii i poprawa 

efektywności energetycznej), 

 ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, 

 racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi, 

 ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, 

 edukacja ekologiczna. 

Celem strategicznym Funduszu jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone 

gospodarowanie jego zasobami przez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie 

przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku. 

 

6. Monitoring, ewaluacja i sprawozdawczośd z realizacji Programu Ochrony 
Środowiska 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wołów na lata 2022-2024 z perspektywą do roku 2026 

zostaje przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Wołowie. Sporządzenie planu ochrony środowiska 

niezbędne jest do prowadzenia skutecznej polityki ochrony środowiska, prowadzonej przez 

Burmistrza Gminy. Efektywne wprowadzenie POŚ, uwzględniające zasady zrównoważonego 
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rozwoju, wymaga od jednostki administracji samorządowej ścisłej współpracy z podmiotami 

związanymi z zagadnieniami ochrony środowiska. W trakcie wdrażania Programu ważna jest 

koordynacja przebiegu zaplanowanych zadań oraz nadzór nad realizacją założonych w nim celów.  

Za realizację programu odpowiedzialne są władze gminy, które powinny wyznaczyć koordynatora 

wdrażania programu. Taką rolę, w imieniu Burmistrza, pełni Wydział Środowiska i Rolnictwa 

Urzędu Miejskiego w Wołowie. Koordynator powinien współpracować ściśle z Radą Miejską, 

przedstawiając co dwa lata raporty z realizacji Programu. 

Zgodnie z Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów 

ochrony środowiska sporządzonymi przez Ministerstwo Środowiska, na realizację POŚ składają się 

następujące elementy: współpraca z interesariuszami, opracowanie treści Programu, realizacja, 

monitoring i okresowa sprawozdawczość oraz ewaluacja i aktualizacja.  

Dla prawidłowego przebiegu monitoringu realizacji celów i zadań Programu ochrony środowiska 

dla Gminy Wołów niezbędna jest okresowa wymiana informacji ze Starostwem  

Powiatowymi pozostałymi jednostkami organizacyjnymi, w zakresie stopnia zaawansowania  

realizacji poszczególnych zadań. Monitoring obejmuje dwa podstawowe rodzaje  

kontrolowania zmian, które najogólniej można określić jako: 

 monitoring jakości środowiska,  

 monitoring polityki środowiskowej. 

Obydwa rodzaje monitoringu są ze sobą ściśle powiązane. Monitoring jakości środowiska jest  

wykorzystywany w definiowaniu polityki ochrony środowiska. W okresie wdrażania niniejszego 

programu, monitoring także będzie wykorzystywany dla uaktualnienia polityki ochrony 

środowiska.  

Celem monitoringu jest zwiększenie efektywności polityki środowiskowej poprzez zbieranie, 

analizowanie i udostępnianie danych dotyczących jakości środowiska i zachodzących w nim zmian. 

Informacja o stanie środowiska jest niezbędna do ustanawiania priorytetów ochrony środowiska, 

a także do monitorowania, egzekwowania i przestrzegania przepisów ochrony środowiska. 

Powinien służyć zarówno podejmującym decyzje, jak i społeczeństwu, sektorowi prywatnemu, 

pozarządowym organizacjom ekologicznym i wszystkim zainteresowanym grupom. 

Ocena realizacji programu polega na monitorowaniu zmian w wielu wzajemnie powiązanych  

strefach. System monitorowania w celu uzyskiwania kompatybilnych informacji w skali regionu  

powinien uwzględniać działania tj.:  

 przygotowanie raportu,  

 analizę porównawczą, 

 aktualizację, 

 zebranie danych liczbowych, 

 uporządkowanie, przetworzenie, analiza zebranych danych. 

Kontrola i monitoring realizacji celów i zadań programu ochrony środowiska winny obejmować:  

 określenie stopnia wykonania poszczególnych działań, 

 określenie stopnia realizacji przyjętych celów,  

 ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,  
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 analizę przyczyn rozbieżności. 

 

7.  Ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko zaplanowanych 
do realizacji działao 

Patrząc przez pryzmat celu, w jakim jest opracowywany i realizowany Program Ochrony 

Środowiska dla Gminy Wołów na lata 2022-2024 z perspektywą do roku 2026 wraz 

z zaproponowanymi rozwiązaniami i realizacją zaplanowanych działań ma na celu zapobiec 

prawdopodobnemu negatywnemu oddziaływaniu na środowisko. Potencjalne negatywne 

oddziaływanie na środowisko można świadomie ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez 

dobrze przemyślany wybór lokalizacji oraz odpowiedni dobór rozwiązań technicznych, 

technologicznych i organizacyjnych. 

 

Tabela 29 Przykładowe rozwiązania chroniące środowisko 

Przykładowe rozwiązania chroniące środowisko 

Ochrona gleb  Prawidłowa gospodarka rolna 

z zastosowaniem głównie nawozów 

naturalnych, racjonalne stosowanie nawozów 

sztucznych oraz środków ochrony roślin.  

 Zapobieganie erozji – działania 

melioracyjne, zadrzewienia śródpolne, 

zalesianie nieużytków. 

 Zapobieganie zanieczyszczaniu gleby ze 

źródeł komunalnych – ograniczenie ilości 

odpadów i właściwa gospodarka (segregacja 

odpadów, kompostowanie, zbiórka odpadów 

niebezpiecznych) oraz oczyszczanie ścieków. 

 Ograniczanie przemysłowych źródeł 

zanieczyszczenia gleb – stosowanie 

nowoczesnych technologii przyjaznych 

środowisku oraz właściwa gospodarka 

odpadami poprodukcyjnymi. 

 Oczyszczanie gleb z substancji toksycznych 

oraz odkwaszanie gleb zakwaszonych. 

Melioracja  Ograniczanie usuwanie drzew, oraz 

roślinności wodnej i nadbrzeżnej.  

 Przestrzeganie terminu lęgowego ptaków jak 

i terminów rozrodu lokalnych zwierząt. 

 Przeprowadzanie oceny oddziaływań 

przedsięwzięć na obszary cenne 

przyrodniczo. 

 Ochrona naturalnych siedlisk zwierząt, 

poprzez niekarczowanie trzcinowisk oraz 

pozostawienie głazów bądź kamieni, które 

stanowią elementy niezbędne do życia dla 

ekosystemu wodnego. 
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Budowa obiektów  Przeprowadzenie inwentaryzacji 

przyrodniczej przed przystąpieniem do 

jakichkolwiek prac. 

 Właściwa kontrola i nadzór nad 

prowadzonymi pracami. 

Modernizacja przebudowa infrastruktury  Uwzględnianie w procesie projektowania 

siedlisk i gatunków cennych przyrodniczo. 

 Uwzględnianie w procesie projektowania 

drzew cennych przyrodniczo. 

 Uwzględnianie, w trakcie projektowania 

nowych dróg, siedlisk i ostoi gatunków 

mieszkających na danym terenie. 

Powietrze atmosferyczne  Ukierunkowanie na stosowanie materiałów 

budowlanych w postaci płynnej. 

 W trakcie prac podczas bezdeszczowych dni, 

zraszanie terenu placu budowy w celu 

zminimalizowania pylenia. 

 Transportowanie wywrotkami sypkich 

materiałów. 

Wody podziemne i powierzchniowe  Zachowywanie wszelkich środków 

ostrożności zapobiegających przedostaniu się 

zanieczyszczeń do środowiska wodnego. 

Zalesianie  Nasadzanie roślin gatunków rodzimych. 

 Zmniejszenie ilości monokultury 

drzewostanu. 

 Ograniczenie wycinki drzew śródpolnych. 

Ogółem  Przeprowadzenie cyklu edukacji 

ekologicznej dla społeczeństwa. 

 Bieżąca analiza informacji o stanie i ochronie 

środowiska, analiza wyników. 

 Stała obserwacja stanu środowiska, analiza 

wyników monitoringu oraz podejmowanie 

działań adekwatnych do otrzymanych 

wyników. 
Opracowanie własne 
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