
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz za lata 2017-2018 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT Z REALIZACJI 

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 

DLA GMINY KIETRZ 

ZA LATA 2017-2018 

 

 

 

 

 

 
Wykonawca: 

Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja 

 

 

 

Kietrz 2019 

 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz za lata 2017-2018 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca:          

Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja     

43-450 Ustroń ul. Sikorskiego 10 

tel. +48 512 110 314; fax (33) 487 63 98 

biuro@eko-precyzja.eu 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz za lata 2017-2018 
 

3 
 

Spis treści 
1. Wstęp ................................................................................................................................ 4 

1.1. Podstawa prawna .................................................................................................... 4 

1.2. Okres sprawozdawczy ............................................................................................ 4 

1.3. Źródła danych ......................................................................................................... 4 

1.4. Autorzy sprawozdania ............................................................................................. 4 

1.5. Zakres opracowania ................................................................................................ 5 

2. Charakterystyka gminy ...................................................................................................... 5 

2.1. Położenie ................................................................................................................ 5 

2.2. Demografia ............................................................................................................. 7 

2.3. Zasoby kopalin ........................................................................................................ 8 

2.4. Gleby......................................................................................................................10 

2.5. Klimat .....................................................................................................................11 

2.6. Wody powierzchniowe i podziemne ........................................................................11 

2.7. Formy ochrony przyrody .........................................................................................13 

3. Zakres realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz ...................................16 

4. Ocena realizacji Programu Ochrony Środowiska ..............................................................72 

5. Ocena systemu monitoringu .............................................................................................73 

5.1. Ochrona powietrza .................................................................................................79 

5.2. Zasoby wodne ........................................................................................................81 

5.3. Hałas ......................................................................................................................83 

5.4. Pola elektromagnetyczne .......................................................................................83 

5.5. Gospodarka odpadami ...........................................................................................84 

6. Podsumowanie .................................................................................................................88 

Spis tabel ..........................................................................................................................89 

Spis rysunków ...................................................................................................................89 

 

 

 

 

 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz za lata 2017-2018 
 

4 
 

1. Wstęp 

1.1. Podstawa prawna 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) organ wykonawczy województwa, powiatu 

i gminy sporządza co 2 lata raporty z wykonania programów, które przedstawia  

się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy. Ostatni Program 

Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz został przyjęty Uchwałą Nr XLVI/415/2018 Rady 

Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 stycznia 2018 r. Program Ochrony Środowiska ma na celu 

realizację Polityki Ekologicznej Państwa na poziomie gminnym. Jego realizacja prowadzi do 

poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem, zapewnia 

skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stwarza warunki dla 

wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. 

1.2. Okres sprawozdawczy 

Niniejszy Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz na lata 2017-

2020 z perspektywą na lata 2021-2024 sporządzono na podstawie analizy realizacji zadań 

zawartych w Programie, określonych dla Gminy Kietrz. Raport obejmuje okres od 01.01.2017 

r. do 31.12.2018 r. 

1.3. Źródła danych 

Dane wykorzystane podczas sporządzania niniejszego raportu pochodzą z Urzędu 

Miejskiego w Kietrzu, Starostwa Powiatowego w Głubczycach, Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Opolskiego, Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Instytutu Geologicznego – 

Państwowego Instytutu Badawczego, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej 

Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Gliwicach, Przedsiębiorstwa Komunalnego „HYDROKAN” Sp. z o.o. w Kietrzu, Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Opolu, Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu, 

Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa Opolski Oddział Regionalny, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego 

w Głubczycach oraz spółdzielni mieszkaniowych i przedsiębiorstw działających na terenie 

gminy Kietrz. 

1.4. Autorzy sprawozdania 

Autorami sprawozdania są pracownicy Zakładu Analiz Środowiskowych Eko-Precyzja, 

w składzie: mgr Paweł Czupryn oraz mgr Adam Gawron. 
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1.5. Zakres opracowania 

W skład niniejszego Raportu wchodzą następujące składowe: 

 Charakterystyka gminy Kietrz, 

 Zakres realizacji Programu, 

 Ocena realizacji Programu, 

 Ocena systemu monitoringu, 

 Podsumowanie. 

2. Charakterystyka gminy 

2.1. Położenie 

Gmina Kietrz jest gminą miejsko-wiejską położoną w południowo-zachodniej części 

województwa opolskiego, w powiecie głubczyckim. Gmina od zachodu graniczy z gminą 

Branice, od północy z gminami Głubczyce i Baborów, od wschodu z gminą Pietrowice 

Wielkie położoną w powiecie raciborskim w województwie śląskim, natomiast od strony 

południowej z Republiką Czeską. Według podziału fizyczno-geograficznego Polski autorstwa 

J. Kondrackiego gmina Kietrz leży w obrębie megaregionu Pozaalpejska Europa Środkowa, 

w prowincji Niż Środkowoeuropejski, podprowincji Niziny Środkowoeuropejskie, 

makroregionie Nizina Śląska, mezoregionie Płaskowyż Głubczycki. 

 
gmina miejsko-wiejska, gmina wiejska 

źródło: administracja.mswia.gov.pl 

Rysunek 1. Gmina Kietrz na tle powiatu głubczyckiego 
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W skład gminy Kietrz wchodzi miasto Kietrz, 12 sołectw: Chróścielów, Dzierżysław, Kozłówki, 

Lubotyń, Ludmierzyce, Nasiedle, Nowa Cerekwia, Pilszcz, Rogożany, Rozumice, Ściborzyce 

Wielkie i Wojnowice oraz 2 przysiółki: Nowy Dwór i Gniewkowice. 

 
źródło: www.google.pl 

Rysunek 2. Plan gminy Kietrz 

Gmina jest korzystnie położona pod względem komunikacyjnym. Przez jej teren przebiegają 

ważne trakty komunikacyjne: 

 droga wojewódzka nr 416 relacji droga 45/Żywocice/ - Głogówek – Głubczyce – 

Kietrz - Racibórz, 

 droga wojewódzka nr 419 o przebiegu Nowa Cerekwia – Niekazanice – Branice – 

granica państwa, 

 droga wojewódzka nr 420 relacji Kietrz – Dzierżysław – Pilszcz – granica 

państwa. 
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2.2. Demografia 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31.12.2018 r. gminę Kietrz 

zamieszkiwało 10 953 osób, z czego 5 348 stanowili mężczyźni, natomiast 5 605 kobiety. 

Osadnictwo koncentruje się głównie w mieście, które zamieszkiwało 6 034 osób, co stanowi 

55,08% ogółu mieszkańców. Powierzchnia gminy Kietrz wynosi 140 km2, co wraz z liczbą 

zamieszkujących ją osób daje gęstość zaludnienia na poziomie 78 os/km2. 

Tabela 1. Dane demograficzne (stan na 31.12.2018 r.) 

Wskaźnik Jednostka miary Wartość 

Liczba ludności (ogółem) osoba 10 953 

Liczba mężczyzn osoba 5 348 

Liczba kobiet osoba 5 605 

Saldo migracji wewnętrznych osoba -44 

Saldo migracji wewnętrznych na 
1000 ludności 

osoba -4,00 

Saldo migracji zagranicznych osoba -4 

Saldo migracji zagranicznych na 
1000 ludności 

osoba -0,36 

Przyrost naturalny ogółem osoba -30 

Przyrost naturalny na 1000 ludności osoba -2,72 

Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 

W wieku przedprodukcyjnym % 15,5 

W wieku produkcyjnym % 62,7 

W wieku poprodukcyjnym % 21,7 

źródło: GUS 

Tabela 2. Liczba ludności gminy Kietrz w latach 2009-2018 

Rok Mężczyźni Kobiety Ogółem 

2009 5 673 6 005 11 678 

2010 5 586 5 937 11 523 

2011 5 577 5 917 11 494 

2012 5 543 5 841 11 384 

2013 5 499 5 793 11 292 
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Rok Mężczyźni Kobiety Ogółem 

2014 5 510 5 771 11 281 

2015 5 482 5 739 11 221 

2016 5 423 5 706 11 129 

2017 5 383 5 660 11 043 

2018 5 348 5 605 10 953 

źródło: GUS 

Stan liczby ludności w ostatnich latach wykazuje tendencje spadkowe. Informacje na temat 

wielkości bezrobocia na terenie gminy Kietrz zestawione zostały w poniższej tabeli. 

Tabela 3. Bezrobocie (stan na 31.12.2018 r.) 

Wskaźnik Jednostka miary Wartość 

Bezrobotni zarejestrowani wg płci 

Ogółem osoba 321 

Mężczyźni osoba 145 

Kobiety osoba 176 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

Ogółem % 4,7 

Mężczyźni % 3,9 

Kobiety % 5,6 

źródło: GUS 

2.3. Zasoby kopalin1 

Złoża kopalin udokumentowane na obszarze gminy Kietrz to surowce ilaste służące do 

produkcji ceramiki budowlanej. Są to różnorodne skały ilaste, które zarobione wodą tworzą 

poddającą się formowaniu plastyczną masę, oraz piaski schudzające. Drugą kopaliną są 

kruszywa naturalne piaszczysto-żwirowe, dzielące się na dwie podstawowe grupy: kruszywa 

drobne – piaszczyste oraz grube, obejmujące żwiry i pospółki (kruszywa piaszczysto-

żwirowe). Kruszywa te są wykorzystywane w budownictwie mieszkalnym oraz 

drogownictwie. 

Poniższa tabela przedstawia ich charakterystykę. 

                                                
1
 Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2018 r., PIG-PIB, Warszawa 2019. 
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Tabela 4. Surowce naturalne występujące na terenie gminy Kietrz (stan na 31.12.2018 r.) 

Kod* Nazwa złoża 
Stan 

zagospodarowania 
Kopalina wg Nkz 

Powierzchnia 

złoża 

[ha] 

Zasoby (tys. t) 
Wydobycie 

(tys. t) 
geologiczne 

bilansowe 
przemysłowe 

IB Kietrz 2 
eksploatacja złoża 

zaniechana 

złoża glin ceramiki 

budowlanej i 

pokrewnej 

11,20 692 (tys. m
3
) - - 

KN Lubotyń 
eksploatacja złoża 

zaniechana 

złoża piasków 

budowlanych 
0,18 94 - - 

KN Lubotyń I złoże zagospodarowane 

złoża mieszanek 

żwirowo-

piaskowych 

(pospółki) 

6,31 797 797 76 

KN Lubotyń II złoże zagospodarowane - 9,88 3 099 3 099 4 

KN Lubotyń III 
eksploatacja złoża 

zaniechana 
- 2,00 860 - - 

źródło: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce (wg stanu na 31.12.2018r.), geoportal MIDAS PIG 

* IB – surowce ilaste ceramiki budowlanej, 

  KN – kruszywa naturalne 
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2.4. Gleby2 

Warunki agroklimatyczne i glebowe dla rolnictwa są korzystne, gmina charakteryzuje się 

jednymi z najlepszych w województwie warunkami dla produkcji rolniczej. Pod względem 

bonitacyjnym w gminie dominują gleby najlepszych klas II i III (gleby orne bardzo dobre 

i dobre), które stanowią ok. 84 % wszystkich gruntów rolnych. Są to równocześnie gleby 

chronione przed zainwestowaniem. Najwięcej jest gruntów klasy II, które stanowią ok. 41 % 

wszystkich użytków ornych. Jest to jeden z największych wyników w regionie. Gleby niższej 

klasy IVa i IVb stanowią obszarowo mniejszy zasięg – ok. 8 %. Gleby najniższej, tj. V i VI 

klasy bonitacyjnej zajmują stosunkowo niewielki odsetek gruntów rolnych – ok. 2 %. Gleby, 

które pod względem bonitacyjnym zalicza się do I i II klasy bonitacyjnej przeważają zwykle 

w obrębie występowania czarnoziemów. Gleby brunatne tworzą natomiast zwykle kompleksy 

II i III klasy. 

Użytki rolne zajmują 12 550 ha powierzchni, co stanowi 89,88% całego obszaru gminy. 

Strukturę poszczególnych użytków rolnych prezentuje poniższy wykres. 

 
źródło: GUS, opracowanie własne 

Rysunek 3. Struktura użytków rolnych na terenie gminy Kietrz [ha] (stan na rok 2014) 

 

 

 

                                                
2
 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024, 

Kietrz 2017. 

11 629 

64 
346 

238 211 62 

Grunty orne

Sady

Łąki trwałe

Pastwiska trwałe

Grunty rolne zabudowane

Grunty pod rowami i
stawami
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2.5. Klimat 

Gmina Kietrz tak jak cała Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego 

przejściowego. Na terenie kraju można wydzielić także regiony klimatyczne, które 

charakteryzują się określonym wpływem klimatu kontynentalnego lub oceanicznego. Gmina 

Kietrz zgodnie z klasyfikacją wg W. Okołowicza, znajduje się w regionie śląsko-

wielkopolskim. Charakteryzuje się on najsilniejszym w Polsce wpływem klimatycznym mas 

powietrza znad Atlantyku, łagodnymi zimami z nietrwałą pokrywą śnieżną i stosunkowo 

niewielkimi opadami.  

Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 8,3oC. Najwyższe temperatury odnotowuje się 

w lipcu, średnio 17,8oC. Najzimniejszym miesiącem w roku jest natomiast styczeń ze średnią 

temperaturą -2,4oC. W ciągu roku temperatura wacha się w granicach 20,2oC. Roczna suma 

opadów wynosi średnio 663 mm. Największa ilość opadów przypada na czerwiec i wynosi 

średnio 91 mm. Najsuchszym miesiącem jest natomiast luty z 30 mm opadów. Dominującymi 

wiatrami nad obszarem gminy są wiatry południowe i południowo-zachodnie. Najmniejszy 

udział jest wiatrów wschodnich3. 

2.6. Wody powierzchniowe i podziemne 

Wody powierzchniowe 

Gmina Kietrz leży w obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Górnej Odry. 

Najważniejszymi ciekami przepływającymi przez jej teren są rzeki Troja, Ostra, Krzanówka, 

Morawa i Rozumicki Potok. Niewielkie kompleksy sztucznych zbiorników wodnych występują 

bądź w dnach dolin rzecznych, gdzie założono stawy, lub w dnach wyrobisk 

eksploatacyjnych.  

Obszar analizowanej jednostki terytorialnej leży w zlewniach 8 rzecznych jednolitych części 

wód powierzchniowych (JCWP), które zostały przedstawione w tabeli poniżej. 

Tabela 5. Jednolite Części Wód Powierzchniowych znajdujące się na obszarze gminy Kietrz 

Kod JCWP Nazwa JCWP 

RW600016112729 Ostra 

RW60001611524 Psina do Suchej Psiny włącznie 

RW6000161152669 Troja do Morawy włącznie 

RW6000161152689 Rozumicki Potok 

RW600016115289 Krzanówka 

RW60001911279 Opawa od Opawicy do Morawicy 

RW600019115269 Troja od Morawy do ujścia 

RW600019115299 Psina od Suchej Psiny do ujścia 

źródło: PGW WP 

 

                                                
3
 https://pl.climate-data.org, https://www.meteoblue.com/pl 
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Wody podziemne 

Gmina Kietrz znajduje się w zasięgu następujących Jednolitych Części Wód Podziemnych4: 

 JCWPd nr 140 – składa się z trzech pięter wodonośnych: czwartorzędowego, 

neogeńskiego i karbońskiego, na litologię których składają się piaski, żwiry, 

piaskowce, żwirowce, szarogłazy, zlepieńce i łupki. Poziomy wodonośne zasilane są 

przez infiltrację wód opadowych. Drenaż wód podziemnych następuje przez płynące 

cieki powierzchniowe. 

 JCWPd nr 141 – składa się z sześciu pięter wodonośnych: czwartorzędowego, 

czwartorzędowo-neogeńskiego, czwartorzędowo-karbońskiego, neogeńskiego, 

kredowego i karbońskiego, na litologię których składają się piaski, żwiry i piaskowce. 

Poziomy wodonośne zasilane są w wyniku infiltracji wód opadowych. Drenaż wód 

podziemnych w poziomach wodonośnych następuje przez cieki powierzchniowe. 

 
źródło: epsh.pgi.gov.pl/epsh/ 

Rysunek 4. Gmina Kietrz na tle Jednolitych Części Wód Podziemnych 

                                                
4
 Hydrogeologia – Jednolite Części Wód Podziemnych (172) podział obowiązujący w latach 2016-

2021, PIG-PIB, Warszawa. 
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2.7. Formy ochrony przyrody 

Na terenie gminy Kietrz występują następujące formy ochrony przyrody5: 

 Obszar Natura 2000,  

 Rezerwaty przyrody, 

 Pomniki przyrody. 

Obszar Natura 2000 „Rozumicki Las” 

Kod: PLH160018 

Rodzaj: Dyrektywa siedliskowa 

Województwo: opolskie 

Powiat: głubczycki 

Gmina: Kietrz 

Data wyznaczenia: 01.03.2011 

Powierzchnia: 96,58 ha 

Akt prawny o wyznaczeniu: Decyzja Komisji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia 

na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów 

mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region 

biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE) 

Obowiązujący akt prawny: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Opolu z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla 

obszaru Natura 2000 Rozumicki Las PLH160018 

Las porasta fragment wysoczyzny polodowcowej ze stropowo zalegającymi glinami 

lessopodobnymi i zwałowymi. Obszar charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem rzeźby 

terenu. Obszar Lasu Rozumickiego jest jednym z najważniejszych ekosystemów leśnych 

województwie opolskim. Stan zachowania zbiorowisk roślinnych jest tu bardzo dobry, flora 

jest wyjątkowo bogata i naturalna. O wysokiej wartości przyrodniczej decydują dobrze 

wykształcone zbiorowiska oraz jedno z najbogatszych w Polsce stanowisk cieszynianki 

wiosennej. Występuje tu ok. 20 gatunków zagrożonych lub podlegających prawnej ochronie. 

Rezerwat przyrody „Góra Gipsowa” 

Województwo: opolskie 

Powiat: głubczycki 

Gmina: Kietrz 

Data uznania: 03.02.1958 

Powierzchnia: 8,65 ha 

Akt prawny o uznaniu: Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 

grudnia 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody 

Obowiązujący akt prawny: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Opolu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Góra Gipsowa”  

Występuje tu roślinność stepowa z ostrożeniem panońskim i kostrzewą waleryjską. Na 

Górze Gipsowej (285 m n.p.m.) znajduje się nieczynna kopalnia gipsu, której eksploatację 

zakończono w 1972 r.. Rezerwat jest wyjątkowym w skali Śląska zbiorowiskiem muraw 

                                                
5
 crfop.gdos.gov.pl/crfop 
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kserotermicznych. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych naturalnego 

zbiorowiska roślinności stepowej, występującej na jednym z nielicznych stanowisk w tej 

części kraju. 

Rezerwat przyrody „Rozumice” 

Województwo: opolskie 

Powiat: głubczycki 

Gmina: Kietrz 

Data uznania: 05.02.2000 

Powierzchnia: 93,10 ha 

Akt prawny o uznaniu: Rozporządzenie Nr P/5/2000 Wojewody Opolskiego z dnia 10 

stycznia 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody 

Obowiązujący akt prawny: Zarządzenie Nr 25/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Opolu z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Rozumice” 

Rezerwat obejmuje kompleks leśny położony na południowy wschód od miejscowości 

Rozumice. Występuje w nim 171 gatunków roślin naczyniowych, w tym część stanowią 

gatunki rzadkie oraz chronione. Las odznacza się dobrym stanem zdrowotnym, 

zróżnicowaniem gatunkowym oraz niezakłóconym układem pięter. Celem ochrony jest 

zachowanie zbiorowisk leśnych o cechach naturalnych. 

 
źródło: geoserwis.gdos.gov.pl 

Rysunek 5. Usytuowanie Obszaru Natura 2000 i rezerwatów przyrody na terenie gminy Kietrz 
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Pomnik przyrody 

Data ustanowienia: 31.12.1965 

Rodzaj: drzewo Lipa drobnolistna – Tilia cordata, pierśnica 175 cm, wysokość 25 m 

Położenie: w parku w Lubotyniu 

Akt prawny o ustanowieniu: Ogłoszenie Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa PWRN w Opolu 

z dn. 31 grudnia 1965 r. o uznaniu niektórych drzew i głazów za pomniki przyrody 

Obowiązujący akt prawny: Rozporządzenie Nr 0151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 

26 października 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody 

Pomnik przyrody 

Data ustanowienia: 25.01.2007 

Rodzaj: drzewo Lipa drobnolistna – Tilia cordata, pierśnica 112 cm, wysokość 20 m 

Położenie: rośnie w Pilszczu obok boiska sportowego przy skrzyżowaniu ulic Pszennej, 

Wojska Polskiego i Alei Schumana 

Akt prawny o ustanowieniu: Uchwała Nr II/5/2006 Rady Miejskiej w Kietrzu z dn. 6 grudnia 

2006 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody drzewa rosnącego w Pilszczu 
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3. Zakres realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz 

Tabela 6. Realizacja zadań wyznaczonych w celach i kierunkach ochrony środowiska w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz, lata 

2017-2018 

Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza  

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

1.  

Opracowanie i monitoring realizacji 

obecnych programów ochrony powietrza 

dla strefy opolskiej. 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego 

09.03.2017-
30.01.2018 

3 58 425,00 

Środki własne, 
Wojewódzki 

Fundusz Ochrony 
Środowiska 
i Gospodarki 

Wodnej 

Uchwałą nr XXXVII/403/2018 Sejmiku 

Województwa Opolskiego z dnia 30 

stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia 

„Programu ochrony powietrza dla strefy 

opolskiej i miasta Opola ze względu na 

przekroczenie poziomów dopuszczalnych 

pyłu PM 10 i poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu oraz poziomów 

dopuszczalnych pyłu PM2,5, ozonu 

i benzenu dla strefy opolskiej” przyjęto 

aktualizację programu ochrony powietrza 

do roku 2025. 

2017-2018 2 176 000,00 
Środki własne, 

budżet Państwa 

Monitoring realizacji obecnych programów 

ochrony powietrza dla strefy opolskiej 

realizowany w sposób ciągły. Podmioty 

realizujące działania naprawcze mają 

obowiązek wysyłania sprawozdania z 

programu ochrony powietrza do 30 

kwietnia danego roku za rok poprzedni. 

Koordynator ds. ochrony powietrza 

opracowuje corocznie do 30 czerwca 

raport z wdrażania programu ochrony 

powietrza wraz ze zbiorczym 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

zestawieniem realizacji programu ochrony 

powietrza.  

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

2.  
Zgodnie z treścią POP dla strefy 

opolskiej. 

Gmina Kietrz, 

zarządcy dróg, 

WIOŚ 

2017-2018 2 - - 

Program ochrony powietrza wyznaczył 

kierunki działań obejmujące m.in. 

realizację planów gospodarki 

niskoemisyjnej, termomodernizację 

obiektów budowlanych, modernizację 

systemów ogrzewania, modernizacje 

nawierzchni dróg, działania kontrolne, 

informacyjne. Zadania te są realizowane 

na bieżąca i opisane w poniższych 

punktach niniejszej tabeli oraz tabeli 7. 

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

3.  

Monitoring zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego. Kontrole realizacji 

wymagań decyzji o pozwoleniu na 

korzystanie ze środowiska i inna 

działalność kontrolna. 

Wojewódzki 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska 

w Opolu 

2017-2018 2 
W ramach 

działalności 
statutowej 

Środki własne 
Zadanie realizowane na bieżąco. więcej 

informacji w rozdz. 5.1. 

Kierunek interwencji: Działania służące minimalizacji oddziaływania nie wydajnych lokalnych źródeł ciepła 

4.  
Wymiana/modernizacja systemów 

ogrzewania. 
Gmina Kietrz 

2017 3 22 140,00 Środki własne 
Zakup kotła podajnikowego Pleszew dla 

WDK Dzierżysław. 

2018 3 24 745,00 Środki własne 

Zakup pieca c.o. wraz z montażem 

w budynku komunalnym w Ściborzycach 

Wielkich nr 105. 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz za lata 2017-2018 
 

18 
 

Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

2017 3 28 304,00 Środki własne 

Udzielenie dotacji do wymiany źródeł 

ciepła: złożono 30 wniosków 

o dofinansowanie, rozpatrzono pozytywnie 

21, a negatywnie 9 wniosków. 

2018 3 38 820,00 Środki własne 

Udzielenie dotacji do wymiany źródeł 

ciepła: złożono 48 wniosków 

o dofinansowanie, rozpatrzono pozytywnie 

30 wniosków, negatywnie 10, a 8 

wniosków zostało wycofanych przez 

wnioskodawców. 

5.  Termomodernizacja budynków. 

Spółdzielnia 

Mieszkaniowa 

Głubczyce 

2017-2018 3 
W ramach 

działalności 
gospodarczej 

Środki własne 

Termomodernizacja budynków na osiedlu 

w Kietrzu: ul. Wojska Polskiego 1a-f, Długa 

2-4 (jeden budynek, dwie ulice – ściana od 

wejścia do budynku), ul. Wojska Polskiego 

1f, ul. Długa 4, ul. Krasińskiego 2, ul. 

Fabryczna 9, ul. Wojska Polskiego 13, ul. 

Wojska Polskiego 1, ul. Matejki 34 – 

ściany szczytowe. 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne 

HYDROKAN 

w Kietrzu 

2017-2018 1 ok. 60 000,00 Środki własne 
Ocieplenie budynku, wymiana okien, 

remont dachu. 

Kierunek interwencji: Realizacja zadań obowiązujących planów gospodarki niskoemisyjnej gminy 

6.  Zgodnie z treścią PGN dla Gminy Kietrz. Gmina Kietrz 2017-2018 2 - - 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Kietrz został przyjęty Uchwałą Nr 

XXVI/223/2016 Rady Miejskiej w Kietrzu 

z dnia 29 września 2016 r.  
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

Zadanie realizowane jest poprzez 

termomodernizację budynków, remonty, 

przebudowy dróg, modernizacje źródeł 

ciepła, wykorzystanie OZE, dotacje do 

wymiany kotłów. Zadania są opisane w 

innych punktach niniejszej tabeli oraz 

tabeli 7. 

Kierunek interwencji: Poprawa jakości powietrza w Gminie Kietrz 

7.  
Przeprowadzenie badań emisji 

zanieczyszczeń. 

Wojewódzki 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska 

w Opolu 

2017-2018 2 
W ramach 

działalności 
statutowej 

Środki własne 
Zadanie realizowane na bieżąco. Więcej 

informacji w rozdz. 5.1. 

8.  

Prowadzenie interwencji w ramach 

kompetencji organów i inspekcji ochrony 

środowiska w związku z uciążliwościami 

zgłaszanymi przez społeczeństwo 

dotyczącymi emisji gazów i pyłów do 

powietrza oraz emisji uciążliwych 

zapachów. 

Gmina Kietrz 

2017 2 
W ramach 

działalności 
statutowej 

Środki własne 

Przeprowadzenie ok. 25 interwencji po 

zgłoszeniu pisemnym lub telefonicznym 

w sprawach spalania odpadów 

w domowych piecach, a także 

nielegalnego składowania odpadów, 

dzikich wysypisk, wykonania nielegalnej 

zastawki na rowie melioracyjnym, sposobu 

odprowadzania nieczystości ciekłych 

z nieruchomości. 

2018 2 
W ramach 

działalności 
statutowej 

Środki własne 

Przeprowadzenie ok. 43 interwencji po 

zgłoszeniu pisemnym lub telefonicznym 

w sprawach spalania odpadów 

w miejscach niedozwolonych, a także 

składowania odpadów w miejscach do 

tego nieprzeznaczonych, dzikich wysypisk, 

wywożenia ziemi z cmentarza na działki 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

sąsiednie, sposobu gromadzenia odpadów 

oraz odprowadzania nieczystości ciekłych 

z nieruchomości, warunków 

przetrzymywania zwierząt.  

Wymieniony w Programie Ochrony 

Środowiska jako drugi podmiot 

odpowiedzialny za realizację zadania 

WIOŚ, nie prowadził kontroli 

interwencyjnych. 

9.  

 

 

 

 

 

 

Zwiększenie świadomości społeczeństwa 

w zakresie potrzeb i możliwości ochrony 

powietrza, w tym oszczędności energii 

i stosowania odnawialnych źródeł energii 

oraz szkodliwości spalania odpadów 

w gospodarstwach domowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kietrz 

 

 

 

 

 

 

 

2017 3 28 304,00 Środki własne 

Udzielenie dotacji do wymiany źródeł 

ciepła oraz montażu pomp ciepła 

i kolektorów słonecznych. 

Modernizacja indywidualnych źródeł 

ciepła: złożono 30 wniosków 

o dofinansowanie, rozpatrzono pozytywnie 

21, a negatywnie 9 wniosków. 

Montaż pomp ciepła: złożono 1 wniosek 

rozpatrzony negatywnie. 

Montaż kolektorów słonecznych: złożono 

1 wniosek – na prośbę strony przesunięty 

do realizacji w 2018 r., rozpatrzono 

negatywnie 1 wniosek z 2016 r. 

2018 3 38 820,00 Środki własne 

Udzielenie dotacji do wymiany źródeł 

ciepła oraz montażu pomp ciepła 

i kolektorów słonecznych. 

Modernizacja indywidualnych źródeł 

ciepła: złożono 48 wniosków 

o dofinansowanie, rozpatrzono pozytywnie 

30 wniosków, negatywnie 10, a 8 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

 

 

 

 

Zwiększenie świadomości społeczeństwa 

w zakresie potrzeb i możliwości ochrony 

powietrza, w tym oszczędności energii 

i stosowania odnawialnych źródeł energii 

oraz szkodliwości spalania odpadów 

w gospodarstwach domowych. 

 

 

 

 

Gmina Kietrz 

wniosków zostało wycofanych przez 

wnioskodawców. 

Montaż pomp ciepła: złożono 2 wnioski, 

które zostały wycofane przez 

wnioskodawców. 

Montaż kolektorów słonecznych: złożono 

1 wniosek przesunięty do rozpatrzenia 

w 2019 r. Wniosek przeniesiony z 2017 r. 

został wycofany przez wnioskodawcę. 

Starostwo 

Powiatowe 

w Głubczycach 

2017 3 11 200,00 Środki własne 

Udzielenie dotacji celowych do wymiany 

źródeł ciepła oraz zakupu pompy ciepła na 

terenie gminy Kietrz. 

2018 3 15 400,00 Środki własne 
Udzielenie dotacji celowych do wymiany 

źródeł ciepła na terenie gminy Kietrz. 

Czerwiec 
2018 

3 702,50 Środki własne 
Organizacja konkursu ekologicznego 

„Czyste powietrze wokół nas”. 

Kierunek interwencji: Rozwój sieci drogowej i kolejowej, rozwój infrastruktury rowerowej 

10.  
Realizacja zadań przewidzianych planami 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu. 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

w Opolu 

30.04.2018-
17.04.2019 

3 12 858 812,33 

Europejski 
Fundusz Rozwoju 

Regionalnego 
(85%), budżet 
Pastwa (10%), 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Opolskiego (5%) 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 

w miejscowości Nowa Cerekwia od km 

50+320 do km 52+950. 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

Kierunek interwencji: Ograniczanie emisji komunikacyjnej 

11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawa stanu technicznego dróg, 

zmiany w organizacji ruchu 

komunikacyjnego na terenach gminy, 

sprzątanie dróg przez ich zarządców. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

w Opolu 

2017-2018 2 19 051,40 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Opolskiego 

Pozimowe oczyszczenie jezdni, chodników 

i urządzeń odwadniających. 

Starostwo 

Powiatowe 

w Głubczycach 

2017-2018 2 3 800,00 Środki własne Sprzątanie dróg powiatowych. 

 

 

 

 

 

Gmina Kietrz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 3 20 500,00 Środki własne 
Budowa miejsc postojowych przy ul. 

Fabrycznej w Kietrzu. 

2017 3 72 324,00 
Środki własne, 

budżet Państwa 

Remont nawierzchni asfaltowej 

zniszczonej w skutek intensywnych 

opadów deszczu w Rozumicach. 

2017 3 67 161,09 
Środki własne, 

budżet Państwa 

Remont nawierzchni asfaltowej 

zniszczonej w skutek intensywnych 

opadów deszczu w Pilszczu. 

2017 3 2 583,00 
Fundusz Sołecki 

Ludmierzyce 

Korytowanie, wypełnienie piaskiem o gr. 

10 cm warstwy odsączającej oraz 

utwardzenie warstwą kamienia odcinka 

drogi gminnej od posesji nr 26. 

2017 2 29 696,60 
Fundusz Sołecki 
Nowa Cerekwia 

Remont i utwardzenie dróg transportu 

rolnego na terenie sołectwa Nowa 

Cerekwia. 2018 2 10 668,29 

2017 3 7 695,00 
Fundusz Sołecki 

Kozłówki 

Kompleksowy remont chodnika wzdłuż 

działki 257/1 i 257/2. 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

 

 

Poprawa stanu technicznego dróg, 

zmiany w organizacji ruchu 

komunikacyjnego na terenach gminy, 

sprzątanie dróg przez ich zarządców. 

 

 

 

 

Gmina Kietrz 

2017 3 4 000,00 
Fundusz Sołecki 

Ściborzyce 
Wielkie 

Utrzymanie, utwardzenie dróg transportu 

rolnego. 

2018 3 24 477,84 Środki własne Bieżące remonty dróg. 

2018 3 34 988,56 Środki własne 
Remont odcinka drogi transportu rolnego 

w Ściborzycach Wielkich. 

2018 3 2 976,60 
Fundusz Sołecki 

Nasiedle 
Równanie dróg transportu rolnego. 

Kierunek interwencji: Rozwój energetyki odnawialnej 

12.  

Wspieranie projektów w zakresie budowy 

urządzeń i instalacji do produkcji energii 

odnawialnej. 

Starostwo 

Powiatowe 

w Głubczycach 

2017 3 11 200,00 Środki własne 

Udzielenie dotacji celowych do wymiany 

źródeł ciepła oraz zakupu pompy ciepła na 

terenie gminy Kietrz. 

Wojewódzki 

Fundusz Ochrony 

Środowiska 

i Gospodarki 

Wodnej w Opolu 

2018 2 Brak danych Środki własne 

Udzielanie dofinansowania na 

indywidualne wnioski mieszkańców na 

zakup instalacji odnawialnych źródeł 

energii w ramach programu „Czyste 

powietrze” 

13.  

Promocja i wspieranie rozwoju 

odnawialnych źródeł energii oraz 

technologii zwiększających efektywne 

wykorzystanie energii i zmniejszających 

materiałochłonność gospodarki. 

Starostwo 

Powiatowe 

w Głubczycach 

2017 3 11 200,00 Środki własne 

Udzielenie dotacji celowych do wymiany 

źródeł ciepła oraz zakupu pompy ciepła na 

terenie gminy Kietrz. 

Wojewódzki 

Fundusz Ochrony 

Środowiska 

i Gospodarki 

Wodnej w Opolu 

2018 2 Brak danych Środki własne 

Udzielanie dofinansowania na 

indywidualne wnioski mieszkańców na 

zakup instalacji odnawialnych źródeł 

energii w ramach programu „Czyste 

powietrze” 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

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

14.  

Zadania realizowane lokalnie przez 

zarządzających instalacjami 

przemysłowymi w celu redukcji emisji 

zanieczyszczeń atmosferycznych. 

Przedsiębiorcy 2017-2018 0 - - Brak realizacji zadania. 

Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem 

Kierunek interwencji: Realizacja działań ochrony środowiska przed hałasem 

15.  

Działania inwestycyjne i organizacyjne 

podmiotów gospodarczych oraz 

zarządzających infrastrukturą 

komunikacyjną. 

Zarządcy dróg 2017-2018 3 - - 

Realizacja zadania w zakresie 

infrastruktury komunikacyjnej opisana 

w punktach 11, 16 niniejszej tabeli oraz 

w punktach 7, 11-15, 18, 19 tabeli 7.  

16.  

Modernizacja nawierzchni dróg. 

Usprawnianie organizacji ruchu 

drogowego. 

Starostwo 

Powiatowe 

w Głubczycach 

2017-2018 3 3 693 485,15 

Środki własne, 
Program Rozwoju 

Gminnej 
i Powiatowej 
Infrastruktury 

Drogowej 2016-
2019 

Przebudowa drogi powiatowej 

Czerwonków-Kietrz na odcinku Księże 

Pole-Kietrz. 

2017-2018 3 2 099 998,68 

Środki własne, 
Program Rozwoju 

Obszarów 
Wiejskich 2016-

2020 

Modernizacja (przebudowa) drogi 

Włodzienin-Nowa Cerekiew na odcinku 

Wojnowice-Nowa Cerekiew. 

17.  

Przestrzeganie zasad strefowania 

w planowaniu przestrzennym m.in. 

lokalizowania w sąsiedztwie 

przedsięwzięć o zbliżonej uciążliwości 

Gmina Kietrz 2017-2018 2 
W ramach 

działalności 
statutowej 

Środki własne 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego w zakresie ochrony przed 

hałasem ustala rodzaje terenów 

w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz za lata 2017-2018 
 

25 
 

Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 
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Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

hałasu. Ochrony Środowiska, dla których mają 

zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

ochrony środowiska w zakresie 

dopuszczalnych poziomów hałasu 

określonych wskaźnikami hałasu. 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kietrz przyjmuje dla ochrony przed 

hałasem w obrębie projektowanej 

zabudowy mieszkaniowej stosowanie 

rozwiązań zapewniających ochronę 

klimatu akustycznego. 

18.  Budowa ścieżek rowerowych. Gmina Kietrz 2017-2018 0 - - Brak realizacji zadania. 

19.  
Wprowadzanie stref wolnych od ruchu 

samochodowego. 
Gmina Kietrz 2017-2018 0 - - Brak realizacji zadania. 

Kierunek interwencji: Monitorowanie stanu środowiska w zakresie zagrożenia hałasem 

20.  
Prowadzenie okresowych pomiarów 

hałasu przez zarządzających drogami. 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

w Opolu 

2017-2018 0 - - 
Brak realizacji zadania na terenie gminy 

Kietrz. 

Kierunek interwencji: Realizacja działań zapobiegających powstania sytuacji konfliktowych w zakresie oddziaływania akustycznego 

21.  

Uwzględnianie w opracowaniach 

ekofizjograficznych informacji o stanie 

zagrożenia hałasem w środowisku. 

Gmina Kietrz 2017-2018 2 
W ramach 

działalności 
statutowej 

Środki własne 

Uwzględnianie w opracowaniach 

ekofizjograficznych informacji o stanie 

zagrożenia hałasem w środowisku 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz za lata 2017-2018 
 

26 
 

Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 
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realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 
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[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

22.  

Wprowadzanie do zapisów miejscowych 

planów zagospodarowania 

przestrzennego informacji zgodnie z art. 

115 ustawy Prawo ochrony środowiska. 

Gmina Kietrz 2017-2018 2 
W ramach 

działalności 
statutowej 

Środki własne 

Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego w zakresie ochrony przed 

hałasem ustala rodzaje terenów 

w rozumieniu przepisów ustawy Prawo 

Ochrony Środowiska, dla których mają 

zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

ochrony środowiska w zakresie 

dopuszczalnych poziomów hałasu 

określonych wskaźnikami hałasu. 

Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne 

Kierunek interwencji: Monitoring stanu środowiska w zakresie PEM 

23.  
Monitoring stanu środowiska w zakresie 

PEM. 

Wojewódzki 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska 

w Opolu 

2017-2018 2 
W ramach 

działalności 
statutowej 

Środki własne 
Zadanie realizowane na bieżąco. Więcej 

informacji w rozdz. 5.4. 

Kierunek interwencji: Działania w zakresie kontroli i planowania przestrzennego 

24.  

Opracowywanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

z uwzględnieniem zapisów dotyczących 

ochrony przed promieniowaniem. 

Gmina Kietrz 2017 2 
W ramach 

działalności 
statutowej 

Środki własne 

Uchwalenie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Kietrz Uchwałą Nr XXXVII/330/2017 Rady 

miejskiej w Kietrzu z dnia 22 czerwca 2017 

r. 

Plan ustala w &49, że lokalizacja 

budynków z pomieszczeniami 

przeznaczonymi na stały pobyt ludzi na 

terenach oznaczonych symbolami 55 U 

i 56 U, w sąsiedztwie istniejącej 
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zadań 
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Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

napowietrznej linii elektroenergetycznej 

110 kV winna nastąpić w odległościach, 

w których nie występują przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych, hałasu i zakłóceń 

radioelektrycznych. 

25.  

Prowadzenie kontroli przez organy 

i inspekcje ochrony środowiska 

w zakresie przestrzegania 

obowiązujących przepisów w zakresie 

promieniowania elektromagnetycznego. 

Wojewódzki 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska 

w Opolu 

2017-2018 0 - - 
Brak realizacji zadania. Nie prowadzono 

kontroli. 

Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa 

Kierunek interwencji: Monitoring stanu środowiska w zakresie jakości wód powierzchniowych 

26.  Monitoring wód powierzchniowych. 

Wojewódzki 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska 

w Opolu 

2017-2018 2 
W ramach 

działalności 
statutowej 

Środki własne 
Zadanie realizowane na bieżąco. Więcej 

informacji w rozdz. 5.2. 

Kierunek interwencji: Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

27.  

Realizacja przedsięwzięć 

modernizacyjnych w systemach 

zaopatrzenia w wodę, ukierunkowanych 

na zmniejszenie własnych strat wody. 

Gmina Kietrz 2018 2 39 999,99 Środki własne 
Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej 

Cerekwi. 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne 

HYDROKAN 

w Kietrzu 

I półrocze 
2017 

3 ok. 42 000,00 

Środki własne, 
Wojewódzki 

Fundusz Ochrony 
Środowiska 

w Opolu 

Wykonanie nowej sieci wodociągowej 

w miejscowości Gniewkowice. 
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Dodatkowe informacje 

28.  

Realizacja przedsięwzięć polegających 

na modernizacji i budowie systemów 

odprowadzenia ścieków. 

Gmina Kietrz 2017 3 2 583,00 Środki własne 
Remont kanalizacji zewnętrznej przy WDK 

w Nowej Cerekwi. 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne 

HYDROKAN 

w Kietrzu 

listopad 
2017 

1 ok. 500,00 Środki własne Remont biobloku. 

Kierunek interwencji: Poprawa jakości wód 

29.  

Kontynuacja działań związanych 

z realizacją inwestycji wskazanych 

w Krajowym Programie Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych, w ramach 

wyznaczonych aglomeracji. 

Gmina Kietrz 2017 0 - - 

Zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania 

KPOŚK za 2017 r. w aglomeracji Kietrz nie 

zmodernizowano sieci kanalizacyjnej i nie 

podłączono do niej nowych mieszkańców. 

Długość sieci kanalizacyjnej w aglomeracji 

wynosiła 8,5 km, liczba mieszkańców 

wynosiła 6 238, w tym korzystających 

z systemu kanalizacyjnego 3 500. 

30.  

Obniżenie ładunków zanieczyszczeń 

(w szczególności w zakresie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego) ze ścieków przemysłowych. 

Przedsiębiorcy 2017-2018 0 - - Brak realizacji zadania. 

31.  

Budowa szczelnych zbiorników na 

gnojowicę i/lub gnojówkę oraz płyt 

obornikowych w gospodarstwach rolnych 

prowadzących hodowlę i chów zwierząt. 

Właściciele 

gospodarstw 

rolnych 

2017-2018 2 Brak danych - 
Zadanie realizowane na bieżąco zależnie 

od potrzeb. 

32.  

Współpraca ze środowiskami rolniczymi 

w zakresie wdrażania dobrych praktyk 

rolniczych, niezbędnych dla skutecznej 

ochrony wód przed zanieczyszczeniem 

Opolski Ośrodek 

Doradztwa 

Rolniczego, 

Powiatowy Zespół 

2017-2018 2 
W ramach 

działalności  
statutowej 

Środki własne 
Organizowanie ogólnodostępnych szkoleń 

dla rolników poza terenem gminy Kietrz. 
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obszarowym. Doradztwa 

Rolniczego 

w Głubczycach 

33.  

Wspieranie budowy indywidualnych 

systemów oczyszczania ścieków 

w miejscach gdzie jest niemożliwa lub 

ekonomicznie nieuzasadniona budowa 

sieci kanalizacyjnej. 

Gmina Kietrz 

2017 2 819,60 Środki własne 

Dofinansowanie budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

Złożono 2 wnioski o dofinansowanie, 

rozpatrzono pozytywnie 1 wniosek, 

a negatywnie również 1 wniosek. 

2018 2 10 500,00 Środki własne 

Dofinansowanie budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

Złożono 12 wniosków o dofinansowanie, 

rozpatrzono pozytywnie 7 wniosków, 

a negatywnie 5 wniosków. 

Kierunek interwencji: Kształtowanie i racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych 

34.  

 

 

 

Regulacja i oczyszczanie cieków 

wodnych. 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kietrz 

 

 

 

2017 3 11 911,07 Środki własne 

Odbudowa cieku melioracyjnego 

w miejscowości Rozumice na długości 20 

mb. 

2017 3 11 992,50 Środki własne 

Konserwacja rowu komunalnego 

odprowadzającego wody opadowe 

w stronę Kozłówki na długości 975 mb. 

2017 3 1 128,72 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego 

naprzeciw stadionu x2 w miejscowości 

Kietrz na długości 320 mb. 
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Regulacja i oczyszczanie cieków 

wodnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kietrz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 3 776,25 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego 

w miejscowości Kietrz na długości 300 mb. 

2017 3 258,75 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego 

w miejscowości Kietrz na długości 100 mb. 

2017 3 783,68 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu za restauracją 

„Ludowa” w miejscowości Kietrz na 

długości 200 mb. 

2017 3 2 400,00 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu na granicy z Kozłówką 

w miejscowości Kietrz na długości 200 mb. 

2017 3 3 860,00 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego od 

wodociągów w stronę Kietrza 

w miejscowości Kietrz na długości 500 mb. 

2017 3 1 959,20 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego od ul. 

Raciborskiej do wodociągów 

w miejscowości Kietrz na długości 500 mb. 

2017 3 776,25 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego wzdłuż 

siatki przy wodociągach w miejscowości 

Kietrz na długości 300 mb. 

2017 3 4 000,00 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego 

w miejscowości Nowa Cerekwia na 

długości 300 mb. 

2017 3 4 199,99 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego 

w stronę Księżo Pola w miejscowości 

Nowa Cerekwia na długości 300 mb. 
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Regulacja i oczyszczanie cieków 

wodnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kietrz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 3 1 608,28 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego 

w miejscowości Nowa Cerekwia na 

długości 200 mb. 

2017 3 388,13 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego na 

granicy z Kozłówką w miejscowości Nowa 

Cerekwia na długości 100 mb. 

2017 3 258,75 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego na 

Złotym Rogu w miejscowości Nowa 

Cerekwia na długości 100 mb. 

2017 3 783,67 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego 

w miejscowości Nowa Cerekwia na 

długości 100 mb. 

2017 3 1 966,50 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego na 

terenie całego sołectwa w miejscowości 

Ludmierzyce na długości 760 mb. 

2017 3 1 951,77 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego od rzeki 

za starym kinem do przystanku PKS 

i powyżej w stronę pól w miejscowości 

Ludmierzyce na długości 600 mb. 

2017 3 1 000,00 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego od OSP 

do mostu w miejscowości Dzierżysław na 

długości 350 mb. 

2017 3 2 337,00 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego 

w miejscowości Dzierżysław na długości 

200 mb. 
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Regulacja i oczyszczanie cieków 

wodnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kietrz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 3 717,57 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego powyżej 

ul. Kościuszki w miejscowości Dzierżysław 

na długości 60 mb. 

2017 3 391,84 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego od ul. 

Wojska Polskiego do rzeki w miejscowości 

Dzierżysław na długości 100 mb. 

2017 3 643,31 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego ul. 

Historyczna w miejscowości Dzierżysław 

na długości 80 mb. 

2017 3 587,76 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego przy 

łąkach w Gniewkowicach w miejscowości 

Chróścielów na długości 150 mb. 

2017 3 4 178,56 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego 

w Gniewkowicach w miejscowości 

Chróścielów na długości 380 mb. 

2017 3 2 749,05 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego od rzeki 

w stronę wodociągów w miejscowości 

Chróścielów na długości 250 mb. 

2017 3 617,50 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego od 

mostu w stronę lasu w miejscowości 

Chróścielów na długości 500 mb. 

2017 3 1 959,20 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego od 

mostu kolejowego w stronę ul. Kolejowej 

w miejscowości Nasiedle na długości 500 

mb. 
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Regulacja i oczyszczanie cieków 

wodnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kietrz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 3 521,22 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego przy 

łąkach w miejscowości Nasiedle na 

długości 200 mb. 

2017 3 1 045,82 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego 

w miejscowości Nasiedle na długości 130 

mb. 

2017 3 2 317,91 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Remont studni rewizyjnej oraz kolektora 

odprowadzającego wody z drenażu 

w miejscowości Kozłówka na długości 10 

mb. 

2017 3 643,31 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu koło boiska 

w miejscowości Kozłówka na długości 80 

mb. 

2017 3 571,46 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Remont kolektora w miejscowości 

Kozłówka na długości 5 mb. 

2017 3 1 035,20 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Wykonanie drenażu pól w miejscowości 

Kozłówka na długości 80 mb. 

2017 3 3 607,10 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego koło 

wodociągów w miejscowości Nasiedle na 

długości 140 mb, 

2017 3 391,84 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego 

wewnątrz wsi w miejscowości Rogożany 

na długości 100 mb. 

2017 3 2 010,35 Miejsko-Gminna 
Konserwacja rowu melioracyjnego 

w miejscowości Pilszcz na długości 250 
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Regulacja i oczyszczanie cieków 

wodnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kietrz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spółka Wodna mb. 

2017 3 3 690,00 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego 

w stronę drogi lipowej w miejscowości 

Pilszcz na długości 200 mb. 

2017 3 128,10 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Remont przepustu w miejscowości Pilszcz 

na długości 6 mb.  

2017 3 900,60 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego 

w miejscowości Pilszcz na długości 100 

mb. 

2017 3 1 493,66 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego wlot do 

rzeki przy ruinach w miejscowości Pilszcz 

na długości 50 mb. 

2017 3 235,10 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego koło 

boiska sportowego w miejscowości Pilszcz 

na długości 60 mb. 

2017 3 482,48 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego 

wewnątrz wsi w miejscowości Pilszcz na 

długości 60 mb. 

2017 3 905,65 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego od 

mostu w stronę wsi w miejscowości Pilszcz 

na długości 600 mb. 

2017 3 822,86 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego koło 

boiska oraz zatorów w stronę lasu 

w miejscowości Pilszcz na długości 400 

mb. 
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Gmina Kietrz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 3 388,13 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego 

w miejscowości Ściborzyce Wielkie na 

długości 150 mb. 

2017 3 517,50 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu przydrożnego na 

wjeździe do miejscowości Ściborzyce 

Wielkie na długości 100 mb. 

2017 3 2 706,00 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego 

w miejscowości Ściborzyce Wielkie na 

długości 220 mb. 

2017 3 1 000,00 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego 

w stronę starego PGR w miejscowości 

Ściborzyce Wielkie na długości 80 mb. 

2017 3 391,84 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego od drogi 

na Sudice w miejscowości Ściborzyce 

Wielkie na długości 100 mb. 

2017 3 587,76 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego od 

kościoła do rzeki wewnątrz wsi w stronę 

boiska w miejscowości Ściborzyce Wielkie 

na długości 130 mb. 

2017 3 68 675,62 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Całość wykonanych prac finansowanych 

z budżetu MGSW na łącznej długości 

10 701 mb. 

2017 3 57 000,00 Środki własne 
Roboty konserwacyjne na rzece Ostrej na 

odcinku Ludmierzyce – Nasiedle oraz 

w terenie zabudowanym Ludmierzyce 
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Gmina Kietrz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Pilszcz do granicy Państwa. 

2017 3 ok. 17 000,00 Środki własne 

Koszenie porostu oraz usuwanie zatorów 

na rzece Troja w terenie zabudowanym 

w miejscowościach Kietrz, Kozłówka, 

nowa Cerekwia, Wojnowice na długości 

9,69 km. 

2017 3 16 978,00 Środki własne 

Utrzymanie rzeki Morawa w miejscowości 

Kietrz w km 0+000 – 2+500 na długości 

2,5 km. 

2017 3 15 000,00 Środki własne 

Utrzymanie rzeki Krzanówka 

w miejscowości Ściborzyce Wielkie w km 

10+400 – 10+800 na długości 0,4 km. 

2018 3 10 038,95 Środki własne 

Budowa kolektora burzowego 

odprowadzającego wody opadowe 

w miejscowości Lubotyń na długości 12 

mb. 

2018 3 5 998,00 Środki własne 

Modernizacja rowu przy ul. Długiej koło nr 

19 w miejscowości Nasiedle – ułożenie 

wodościeku na długości 40 mb. 

2018 3 11 760,00 Środki własne 

Umocnienie rowu melioracyjnego 

w miejscowości Kozłówki na długości 24 

mb. 

2018 3 14 981,40 Środki własne 

Odbudowa cieku melioracyjnego 

w miejscowości Kozłówki na długości 30 

mb. 
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wodnych. 
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2018 3 1 113,85 Środki własne 
Remont przepustu w miejscowości 

Kozłówki. 

2018 3 6 980,00 Środki własne 

Naprawa umocnień rowu komunalnego 

uszkodzonego podczas nawalnych 

opadów w miejscowości Rogożany na 

powierzchni 53 m
2
. 

2018 3 16 127,58 Środki własne 

Odbudowa cieków melioracyjnych 

w miejscowości Rozumice na długości 15 

mb. 

2018 3 66 819,78 Środki własne 

Całość wykonanych prac finansowanych 

z budżetu Gminy Kietrz na łącznej długości 

174 mb. 

2018 3 1 853,33 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego koło 

stadionu w miejscowości Kietrz na 

długości 160 mb. 

2018 3 5 146,53 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego wzdłuż 

siatki przy wodociągach w stronę Kietrza 

w miejscowości Kietrz na długości 700 mb. 

2018 3 600,23 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu od drogi wojewódzkiej 

do Dzierżysława w stronę rzeki 

w miejscowości Kietrz na długości 65 mb. 

2018 3 1 883,87 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego za 

restauracją „Ludowa” w miejscowości 

Kietrz na długości 150 mb. 
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2018 3 1 058,94 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego za ul. 

Traugutta przy ogrodach działkowych 

w miejscowości Kietrz na długości 300 mb. 

2018 3 3 231,94 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego na 

granicy z Kozłówką w miejscowości Kietrz 

na długości 350 mb. 

2018 3 3 693,64 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego od drogi 

wojewódzkiej do wodociągów 

w miejscowości Nowa Cerekwia na 

długości 400 mb. 

2018 3 6 461,19 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego nr 26 

w miejscowości Nowa Cerekwia na 

długości 600 mb. 

2018 3 266,50 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Ułożenie drenaży w miejscowości Nowa 

Cerekwia na długości 100 mb. 

2018 3 4 800,00 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Remont przepustu w miejscowości Nowa 

Cerekwia na długości 7 m: Ø 1000. 

2018 3 2 806,84 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego 

wewnątrz wsi od cmentarza do przystanku 

w miejscowości Ludmierzyce na długości 

800 mb. 

2018 3 2 530,61 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego 

wewnątrz wsi od rzeki koło przystanku 

oraz oczyszczanie płyt w miejscowości 

Lubotyń na długości 520 mb. 
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2018 3 926,66 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego na ul. 

Historycznej w miejscowości Dzierżysław 

na długości 80 mb. 

2018 3 901,73 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego od drogi 

wojewódzkiej ul. Wojska Polskiego w górę 

w miejscowości Dzierżysław na długości 

100 mb. 

2018 3 4 189,54 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego powyżej 

ul. Kościuszki w miejscowości Dzierżysław 

na długości 100 mb. 

2018 3 849,49 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego od OSP 

w stronę Lubotynia w miejscowości 

Dzierżysław na długości 300 mb. 

2018 3 926,66 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego wzdłuż 

torów przy drodze do RSP w miejscowości 

Chróścielów na długości 80 mb. 

2018 3 901,73 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego 

w Gniewkowicach od drogi do rzeki 

w miejscowości Chróścielów na długości 

100 mb. 

2018 3 2 313,04 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego 

w Gniewkowicach od stawu w stronę 

Chróścielowa w miejscowości Chróścielów 

na długości 500 mb. 

2018 3 693,90 Miejsko-Gminna 
Konserwacja rowu melioracyjnego przy 

drodze transportu rolnego w miejscowości 
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Spółka Wodna Chróścielów na długości 150 mb. 

2018 3 555,14 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego od drogi 

do rzeki koło boiska w miejscowości 

Chróścielów na długości 120 mb. 

2018 3 3 570,94 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego od 

wiaduktu w stronę Nowego Dworu 

w miejscowości Chróścielów na długości 

260 mb. 

2018 3 174,56 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego od OSP 

do rzeki w miejscowości Chróścielów na 

długości 70 mb: 

2018 3 1 919,11 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego do lasu 

w miejscowości Nasiedle na długości 600 

mb. 

2018 3 923,42 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego od 

przepustu – boczny w miejscowości 

Nasiedle na długości 100 mb. 

2018 3 1 648,20 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego koło 

wodociągów w miejscowości Kozłówki na 

długości 200 mb. 

2018 3 413,81 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego – zatory 

do wodociągów i od strony Nowej Cerekwi 

w miejscowości Kozłówki na długości 100 

mb. 

2018 3 199,49 Miejsko-Gminna Konserwacja rowu melioracyjnego od drogi 
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Spółka Wodna na Księże Pole w miejscowości Kozłówki 

na długości 80 mb. 

2018 3 1 722,00 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Wykonanie drenażu pól w miejscowości 

Kozłówki na długości 100 mb. 

2018 3 7 867,08 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego koło 

wodociągów w miejscowości Kozłówki na 

długości 500 mb. 

2018 3 298,16 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego koło 

boiska w miejscowości Kozłówki na 

długości 100 mb. 

2018 3 1 489,75 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego – 

oczyszczanie płyt z namułu 

w miejscowości Rogożany na długości 360 

mb. 

2018 3 738,74 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego 

wewnątrz wsi koło WDK w miejscowości 

Pilszcz na długości 80 mb. 

2018 3 2 720,00 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego od ul. 

Owsianej do alei lipowej w miejscowości 

Pilszcz na długości 360 mb. 

2018 3 631,21 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego od drogi 

wojewódzkiej do rzeki w miejscowości 

Pilszcz na długości 70 mb. 

2018 3 2 031,50 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego od rzeki 

w stronę wiaduktu kolejowego (ul. 
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Pszenna) w miejscowości Pilszcz na 

długości 220 mb. 

2018 3 462,62 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego koło 

kościoła w miejscowości Rozumice na 

długości 100 mb. 

2018 3 693,90 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego – 

boczny w stronę lasu na wylocie w stronę 

Ściborzyc Wielkich w miejscowości 

Rozumice na długości 150 mb. 

2018 3 1 493,66 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego 

w miejscowości Rozumice na długości 42 

mb. 

2018 3 2 385,33 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego koło 

boiska oraz zatorów w stronę lasu 

w miejscowości Rozumice na długości 800 

mb. 

2018 3 1 385,11 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego przy 

drodze za boiskiem w miejscowości 

Ściborzyce Wielkie na długości 150 mb. 

2018 3 1 846,82 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego od drogi 

w stronę Sudic do rzeki w miejscowości 

Ściborzyce Wielkie na długości 200 mb. 

2018 3 498,75 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego 

wewnątrz wsi w miejscowości Ściborzyce 

Wielkie na długości 200 mb. 
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Gmina Kietrz 

2018 3 1 352,59 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu melioracyjnego od rzeki 

do drogi powiatowej w stronę 

Boguchwałowa w miejscowości Wojnowice 

na długości 150 mb. 

2018 3 3 196,98 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu w miejscowości 

Wojnowice na długości 100 mb. 

2018 3 4 486,74 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Konserwacja rowu koło stawów 

w miejscowości Wojnowice na długości 

222 mb. 

2018 3 90 786,86 
Miejsko-Gminna 
Spółka Wodna 

Całość wykonanych prac finansowanych 

z budżetu MGSW na łącznej długości 

10 996 mb. Prace konserwacyjne 

obejmowały koszenie porostu twardego 

i miękkiego gęstego, usuwanie warstwy 

namułu, odkrzaczanie, usuwanie zatorów, 

 

 

Regionalny 

Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej 

w Gliwicach 

 

 

17.02.2017-
24.02.2017 

3 3 299,66 Budżet Państwa 
Usunięcie zatorów na rzece Troja 

(zlecenie nr 1/02/Z/Gł/2017). 

14.04.2017-
25.04.2017 

3 3 550,59 Budżet Państwa 
Usunięcie zatorów na rzece Troja, Morawa 

(zlecenie nr 4/04/Z/Gł/2017). 

22.05.2017-
26.05.2017 

3 3 304,95 Budżet Państwa 

Usunięcie zatorów na rzece Troja, 

Morawa, Młynówka Krzanówka (zlecenie 

nr 5/05/Z/Gł/2017). 

04.08.2017-
17.08.2019 

3 3 288,42 Budżet Państwa 
Usunięcie zatorów na rzece Młynówka, 

Krzanówka (zlecenie nr 7/08/Z/Gł/2017). 
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Regulacja i oczyszczanie cieków 

wodnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionalny 

Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej 

w Gliwicach 

 

 

 

 

01.08.2017-
29.09.2017 

3 6 942,24 Budżet Państwa 
Konserwacja rzeki Troja w km 7+900 – 

10+600, L=2,7 km w miejscowości Kietrz. 

01.08.2017-
29.09.2017 

3 3 326,40 Budżet Państwa 

Konserwacja rzeki Troja w km 11+900 – 

13+150, L=1,25 km w miejscowości 

Kozłówki. 

01.08.2017-
29.09.2017 

3 4 371,84 Budżet Państwa 

Konserwacja rzeki Troja w km 14+200 – 

15+900, L=1,70 km w miejscowości Nowa 

Cerkiew. 

01.08.2017-
29.09.2017 

3 3 065,04 Budżet Państwa 

Konserwacja rzeki Troja w km 19+300 – 

20+500, L=1,20 km w miejscowości 

Wojnowice. 

01.08.2017-
15.09.2017 

3 16 978,08 Budżet Państwa 
Konserwacja rzeki Morawa w km 0+000 – 

2+500, L=2,50 km w miejscowości Kietrz. 

04.09.2017-
24.10.2017 

3 30 723,11 Budżet Państwa 

Konserwacja rzeki Ostra w km 3+150 – 

7+450, L=4,30 km w miejscowości Pilszcz 

– granica Państwa. 

21.08.2017-
15.09.2017 

3 2 473,20 Budżet Państwa 

Konserwacja cieku Młynówka Krzanówka 

w km 10+400 – 10+800, L=0,40 km 

w miejscowości Ściborzyce Wielkie. 

03.11.2017-
03.12.2017 

3 26 611,60 Budżet Państwa 

Konserwacja rzeki Ostra w km 9+700 – 

13+100, L=3,40 km w miejscowości 

Ludmierzyce-Nasiedle. 

03.11.2017-
13.12.2017 

3 12 607,29 Budżet Państwa Konserwacja cieku Młynówka Krzanówka 

w km 10+550 – 10+750, L=0,20 km 
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w miejscowości Ściborzyce Wielkie. 

17.12.2018-
19.12.2018 

3 3 400,00 Budżet Państwa 

Specjalistyczna wycinka drzew 

w miejscowości Krzanowice, ciek 

Krzanówka i w miejscowości Rozumice, 

ciek Potok Rozumicki (Trzebomka). 

35.  
Remonty i budowa małej infrastruktury 

rzecznej. 
Gmina Kietrz 2018 3 11 050,00 Środki własne 

Budowa zastawki na rzece Morawa 

w Kietrzu – dokumentacja i wykonanie.  

Obszar interwencji: Zasoby geologiczne 

Kierunek interwencji: Pobudzanie aktywności potencjalnych przedsiębiorców w zakresie możliwości poszukiwania i eksploatacji kopalin 

36.  
Gromadzenie, archiwizowanie 

i przetwarzanie danych geologicznych. 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego, 

Starostwo 

Powiatowe 

w Głubczycach 

2017-2018 2 
W ramach 

działalności 
statutowej 

Środki własne Zadanie realizowane na bieżąco. 

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

37.  

Kontrola stanu faktycznego wydobywania 

kopalin pod względem wymaganej 

koncesji i naruszania warunków koncesji 

oraz naliczanie opłat w przypadku 

nielegalnej działalności. 

Okręgowy Urząd 

Górniczy 

w Gliwicach 

28.08.2017-
30.01.2018 

3 
W ramach 

działalności 
statutowej 

Środki własne 

Czynności wyjaśniające w celu 

rozpoznania sprawy ustalenia opłaty 

podwyższonej za wydobycie kopaliny bez 

wymaganej koncesji z działki o numerze 

ewidencyjnym 174/15 w Lubotyniu, 

zakończone postanowieniem Dyrektora 

Okręgowego Urzędu Górniczego 

w Gliwicach z dnia 30.01.2018 r., znak 

GLI.543.10.2017. Nd, I.dz. 3553/01/2018 – 
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odmowa wszczęcia postępowania.  

02.10.2018 
i 

04.10.2018 
3 

W ramach 
działalności 
statutowej 

Środki własne 

Kontrola działalności odkrywkowego 

zakładu górniczego Kopalnia „Lubotyń I” 

w Lubotyniu (protokół nr18/k/O/18/Lubotyń 

I) – nie stwierdzono nieprawidłowości. 

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

nieeksploatowanych 

38.  

Uwzględnianie w planach 

zagospodarowania przestrzennego 

i w innych dokumentach planistycznych 

wszystkich udokumentowanych złóż wraz 

z zapisami uniemożliwiającymi ich trwałe 

zainwestowanie. 

Gmina Kietrz 2017-2018 2 
W ramach 

działalności 
statutowej 

Środki własne 

Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kietrz przyjmuje objęcie ochroną 

rozpoznanych złóż kopalin występujących 

na terenie miasta i gminy Kietrz. 

39.  

Wydawanie decyzji w sprawach 

rekultywacji i zagospodarowania gruntów 

na cele rolnicze i inne, określających 

stopień ograniczenia lub utraty wartości 

użytkowej gruntów, zdewastowanych lub 

zdegradowanych przez nie ustalone 

osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych. 

Starostwo 

Powiatowe 

w Głubczycach 

20.01.2017 2 
W ramach 

działalności 
statutowej 

Środki własne 

Wydanie decyzji o ustaleniu kierunku 

rekultywacji na złożu Lubotyń. Decyzja 

obowiązuje przez 5 lat od zakończenia 

działalności. 

Kierunek interwencji: Rozpoznawanie zasobów i budowy geologicznej oraz zabezpieczanie złóż zasobów geologicznych 

40.  

Dokumentowanie nowych złóż 

i bilansowanie ich zasobów oraz 

rozpoznawanie budowy geologicznej. 

Państwowy 

Instytut 

Geologiczny 

Państwowy 

Instytut Badawczy 

2017-2018 2 
W ramach 

działalności 
statutowej 

Środki własne 
Zadanie realizowane na bieżąco. Więcej 

informacji o zasobach kopalin w rozdz. 2.3 
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Kierunek interwencji: Monitoring i rekultywacja 

41.  
Rekultywacja terenów 

poeksploatacyjnych. 

Brax – Ton R.J. 

Makulik sp.j. 
2017-2018 0 - - 

Brak realizacji zadania – rekultywacji złoża 

Lubotyń II. 

Obszar interwencji: Gleby 

Kierunek interwencji: Promowanie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie programów działań proekologicznych oraz zwiększanie świadomości rolników w zakresie ochrony 

i racjonalnego użytkowania gleb 

42.  

Wdrażanie programów, metod 

gospodarowania i technologii produkcji 

korzystnych dla środowiska zgodnie 

z zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej. 

Opolski Ośrodek 

Doradztwa 

Rolniczego, 

Powiatowy Zespół 

Doradztwa 

Rolniczego 

w Głubczycach, 

właściciele 

gospodarstw 

rolnych 

2017-2018 2 Brak danych - 

Zadanie realizowane we własnym zakresie 

przez rolników. OODR, PZDR 

w Głubczycach organizowali 

ogólnodostępne szkolenia poza terenem 

gminy Kietrz. 

43.  

Właściwe kształtowanie ekosystemów 

rolnych, m.in. poprzez wdrażanie 

programów rolno-środowiskowych. 

Opolski Oddział 

Regionalny 

Agencji 

Restrukturyzacji 

i Modernizacji 

Rolnictwa, 

właściciele 

gruntów 

2017-2018 2 251 374,80 

Program Rozwoju 
Obszarów 

Wiejskich 2007-
2013 

Przyznawanie przez ARiMR płatności dla 

rolników w ramach programu rolno-

środowiskowego PROW 2007-2013. 

44.  Realizacja intensywnych szkoleń dla 

rolników, w szczególności w ramach 

Opolski Ośrodek 

Doradztwa 

Rolniczego, 

2017-2018 2 
W ramach 

działalności 
statutowej 

Środki własne 
OODR, PZDR w Głubczycach 

organizowali ogólnodostępne szkolenia 

poza terenem gminy Kietrz. Wskazany 
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programów rolno-środowiskowych. Powiatowy Zespół 

Doradztwa 

Rolniczego 

w Głubczycach 

w POŚ Opolski Oddział Regionalny 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa nie przeznaczył dotacji w 

ramach PROW 2014-2020 Działanie 2 

Usługi doradcze, usługi z zakresu 

zarządzania gospodarstwem rolnym 

i usługi z zakresu zastępstw Poddziałanie 

2.1 Wsparcie korzystania z usług 

doradczych. 

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

45.  

Prowadzenie monitoringu jakości gleby 

i ziemi, w tym identyfikacja potencjalnych 

historycznych zanieczyszczeń ziemi lub 

gleby. 

Instytut Upraw, 

Nawożenia 

i Gleboznawstwa 

2017-2018 0 - - 
Brak realizacji zadania. Na terenie gminy 

Kietrz nie znajduje się punkt pomiarowy. 

46.  

Racjonalne użycie nawozów sztucznych 

i środków ochrony roślin na terenach 

rolnych i leśnych oraz stosowanie technik 

naturalnych (fito i agromelioracyjnych) 

w celu zwiększenia udziału materii 

organicznej w glebie. 

Opolski Ośrodek 

Doradztwa 

Rolniczego, 

Powiatowy Zespół 

Doradztwa 

Rolniczego 

w Głubczycach, 

właściciele 

gruntów 

2017-2018 2 Brak danych - 

Zadanie realizowane we własnym zakresie 

przez rolników. OODR, PZDR 

w Głubczycach organizowali 

ogólnodostępne szkolenia poza terenem 

gminy Kietrz. 

Kierunek interwencji: Ochrona gleb przed erozją wodną i wietrzną 

47.  

Tworzenie przeciwwietrznych pasów 

zieleni, w tym wzdłuż dróg, oraz 

zalesianie terenów o dużym nachyleniu, 

zagrożonych erozją wodną, 

Gmina Kietrz, 

Nadleśnictwo 

Rudy Raciborskie 

2017-2018 0 - - Brak realizacji zadania. 
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nieprzydatnych dla gospodarki rolnej. 

48.  

Ograniczanie erozji wodnej i wietrznej 

gleby poprzez możliwie jak najdłuższe 

utrzymywanie pokrywy roślinnej w postaci 

wprowadzenia upraw wieloletnich oraz 

wsiewek i poplonów. 

Właściciele 

gruntów 
2017-2018 2 Brak danych - 

Zadanie realizowane na bieżąco zależnie 

od potrzeb. 

Kierunek interwencji: Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i remediacja zanieczyszczonych terenów poprzemysłowych 

49.  

Rekultywacja terenów, na których 

występuje zanieczyszczenie gleb, ziemi 

lub niekorzystne przekształcenie terenu, 

w tym poprzemysłowych i starych 

składowisk. 

Gmina Kietrz 2017-2018 0 - - Brak realizacji zadania. 

50.  
Zalesianie, zakrzewianie terenów 

zdegradowanych. 

Gmina Kietrz, 

właściciele 

i zarządcy 

terenów 

2017-2018 0 - - Brak realizacji zadania. 

Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Kierunek interwencji: Minimalizacja składowanych odpadów poprzez: rozbudowę infrastruktury do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, budowę nowych oraz rozbudowę 

instalacji służących do odzysku (w tym recyklingu), termicznego przekształcania z odzyskiem energii oraz instalacji unieszkodliwiania odpadów, udoskonalanie systemu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, w tym wdrożenie Wspólnego Systemu Segregacji Odpadów (WSSO) maks. do 30 czerwca 2022 r. 

51.  

Udział gminy w realizacji regionalnego 

systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi obejmującego działania m. 

in. w zakresie: - selektywnego zbierania 

odpadów, ze szczególnym 

Gmina Kietrz 

2017 2 
1 037 142,85, 
w tym PSZOK 

26 665,83 Środki własne 

Odbiór odpadów komunalnych od 

mieszkańców przez firmę wywozową. 

Więcej informacji w rozdz. 5.5. 

2018 2 1 009 040,54, 
w tym PSZOK 
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uwzględnieniem: odpadów ulegających 

biodegradacji oraz surowców wtórnych, - 

przetwarzania odpadów w celu 

przygotowania do odzysku lub 

unieszkodliwiania, - prowadzenia działań 

edukacyjno-informacyjnych, z zakresu 

gospodarki odpadami. 

27 700,85 

2017 2 1 372,32 

Środki własne 

Utylizacja przeterminowanych leków. 

Funkcjonują 4 punkty do których 

mieszkańcy mogą oddawać 

przeterminowane leki – 3 apteki w Kietrzu 

i 1 punkt apteczny w Nowej Cerekwi. 
2018 2 1 829,76 

52.  

Zbiórka i zagospodarowanie odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych 

pochodzących z sektora komunalnego. 

Gmina Kietrz 2017-2018 2 

W ramach 
systemu 

gospodarki 
odpadami 

komunalnymi 

Środki własne 

Zadanie realizowane na bieżąco. Więcej 

informacji o ilości odebranych odpadów 

budowlanych w rozdz. 5.5. 

Informacje o usuwaniu materiałów 

budowlanych zawierających azbest 

w punkcie 53 niniejszej tabeli. 

Kierunek interwencji: Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne 

53.  

Usuwanie wyrobów zawierających azbest 

z terenu gminy, w tym m. in.: 

dofinansowanie usuwania ww. wyrobów. 

Gmina Kietrz 

2017 2 

20 086,12, w tym 
środki Gminy 

2 008,61, 
WFOŚiGW 
17 073,20, 
mieszkańcy 

1 004,31  

Środki własne 
(10%), 

Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 

Środowiska 
i Gospodarki 

Wodnej (85%), 
mieszkańcy (5%) 

Dofinansowanie usuwania materiałów 

zawierających azbest z obiektów 

budowlanych z budynków mieszkalnych, 

gospodarczych i innych. 

Złożono 19 wniosków o dofinansowanie, 

pozytywnie rozpatrzono 16, na prośbę 

stron 3 wnioski zostały wycofane. 

Usunięto łącznie 44,70 Mg odpadów 

zawierających azbest. 

2018 2 13 652,39, w tym Środki własne Dofinansowanie usuwania materiałów 
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środki Gminy 
1 365,24, 

WFOŚiGW 
11 604,53, 
mieszkańcy 

682,62  

(10%), 
Wojewódzki 

Fundusz Ochrony 
Środowiska 
i Gospodarki 

Wodnej (85%), 
mieszkańcy (5%) 

zawierających azbest z obiektów 

budowlanych z budynków mieszkalnych, 

gospodarczych i innych. 

Złożono 17 wniosków o dofinansowanie, 

pozytywnie rozpatrzono 14, na prośbę 

stron 3 wnioski zostały wycofane. 

Usunięto łącznie 34,52 Mg odpadów 

zawierających azbest. 

Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze 

Kierunek interwencji: Ochrona i wzmocnienie ochrony form ochrony przyrody, w tym przywrócenie lub utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

w ramach form ochrony przyrody 

54.  
Ochrona zagrożonych siedlisk 

przyrodniczych. 

Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska 

w Opolu 

2017-2018 2 
Środki RDOŚ 

w Opolu 

Środki własne, 
Regionalny 

Program 
Operacyjny 

Województwa 
Opolskiego 2014-

2020 

Realizacja zadań w ramach projektów 

„Ochrona in-situ zagrożonych siedlisk 

przyrodniczych w opolskich rezerwatach 

przyrody i ich sąsiedztwie” oraz „Ochrona 

zagrożonych siedlisk przyrodniczych 

położonych na obszarze województwa 

opolskiego”. 

55.  

Ochrona dolin rzecznych oraz innych 

korytarzy ekologicznych, a także 

obszarów wodno-błotnych. 

Gmina Kietrz, 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego 

2017-2018 0 - - Brak realizacji zadania. 

56.  
Prowadzenie ochrony czynnej siedlisk 

chronionych, w szczególności muraw 

kserotermicznych i łąk wilgotnych, a także 

Nadleśnictwo 

Rudy Raciborskie 

2017 2 ok. 3 700,00 Środki własne Zwalczanie Barszczu Sosnowskiego 

opatentowaną metodą iniekcji i ścinania 

kwiatostanów. 2018 2 ok. 3 700,00 Środki własne 
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restytucja, translokacja, ochrona exsitu, 

eksterminacja gatunków obcego 

pochodzenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kietrz 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2 13 000,00 Środki własne 

Wiosenne i jesienne koszenie porostu 

miękkiego i twardego na terenie parku za 

cmentarzem i tzw. Jamy w Kietrzu wraz 

z przeprowadzeniem prac sanitarnych 

istniejącego drzewostanu w zakresie 

wymaganego bezpieczeństwa osób 

korzystających z parku, koszenie drogi 

dojazdowej do Rezerwatu Góra Gipsowa. 

2017 2 
Brak poniesionych 

kosztów 
- 

Współpraca z Wojewódzkim 

Konserwatorem Przyrody w sprawie 

koszenia muraw kserotermicznych oraz 

wycinki ekspansywnych gatunków drzew. 

2018 2 19 946,40 Środki własne 

Koszenie gminnych terenów zieleni 

w Kietrzu i na terenie sołectw oraz 

dwukrotne koszenie drogi dojazdowej do 

rezerwatu przyrody „Góra Gipsowa”, 

odtworzenie drogi dojazdowej do 

rezerwatu (wycinka drzew i zakrzaczeń 

wraz z pozyskaniem drewna opałowego, 

koszenie porostów miękkich i twardych, 

rozdrobnienie powstałej biomasy). 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

 

 

 

Prowadzenie ochrony czynnej siedlisk 

chronionych, w szczególności muraw 

kserotermicznych i łąk wilgotnych, a także 

restytucja, translokacja, ochrona exsitu, 

eksterminacja gatunków obcego 

pochodzenia. 

 

 

 

 

Gmina Kietrz 
2018 2 54 420,53 Środki własne 

Wycinka 155 sztuk drzew oraz wykonanie 

korekt 45 sztuk drzew rosnących na 

terenach gminnych, usuwanie drzew 

powalonych przez nawałnice (złomy 

i wiatrołomy) w parku za cmentarzem, alei 

kasztanowej oraz w Nowej Cerekwi, 

usuwanie drzew, prace sanitarne 

i korekcyjne w miejscowościach Kozłówki 

i Kietrz, usuwanie ekspansywnej 

roślinności (robinii akacjowej) na terenie 

przyległym do rezerwatu „Góra Gipsowa”. 

Kierunek interwencji: Obejmowanie ochroną nowych obszarów cennych przyrodniczo 

57.  

Objęcie ochroną prawną nowych 

obiektów i obszarów cennych 

przyrodniczo o znaczeniu regionalnym 

i lokalnym. 

Regionalna 

Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w 

Opolu, 

Nadleśnictwo 

Rudy Raciborskie 

Od 2017 3 
Brak poniesionych 

kosztów 
- 

Powiększenie rezerwatu „Góra Gipsowa” 

o działkę nr 431/2 na mocy zarządzenia 

RDOŚ z dnia 29 grudnia 2016 (Dz. Urz. 

Woj. Op. Poz.2914). 

Kierunek interwencji: Utrzymanie terenów zieleni 

58.  
Utrzymanie terenów zieleni, w tym zieleni 

osiedlowej i przydrożnej. 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

w Opolu 

Marzec 
2017-

listopad 
2018 

2 

199 300,00, 
121 700,00, 

47 709,00, razem 
368 709,00 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Opolskiego 

Wycinki oraz cięcia techniczne i sanitarne 

drzew (3 umowy). 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrzymanie terenów zieleni, w tym zieleni 

osiedlowej i przydrożnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.03.2018-
30.04.2018 

2 
52 421,00 

(nasadzenia), 
92 421,00 (razem) 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Opolskiego 

Nasadzenia zastępcze drzew (opłata za 

pielęgnację płatna w ciągu 3 kolejnych lat). 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kietrz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2 933,70 Fundusz sołecki 
Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni – 

w tym zakup kwiatów. 

2017 2 80 607,88 

Środki własne 
Utrzymanie terenów zieleni na terenie 

miasta Kietrz. 
2018 2 80 404,44 

2017 2 1 732,69 Środki własne 
Zakup sadzonek drzew, krzewów 

i kwiatów. 

2017 2 4 766,01 Środki własne Zakup kwiatów i torfu na tereny wiejskie.  

2017 2 15 452,07 Środki własne 
Koszenie gminnych terenów zieleni, 

skwerów i parków. 

2017 2 24 710,00 Środki własne Wycinka drzew i korekty drzew. 

2017 2 205,00 Środki własne 
Zakup drzewek – Odnowa Wsi Nowa 

Cerekwia. 

2017 2 4 823,04 
Fundusz Sołecki 

Pilszcz 

Zagospodarowanie i utrzymanie terenów 

zieleni. 
2018 2 4 166,26 

2017 2 2 904,13 
Fundusz Sołecki 

Lubotyń 
Utrzymanie gminnych terenów zielonych. 

2018 2 3 485,30 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utrzymanie terenów zieleni, w tym zieleni 

osiedlowej i przydrożnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Kietrz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 2 97,08 
Fundusz Sołecki 

Wojnowice 

Zagospodarowanie, utrzymanie terenów. 

zielonych oraz bieżące potrzeby sołectwa. 

2017 2 1 747,56 

Fundusz Sołecki 

Ściborzyce 

Wielkie 

Utrzymanie i urządzanie terenów 

zielonych.  

2017 2 1 481,76 
Fundusz Sołecki 

Dzierżysław 

Pielęgnacja istniejących terenów zielonych 

na terenie wsi, urządzanie nowych 

zieleńców. 

2018 2 631,48 
Fundusz Sołecki 

Wojnowice 

Zagospodarowanie i utrzymanie terenów 

zielonych oraz bieżące potrzeby sołectwa 

w miejscowości Wojnowice. 

2018 2 938,83 Środki własne 

Utrzymanie terenów zieleni, w tym zakup 

kwiatów, drzewek w miejscowości Nowa 

Cerekwia. 

2018 2 1 340,89 Środki własne 

Utrzymanie terenów zieleni, w tym zakup 

kwiatów i drzewek w miejscowości 

Lubotyń. 

2018 2 1 544,03 Środki własne 
Utrzymanie terenów zieleni, w tym zakup 

kwiatów w miejscowości Dierżysław. 

2018 2 1 316,92 Środki własne 
Utrzymanie terenów zieleni, w tym zakup 

drzewek, trawy w miejscowości Rogożany. 

2018 2 443,67 

Fundusz Sołecki 

Ściborzyce 

Wielkie 

Utrzymanie terenów zieleni 

w miejscowości Ściborzyce Wielkie.  
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

2018 2 250,08 Środki własne 
Utrzymanie terenów zieleni, w tym zakup 

jodły w miejscowości Pilszcz. 

2018 2 15 856,01 Środki własne 
Zakup sadzonek drzew, kwiatów palików, 

środków ochrony roślin, kory itp. 

2018 2 54 420,53 Środki własne Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów. 

Kierunek interwencji: Gromadzenie informacji o środowisku i poprawa procesu udostępniania informacji o środowisku 

59.  

Opracowanie dokumentacji 

przyrodniczych istniejących 

i proponowanych form ochrony prawnej. 

Gmina Kietrz 2017-2018 2 
Brak poniesionych 

kosztów 
- 

Gmina posiada opracowaną 

inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą. 

Więcej informacji o formach ochrony 

przyrody w rozdz. 2.7. 

Kierunek interwencji: Zwiększanie lesistości gminy 

60.  
Realizacja Wojewódzkiego Programu 

Zwiększania Lesistości. 

Nadleśnictwo 

Rudy Raciborskie 
2017-2018 0 - - Brak realizacji zadania. 

61.  

Wprowadzenie lub aktualizacja granicy 

polno-leśnej w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego. 

Gmina Kietrz 2017-2018 0 - - 

Obszar objęty projektem planu w całości 

położony jest w granicach 

administracyjnych miasta Kietrz, 

w związku z powyższym nie mają 

w stosunku do niego zastosowanie 

przepisy o ochronie gruntów rolnych 

i leśnych. 

Kierunek interwencji: Poprawa zdrowotności i odporności drzewostanów 

62.  
Przebudowa drzewostanów 

uszkodzonych przez emisje przemysłowe 

oraz dostosowanie do warunków 

Nadleśnictwo 

Rudy Raciborskie 
2017-2018 0 - - Brak realizacji zadania. 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

siedliskowych. 

Kierunek interwencji: Ochrona i renaturalizacja obszarów leśnych 

63.  
Aktualizacja programów ochrony 

przyrody. 

Nadleśnictwo 

Rudy Raciborskie 
2017-2018 0 - - Brak realizacji zadania. 

Obszar interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami 

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

64.  

Aktualizacja listy zakładów zwiększonego 

i dużego ryzyka wystąpienia poważnej 

awarii. Opracowanie analizy zagrożeń. 

Wojewódzki 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska 

w Opolu, 

Państwowa Straż 

Pożarna 

2017-2018 2 
W ramach 

działalności 
statutowej 

Środki własne 

Zadanie realizowane na bieżąco. Na 

terenie gminy Kietrz nie występują zakłady 

zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia 

poważnej awarii. 

65.  

Opracowywanie i aktualizacja raportów 

bezpieczeństwa przez zarządzających 

zakładami stwarzającymi duże ryzyko 

poważnej awarii. 

Przedsiębiorcy 2017-2018 2 
W ramach 

działalności 
gospodarczej 

Środki własne 

Zadanie realizowane na bieżąco. Na 

terenie gminy Kietrz nie występują zakłady 

zwiększonego i dużego ryzyka wystąpienia 

poważnej awarii. 

Kierunek interwencji: Monitoring zagrożeń związanych z transportem substancji niebezpiecznych 

66.  
Działania kontrolne na drogach 

publicznych. 

Opolski 

Wojewódzki 

Inspektor 

Transportu 

Drogowego 

2017-2018 0 - - 

Brak realizacji zadania. Aby prowadzić 

działania kontrolne wobec pojazdów 

o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 12 

ton, a zwłaszcza przewożących materiały 

niebezpieczne, w sposób bezpieczny i nie 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

utrudniając przejazdu innym użytkownikom 

drogi, niezbędnym jest dysponowanie 

wyodrębnionym miejscem do kontroli gdzie 

można taki pojazd bezpiecznie zatrzymać. 

Na terenie gminy Kietrz nie ma takiego 

miejsca. 

Kierunek interwencji: Wzmocnienie skuteczności działań służb reagujących w przypadku wystąpienia awarii 

67.  

Wyposażenie służb w odpowiedni sprzęt 

służący do walki ze skutkami poważnych 

awarii. Informowanie społeczeństwa 

o sposobach postępowania w sytuacji 

wystąpienia zagrożeń. 

Gmina Kietrz 

2017 3 6 843,00 Środki własne 
Zakup motopompy dla OSP Dzierżysław 

i pompy szlamowej Ściborzyce Wielkie. 

2018 3 15 000,00 Środki własne 

Dotacja na dofinansowanie zakupu 

samochodu dla Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej 

w Głubczycach. 

Obszar interwencji: Działalność edukacyjna 

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

68.  

 

 

 

Publikacje z zakresu ochrony środowiska. 

 

 

 

Wojewódzki 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska 

w Opolu 

2017-2018 2 
W ramach 

działalności 
statutowej 

Środki własne 

Opracowywanie publikacji książkowych 

wraz z wersją elektroniczną obrazujących 

stan środowiska w województwie 

opolskim. Sporządzanie i umieszczanie na 

stronie internetowej WIOŚ w Opolu 

komunikatów tematycznych dotyczących 

gospodarowania odpadami, poboru wód 

podziemnych i powierzchniowych, 

gospodarki wodno-ściekowej oraz 

gospodarowania komunalnymi osadami 

ściekowymi, a także realizacji Krajowego 

Programy Oczyszczania Ścieków 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

 

 

 

 

 

Publikacje z zakresu ochrony środowiska. 

Komunalnych na terenie województwa 

opolskiego. Sporządzanie opracowań 

tematycznych o  stanie jakości powietrza, 

wód powierzchniowych, klimatu 

akustycznego i  promieniowania 

elektromagnetycznego 

Gmina Kietrz 

2017-2018 2 
Brak poniesionych 

kosztów 
- 

Zamieszczanie na stronie BIP 

dokumentów strategicznych z zakresu 

ochrony środowiska takich jak Program 

usuwania wyrobów zawierających azbest, 

Gminny Program Ochrony Środowiska, 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz 

komunikatów o przydatności wody do 

spożycia. 

2017 3 454,20 

Środki własne 
Zakup publikacji i informatorów z zakresu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
2018 3 297,00 

69.  

Wydarzenia o charakterze targów 

(pikników edukacyjnych) szkoleń / 

wyjazdów tematycznych, itp. 

Gmina Kietrz 

2017 3 1 484,00 Środki własne 
Wyjazd na spotkanie edukacyjno-

szkoleniowe. 

2018 3 2 113,56 Środki własne 

Wyjazdy na spotkania edukacyjno-

szkoleniowe Eko-Logika z cyklu „Zielona 

Polska” w Opolu. 

2018 3 2 700,00 Środki własne 

Organizacja spektakli ekologicznych dla 

uczniów szkół podstawowych „Czarownica 

Niska Emisja” oraz „Złe decyzja”. 

2018 3 1 200,00 Środki własne 
Przewóz uczniów na spektakl ekologiczny 

w MGOK. 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

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

70.  

Informowanie o prowadzonych 

postępowaniach wymagających udziału 

społeczeństwa. 

Gmina Kietrz 2017-2018 2 
Brak poniesionych 

kosztów 
- 

Informowanie za pomocą komunikatów na 

stronie internetowej gminy oraz w BIP 

o prowadzonych postępowaniach 

wymagających udziału społeczeństwa. 

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

71.  
Np. budowa ścieżek edukacyjnych, 

muzeów przyrodniczych, itp. 
Gmina Kietrz 2017-2018 0 - - Brak realizacji zadania. 

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

72.  

Wsparcie rozwoju środowisk mających 

wpływ na kształtowanie środowiska 

poprzez organizację konferencji, szkoleń, 

seminariów, e- learningu, studiów 

podyplomowych, itp.; Profesjonalizacja 

animatorów edukacji ekologicznej, 

produkcja interaktywnych pomocy 

dydaktycznych dla wszystkich poziomów 

nauczania. 

Placówki 

oświatowe, 

organizacje 

pozarządowe, 

przedsiębiorcy 

2017-2018 2 - - 

Zadanie realizowane na bieżąco przez 

podmioty z terenu województwa 

opolskiego. 

Kierunek interwencji: Upowszechnianie systemów zarządzania środowiskiem 

73.  
Wdrażanie systemów zarządzania 

środowiskiem. 

Podmioty 

korzystające 

z zasobów 

środowiska 

2017-2018 2 - - 
Zadanie realizowane na bieżąco zależnie 

od potrzeb. 
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*Gdzie: 
0 – brak realizacji zadania,  
1 – zrealizowane częściowo, 
2 – realizowane na bieżąco, 
3 – zrealizowane całkowicie. 
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Tabela 7. Realizacja przedsięwzięć wyznaczonych w planie operacyjnym w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz, lata 2017-2018 

Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

Kierunek interwencji: Działania służące minimalizacji oddziaływania nie wydajnych lokalnych źródeł ciepła 

1.  
Wymiana okien w budynku szkolnym 

w Ściborzycach Wielkich. 
Gmina Kietrz 2017 3 9 500,00 Środki własne 

Zakup i montaż okien oraz parapetów 

w szkole podstawowej. 

2.  Wymiana okien w ZSP Nowa Cerekwia. Gmina Kietrz 2017 3 3 585,45 Środki własne 
Modernizacja budynku szkoły ZSP 

w Nowej Cerekwi. 

3.  

Zakup materiałów na ocieplenie straży 

pożarnej - f. sołecki Ściborzyce 

Wielkie. 

Gmina Kietrz 

2017 3 1 997,50 
Fundusz Sołecki 

Ściborzyce 
Wielkie 

Ocieplenie budynku OSP. 

2018 3 3 879,00 
Fundusz Sołecki 

Ściborzyce 
Wielkie 

Zakup materiałów na ocieplenie straży 

pożarnej . 

4.  
Modernizacja świetlicy wiejskiej 

w Chróścielowie – f. sołecki Chróścielów. 
Gmina Kietrz 2018 3 12 924,03 

Fundusz Sołecki 
Chróścielów 

Modernizacja świetlicy wiejskiej 

w Chróścielowie. 

Kierunek interwencji: Realizacja zadań obowiązujących planów gospodarki niskoemisyjnej gminy 

5.  

Budowa nowego chodnika w Kietrzu na 

ul. Langenowska od ul. Traugutta do ul. 

Raciborskiej. 

Gmina Kietrz 2018 3 49 999,99 Środki własne 

Budowa nowego chodnika w Kietrzu na ul. 

Langenowska od ul. Traugutta do ul. 

Raciborskiej. 

6.  
Zakup lamp zasilanych solarami na ul. 

Szkolną w Nasiedle. 
Gmina Kietrz 2017 3 6 800,67 

Fundusz Sołecki 
Nasiedle 

Zakup 1 lampy zasilanej solarami 

w Nasiedlu. 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

Kierunek interwencji: Rozwój sieci drogowej i kolejowej, rozwój infrastruktury rowerowej 

7.  

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 

w Kietrzu od km. 57+130 do granicy 

województwa. 

Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 

w Opolu 

2018-2019 1 419 264,68 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Opolskiego 
(89%), Gmina 
Kietrz (11%) 

Opracowanie dokumentacji na 

następujące zadania: przebudowa jezdni, 

przebudowa skrzyżowań, budowa 

chodnika, przebudowa zjazdów, 

przebudowa obiektów inżynierskich, 

przebudowa odwodnienia drogowego, 

przebudowa sieci kolidujących, 

przebudowa oświetlenia. 

Kierunek interwencji: Ograniczanie emisji komunikacyjnej 

8.  

Remont nawierzchni asfaltowej na 

drodze transportu rolnego działka nr 

410/2, 410/1 w Rozumicach. 

Gmina Kietrz 2017-2018 0 - - Brak realizacji zadania. 

9.  

Remont nawierzchni skrzyżowanie ul. 

Owsianej, ul. Krasickiego i Al. Schumana 

w Pilszczu. 

Gmina Kietrz 2017-2018 0 - - Brak realizacji zadania. 

10.  
Remont nawierzchni Al. Schumana 

w Pilszczu. 
Gmina Kietrz 2017-2018 0 - - Brak realizacji zadania. 

11.  Budowa drogi ul. Zatorze w Kietrzu. Gmina Kietrz 2017-2018 0 - - 

Budowa odcinka drogi ul. Zatorze 

w Kietrzu – Poprawa bezpieczeństwa 

komunikacyjnego. Projekt zaplanowano do 

realizacji w latach 2015-2021 przez Gminę 

Kietrz, a jego realizację zaplanowano na 

rok 2021. 

12.  Budowa drogi gminnej w Ściborzycach Gmina Kietrz 2018 i 2020 1 321 840,00 Środki własne Przebudowa drogi gminnej w Ściborzycach 

Wielkich”. Na zadanie zostały 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

Wielkich do granicy państwa. wydatkowane środki na projekt techniczny. 

Zadanie zostało zaplanowane na 2020 r. 

13.  Budowa drogi ul. Kombatantów w Kietrzu. Gmina Kietrz 2017 3 243 156,00 Środki własne 
Przebudowa drogi ul. Kombatantów 

w Kietrzu. 

14.  
Przebudowa drogi transportu rolnego 

w Wojnowicach etap I. 
Gmina Kietrz 2017 3 59 995,79 Środki własne 

Naprawa dróg polnych na drodze 

dojazdowej Wojnowice. 

15.  

Budowa drogi koło transformatora wraz 

z wykonaniem nawierzchni asfaltowej 

w Wojnowicach. 

Gmina Kietrz 2017 3 18 403,88 
Fundusz Sołecki 

Wojnowice 

Dokończenie budowy drogi koło 

transformatora wraz z wykonaniem 

nawierzchni asfaltowej. 

16.  
Przebudowa i remont WDK w Nowej 

Cerekwi. 
Gmina Kietrz 2018 1 700,00 Środki własne 

Przebudowa i remont WDK w Nowej 

Cerekwi” – poprawa bezpieczeństwa 

i estetyki budynku. Zadanie zaplanowano 

do realizacji w 2020 r. 

17.  

Przebudowa drogi i chodnika ul. 

Langenowska oraz cz. żużlowa 

ul. Traugutta. 

Gmina Kietrz 2017-2018 0 - - Brak realizacji zadania. 

18.  

Wykonanie drogi dojazdowej wraz 

z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na 

Działce Nr 464 – f. sołecki Wojnowice. 

Gmina Kietrz 2018 3 22 000,00 
Fundusz Sołecki 

Wojnowice 

Wykonanie drogi dojazdowej wraz 

z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na 

Działce Nr 464. 

Kierunek interwencji: Realizacja działań ochrony środowiska przed hałasem 

19.  

Wykonanie progów zwalniających 

na drodze gminnej prowadzącej 

przez osiedle – f. sołecki Lubotyń 

Gmina Kietrz 2018 3 6 707,68 
Fundusz Sołecki 

Lubotyń 

Wykonanie progów zwalniających 

na drodze gminnej prowadzącej 

przez osiedle. 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

Kierunek interwencji: Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej 

20.  

Odprowadzenie wód opadowych na 

ujęciu wody w Kietrzu (za punktem 

buraczanym do rzeki Troji) 

Gmina Kietrz 2017-2018 0 - - Brak realizacji zadania. 

21.  
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Reja 

w Kietrzu 
Gmina Kietrz 2017 3 54 487,82 Środki własne 

Budowa kanalizacji deszczowej ul. Reja 

w Kietrzu. 

22.  

Wymiana sieci wodociągowej azbestowej 

na rury PE wodociąg: 

- Chróścielów – Nasiedle 1600 mb, 

- Nowa Cerekwia 1740 mb, 

- Dzierżysław 160 mb. 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne 

HYDROKAN 

w Kietrzu 

2017 1 Brak danych Środki własne 

Wymiana sieci wodociągowej azbestowej 

na rury PE na wodociągu Dzierżysław 160 

mb. 

II półrocze 
2018 

3 ok. 97 000,00 Środki własne 

Wymiana sieci wodociągowej azbestowej 

na rury PE na wodociągu Nowa Cerekwia 

1740 mb. 

23.  
Wymiana filtrów na SUW 

w Chróścielowie, 5 szt. 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne 

HYDROKAN 

w Kietrzu 

2017-2018 0 - - Brak realizacji zadania. 

24.  

Modernizacja SUW Kietrz: 

-modernizacja komory napowietrzania 

- modernizacja filtrów wody. 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne 

HYDROKAN 

w Kietrzu 

2017 1 Brak danych Środki własne 
Modernizacja komory napowietrzania na 

SUW Kietrz. 

25.  

Modernizacja stacji uzdatniania wody 

-Rozumice 

-Wojnowice 

- Chróścielów. 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne 

HYDROKAN 

w Kietrzu 

2017-2018 0 - - Brak realizacji zadania. 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 
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[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

26.  
Wykonanie sieci wodociągowej w Kietrzu, 

ul. Niepodległości – Zielona. 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne 

HYDROKAN 

w Kietrzu 

2017-2018 0 - - Brak realizacji zadania. 

27.  Modernizacja SUW Dzierżysław. 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne 

HYDROKAN 

w Kietrzu 

2017 1 Brak danych Środki własne Modernizacja instalacji elektrycznej. 

28.  Wymiana wodomierzy głównych. 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne 

HYDROKAN 

w Kietrzu 

2017-2018 2 ok. 4 300,00 Środki własne Wymiana wodomierzy głównych. 

29.  Wymiana zasuw wodociągowych. 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne 

HYDROKAN 

w Kietrzu 

2017-2018 1 ok. 6 000,00 Środki własne Wymiana zasuw wodociągowych. 

30.  
Wymiana pomp na oczyszczalni ścieków 

w Kietrzu i modernizacja urządzeń. 

Przedsiębiorstwo 

Komunalne 

HYDROKAN 

w Kietrzu 

październik 
2017 

3 4 100,00 Środki własne 
Wymiana dyfuzorów napowietrzających 

w reaktorze – oczyszczalnia Lubotyń. 

listopad 
2017 

1 ok. 3 000,00 Środki własne 

Modernizacja zestawu pomiarowego ilości 

odprowadzanych ścieków: przetwornika 

hydrostatycznego, komputera – naprawa 

i kalibracja. 

październik 
2018 

1 ok. 1 600,00 Środki własne 
Wymiana pomp na oczyszczalni ścieków 

w Kietrzu i modernizacja urządzeń. 

31.  Usprawnienie procesu napowietrzania 
Przedsiębiorstwo 

Komunalne 
2017 1 Brak danych Środki własne Usprawnienie procesu napowietrzania 
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realizacji 

zadań 
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realizacji 

zadań* 

Koszty 
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[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

wody i filtracji na stacji uzdatniania wody. HYDROKAN 

w Kietrzu 

wody i filtracji na stacji uzdatniania wody. 

Kierunek interwencji: Poprawa jakości wód 

32.  
Budowa parkingu naprzeciw cmentarza 

w Kietrzu. 
Gmina Kietrz 2017-2018 0 - - 

Zadanie przeznaczono do realizacji 

w latach 2019-2020. 

Kierunek interwencji: Kształtowanie i racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych 

33.  

Wykonanie projektu technicznego, 

opracowanie operatu wodno-prawnego, 

remontu małej zapory na rzece Morawie. 

Gmina Kietrz 2018 3 11 050,00 Środki własne 
Budowa zastawki na rzece Morawa 

w Kietrzu – dokumentacja i wykonanie.  

34.  

Sporządzenie dokumentacji projektowej 

na budowę wodociągu w ramach zadania 

pn. " Rozbudowy drogi woj. Nr 416 w m. 

Kietrz od km 57+130 do granicy 

województwa. 

Gmina Kietrz 2018 1 - - 

Zadanie będzie realizowane w 2019 r. 

Obecnie jest na etapie przygotowywania 

projektu. 

35.  

Sporządzenie dokumentacji projektowej 

na budowę kanalizacji w ramach zadania 

pn. " Rozbudowy drogi woj. Nr 416 w m. 

Kietrz od km 57+130 do granicy 

województwa. 

Gmina Kietrz 2018-2019 3 50 000,00 Środki własne 

Sporządzenie dokumentacji projektowej na 

budowę kanalizacji sanitarnej w drodze 

wojewódzkiej 416 w miejscowości Kietrz. 

36.  
Odbudowa cieków melioracyjnych 

w Gminie Kietrz. 
Gmina Kietrz 2017 3 11 992,50 Środki własne 

Konserwacja rowu komunalnego 

w Lubotyniu. Odprowadzenie wody 

opadowej w stronę Kozłówki. w ramach 

inwestycji wykonano koszenie porostów, 

odmulanie, formowanie brzegów, usunięto 

warstwy namułu oraz oczyszczono 

przepusty. 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

2018 2 31 018,98 Środki własne 
Odbudowa cieków melioracyjnych 

w Gminie Kietrz. 

2018 3 11 760,01 Środki własne 
Umocnienie rowu komunalnego 

w Kozłówkach. 

2018 3 7 716,90 
Fundusz Sołecki 

Lubotyń 

Remont rowu na działce gminnej przy 

posesji nr 8 w Lubotyniu. 

37.  Odtworzenie rowu w Rozumicach. Gmina Kietrz 

2017 3 11 911,07 Środki własne 

Odbudowa cieku melioracyjnego 

w Rozumicach. Umocnienie rowu płytami 

melioracyjnymi. 

2017 3 89 790,00 Budżet Państwa 
Remont zniszczonego rowu w Rozumicach 

z udziałem środków z budżetu państwa. 

38.  
Modernizacja rowu przy ul. Długiej - 

f. sołecki Nasiedle. 
Gmina Kietrz 2018 3 9 500,00 

Fundusz Sołecki 
Nasiedle 

Modernizacja rowu przy ul. Długiej koło nr 

19. 

39.  

Modernizacja rowu odwadniającego 

wzdłuż drogi gminnej w miejscowości 

Rogożany wraz z udrożnieniem 

studzienek kanalizacyjnych - f. sołecki 

Rogożany. 

Gmina Kietrz 

2017 2 11 793,24 

Fundusz Sołecki 
Rogożany 

Modernizacja rowu odwadniającego 

wzdłuż drogi gminnej w miejscowości 

Rogożany wraz z udrożnieniem 

studzienek kanalizacyjnych . 
2018 2 12 951,52 

40.  

Modernizacja rowu przydrożnego 

w m. Ludmierzyce, polegającego 

na odtworzeniu i umocnieniu dna, skarp i 

modernizacja przepustu - f. sołecki 

Ludmierzyce. 

Gmina Kietrz 2018 3 10 239,75 
Fundusz Sołecki 

Ludmierzyce 

Modernizacja rowu przydrożnego 

w m. Ludmierzyce, polegającego 

na odtworzeniu i umocnieniu dna, skarp 

i modernizacja przepustu. 
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zadań 

Ocena 

realizacji 
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Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

Kierunek interwencji: Minimalizacja składowanych odpadów 

41.  

Gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w tym m.in.: odbiór 

i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych. 

Gmina Kietrz 

2017 2 
1 037 142,85, 
w tym PSZOK 

26 665,83 

Środki własne 

Odbiór odpadów komunalnych od 

mieszkańców przez firmę wywozową. 

Więcej informacji w rozdz. 5.5. 

2018 2 
1 009 040,54 
w tym PSZOK 

27 700,85 

2017 2 1 372,32 

Środki własne 

Utylizacja przeterminowanych leków. 

Funkcjonują 4 punkty do których 

mieszkańcy mogą oddawać 

przeterminowane leki – 3 apteki w Kietrzu 

i 1 punkt apteczny w Nowej Cerekwi. 
2018 2 1 829,76 

42.  

Monitoring środowiska na terenie 

zrekultywowanym po byłym wysypisku 

odpadów w Kietrzu przy ul. Lubotyńskiej. 

Gmina Kietrz 

2017 2 2 091,00 

Środki własne 

Przeprowadzenie po raz dziewiąty 

i dziesiąty od momentu zakończenia 

rekultywacji monitoringu terenu po byłym  

wysypisku odpadów. 

Zakres badań obejmował analizę odcieków 

w 1 punkcie (2 razy w roku), badanie 

wielkości opadu atmosferycznego 

(codziennie), badanie emisji i składu gazu 

składowiskowego w 16 punktach (2 razy 

w roku). W wyniku przeprowadzonego 

monitoringu nie stwierdzono żadnych 

przekroczeń badanych parametrów. 

2018 2 2 091,00 

Kierunek interwencji: Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne 

43.  Dofinansowanie usuwania wyrobów Gmina Kietrz 2017 2 20 086,12, w tym 
środki Gminy 

Środki własne 
(10%), 

Dofinansowanie usuwania materiałów 

zawierających azbest z obiektów 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadań* 

Koszty 
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[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

zawierających azbest 2 008,61, 
WFOŚiGW 
17 073,20, 
mieszkańcy 

1 004,31  

Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 

Środowiska 
i Gospodarki 

Wodnej (85%), 
mieszkańcy (5%) 

budowlanych z budynków mieszkalnych, 

gospodarczych i innych. 

Złożono 19 wniosków o dofinansowanie, 

pozytywnie rozpatrzono 16, na prośbę 

stron 3 wnioski zostały wycofane. 

Usunięto łącznie 44,70 Mg odpadów 

zawierających azbest. 

 2018 2 

13 652,39, w tym 
środki Gminy 

1 365,24, 
WFOŚiGW 
11 604,53, 
mieszkańcy 

682,62  

Środki własne 
(10%), 

Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 

Środowiska 
i Gospodarki 

Wodnej (85%), 
mieszkańcy (5%) 

Dofinansowanie usuwania materiałów 

zawierających azbest z obiektów 

budowlanych z budynków mieszkalnych, 

gospodarczych i innych. 

Złożono 17 wniosków o dofinansowanie, 

pozytywnie rozpatrzono 14, na prośbę 

stron 3 wnioski zostały wycofane. 

Usunięto łącznie 34,52 Mg odpadów 

zawierających azbest. 

Kierunek interwencji: Ochrona i wzmocnienie ochrony form ochrony przyrody, w tym przywrócenie lub utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków 

w ramach form ochrony przyrody 

44.  

Jak postępować z gatunkami 

inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku 

i polskich gminach – wsparcie działań 

proekologicznych 

Gmina Kietrz 2018 2 Brak danych - 
Program został rozpoczęty i jest w trakcie 

realizacji. 

45.  
Odbudowa terenu zielonego na ul. 

Głubczyckiej w Kietrzu. 
Gmina Kietrz 2018 3 39 999,99 Środki własne 

 Odbudowa terenu zielonego na ul. 

Głubczyckiej w Kietrzu – poprawa 

wizerunku i estetyki miasta. 

46.  Ograniczanie antropopresji na Gmina Kietrz 2017 2 882 938,97 Środki własne Projekt realizowany w latach 2015-2019, 
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[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

Różnorodność biologiczną, 

dziedzictwo kulturowe i historyczne - 

zrównoważony rozwój Gór Opawskich 

i Bramy Morawskiej - Rewaloryzacja 

Rynku w Kietrzu. 

2018 2 1 924 484,91 

mający na celu poprawę estetyki 

i wizerunku miasta. 

 

 
*Gdzie: 
0 – brak realizacji zadania,  
1 – zrealizowane częściowo, 
2 – realizowane na bieżąco, 
3 – zrealizowane całkowicie. 
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4. Ocena realizacji Programu Ochrony Środowiska 

Jak wynika z tabeli nr 6 w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. w ramach celów 

i kierunków ochrony środowiska Programu Ochrony Środowiska wyznaczone zostały 73 

zadania. Z tych 73 zadań, podjęto się realizacji 53. Przyjęte w Programie Ochrony 

Środowiska priorytety, cele i zadania zgodne były z kierunkami Polityki Ekologicznej Państwa 

- stanowiły przełożenie celów Polityki Ekologicznej Państwa na szczebel Gminy. Większość 

niezrealizowanych zadań posiadała charakter administracyjny i nie było potrzeby ich 

realizacji. Wykonanie części zadań zostało wyznaczone na późniejsze lata.  

Stopień realizacji celów i kierunków ochrony środowiska dla gminy Kietrz wynosi 

72,60%. 

Tabela 8. Ocena realizacji celów i kierunków Programu Ochrony Środowiska 

L.p. Obszar interwencji 
Liczba zadań 

wyznaczonych 

Liczba zadań zrealizowanych/ 

realizowanych 

1.  
Ochrona klimatu i jakości 

powietrza 
14 12 

2.  Zagrożenia hałasem 8 5 

3.  Pola elektromagnetyczne 3 2 

4.  

Gospodarowanie wodami 

i gospodarka wodno-

ściekowa 

10 8 

5.  Zasoby geologiczne 6 5 

6.  Gleby 9 5 

7.  

Gospodarka odpadami 

i zapobieganie 

powstawaniu odpadów 

3 3 

8.  Zasoby przyrodnicze 10 5 

9.  
Zagrożenia poważnymi 

awariami 
4 3 

10.  Działalność ekologiczna 6 5 

Suma 73 53 

 

Plan operacyjny Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz wyznaczył również 46 

przedsięwzięć, z których, zgodnie z tabelą 7, zrealizowano 36. Zadania obejmowały 

następujące kierunki interwencji: działania służące minimalizacji oddziaływania nie 

wydajnych lokalnych źródeł ciepła, realizacja zadań obowiązujących planów gospodarki 
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niskoemisyjnej gminy, rozwój sieci drogowej i kolejowej, rozwój infrastruktury rowerowej, 

ograniczanie emisji komunikacyjnej, realizacja działań ochrony środowiska przed hałasem, 

rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, poprawa jakości wód, kształtowanie 

i racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych, minimalizacja składowanych odpadów, 

gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, ochrona i wzmocnienie ochrony form 

ochrony przyrody, w tym przywrócenie lub utrzymanie właściwego stanu ochrony siedlisk 

przyrodniczych oraz gatunków w ramach form ochrony przyrody. 

Stopień realizacji przedsięwzięć z planu operacyjnego dla gminy Kietrz wynosi 

78,26%. 

5. Ocena systemu monitoringu 

W celu oceny wpływu realizacji zadań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska na 

poprawę środowiska na terenie gminy Kietrz zestawiono wartości wskaźników monitoringu, 

porównując stan z 2016 roku (rok bazowy) ze stanem na lata 2017-2018. 
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Tabela 9. Wskaźniki monitoringu 

L.p. Wskaźnik Jednostka 2016 2017 2018 
Zmiana 

wskaźnika* 

Ochrona powietrza 

Wyniki klasyfikacji strefy pod kątem ochrony zdrowia dla strefy opolskiej 

1.  Dwutlenek siarki (SO2) - A A A  

2.  Dwutlenek azotu (NO2) - A A A  

3.  pył zawieszony PM10  C C C  

4.  pył zawieszony PM2,5 - C C C  

5.  Benzen (C6H6) - C A A  

6.  Tlenek węgla (CO) - A A A  

7.  Ołów (Pb) - A A A  

8.  Arsen (As) - A A A  

9.  Kadm (Cd) - A A A  

10.  Nikiel (Ni) - A A A  

11.  Benzo(a)piren (B(a)P) - C C C  
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L.p. Wskaźnik Jednostka 2016 2017 2018 
Zmiana 

wskaźnika* 

12.  Ozon (O3) - C C A  

Gospodarka wodno-ściekowa 

13.  Długość czynnej rozdzielczej sieci wodociągowej km 96,4 98,5 98,9  

14.  
Połączenia rozdzielczej sieci wodociągowej prowadzące do 

budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania 
szt. 2 002 2 007 2 019  

15.  Ludność korzystająca z sieci wodociągowej os. 10 636 10 552 10 467  

16.  Korzystający z sieci wodociągowej w % ogółu ludności % 95,6 95,6 95,6  

17.  Woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 402,7 338,9 337,5  

18.  
Zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 

mieszkańca 
m3 36,1 30,6 30,7  

19.  Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności dam3 649,1 637,7 669,8  

20.  Długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 15,6 15,6 15,6  

21.  
Przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych 

i zbiorowego zamieszkania 
szt. 271 273 274  

22.  Ścieki bytowe odprowadzone siecią kanalizacyjną m3 146,1 145,0 143,4  
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L.p. Wskaźnik Jednostka 2016 2017 2018 
Zmiana 

wskaźnika* 

23.  Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej os. 4 125 4 130 4 110  

24.  Korzystający z sieci kanalizacyjnej w % ogółu ludności % 37,1 37,4 37,5  

25.  Wielkość oczyszczalni komunalnych w RLM os. 3 828 3 828 3 828  

26.  Ilość zbiorników bezodpływowych szt. 1 436 1 436 1 436  

27.  Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków szt. 94 96 110  

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych po oczyszczeniu 

28.  

BZT5 kg/rok 2 392 1 073 1 168  

ChZT kg/rok 16 795 9 284 6 252  

Zawiesina ogólna kg/rok 2 766 1 628 1 498  

29.  Osady z komunalnych oczyszczalni ścieków Mg 19 19 18  

Pola elektromagnetyczne 

30.  Poziom PEM V/m 0,2 - -  

Gospodarka odpadami 

31.  Zlikwidowane dzikie wysypiska szt. 0 1 1  
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L.p. Wskaźnik Jednostka 2016 2017 2018 
Zmiana 

wskaźnika* 

32.  
Odpady komunalne zebrane podczas likwidacji dzikich 

wysypisk 
t 0,0 2,0 8,0  

33.  
Liczba nieruchomości objętych systemem gospodarki 

odpadami 
szt. 2 348 2 264 2 575  

34.  Liczba osób objętych systemem gospodarki odpadami os. 8 787 8 792 8 795  

35.  Masa zebranych odpadów komunalnych łącznie Mg 4 724,417 4 903,726 5 159,110  

36.  Masa zebranych odpadów komunalnych zmieszanych Mg 3 386,740 3 496,66 3 583,910  

37.  Masa zebranych odpadów komunalnych segregowanych Mg 1 337,677 1 407,066 1 575,200  

38.  

Poziomy recyklingu przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła 

% 

32,69 

Wymagane 

≥18 

33,25 

Wymagane 

≥20 

40,45 

Wymagane 

≥30 

 

39.  

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

% 

100 

Wymagane 

≥42 

100 

Wymagane 

≥45 

100 

Wymagane 

≥50 

 

40.  
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazanych do składowania 
% 

0 

Wymagane 

≤45 

35,29 

Wymagane 

≤45 

18,99 

Wymagane 

≤40 
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L.p. Wskaźnik Jednostka 2016 2017 2018 
Zmiana 

wskaźnika* 

41.  
Składowiska na których unieszkodliwiane są odpady 

komunalne 
ha 6,1 6,1 6,1  

Zasoby przyrodnicze 

42.  Lesistość % 2,5 2,4 2,4  

43.  Całkowita powierzchnia gruntów leśnych ha 343,07 342,55 342,55  

44.  Całkowita powierzchnia lasów ha 342,38 341,86 341,86  

45.  Powierzchnia obszarów prawnie chronionych ha 94,82 101,75 101,75  

46.  Pomniki przyrody szt. 2 2 2  

47.  Nasadzenia drzew szt. 68 130 440  

48.  Nasadzenia krzewów szt. 31 25 20  

49.  
Powierzchnia parków, zieleńców i terenów zieleni 

osiedlowej 
ha 14,80 14,80 15,40  

Monitoring i zarządzanie środowiskiem 

50.  Nakłady na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zł 2 585 602,52 2 934 343,15 4 301 936,91  

źródło: GUS, WIOŚ w Opolu, Urząd Miejski w Kietrzu 
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*Gdzie:  

kolor zielony – poprawa lub brak zmian,  

kolor czerwony – pogorszenie wartości wskaźnika lub negatywna wartość. 

Stan wskaźników monitoringu na terenie gminy Kietrz na przestrzeni analizowanego okresu 

czasu poprawił się lub nie uległ zmianie w 47 przypadkach, natomiast w 3, dotyczących 

jakości powietrza, wykazuje negatywną wartość.   

5.1. Ochrona powietrza 

Emisję zanieczyszczeń do powietrza powodują zarówno źródła naturalne, jak 

i antropogeniczne. Do tych pierwszych zaliczamy zjawisko wietrzenia skał, pożary czy 

procesy biologiczne (rozkład materii organicznej, pylenie roślin). Zanieczyszczeniami 

związanymi z działalnością człowieka są natomiast: przemysł energetyczny, transportowy, 

sektor komunalno-bytowy. Zanieczyszczanie powietrza dzieli się na pyłowe i gazowe. 

Do zanieczyszczeń pyłowych zalicza się pyły zawieszone PM10 i PM2,5, które uważa się za 

najpoważniejsze zagrożenie zdrowia ludzi. Ma to związek ze zróżnicowaniem wielkości ich 

cząsteczek oraz składu chemicznego. Mogą zawierać metale ciężkie, pierwiastki 

promieniotwórcze i rakotwórcze oraz toksyczne związki organiczne, takie jak 

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Ponadto pyły zawieszone mogą być 

nośnikiem bakterii i wirusów, które są przyczyną podrażnień układu oddechowego i alergii. 

Pyły mają również szkodliwy wpływ na rośliny, gdyż osadzając się na powierzchni liści 

pochłaniają światło i zatykają aparaty szparkowe, utrudniając proces fotosyntezy. Największy 

wpływ na wielkość ich emisji mają źródła bytowo-komunalne, określane jako źródła 

powierzchniowe tzw. niska emisja. Drugą istotną przyczyną tych zanieczyszczeń są emisje 

pochodzące z energetyki zawodowej i transportu. 

Monitoring WIOŚ w Opolu6 

Zgodnie z rozporządzeniem 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) dla wszystkich 

zanieczyszczeń uwzględnionych w ocenie strefę stanowi: 

 aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 

 miasto nie będące aglomeracją o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, 

 pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 

100 tys. mieszkańców. 

Województwo opolskie zostało podzielone na 2 strefy: miasto Opole oraz strefa opolska 

w skład której wchodzi pozostała część województwa. 

WIOŚ w Opolu prowadził monitoring jakości powietrza za pomocą 51 stanowisk 

pomiarowych w 28 miejscowościach w 2017 r. oraz 28 stanowisk w 14 miejscowościach 

w 2018 r. Zakres prowadzonego monitoringu obejmuje pomiary stężeń dwutlenku siarki 

(SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6), ozonu (O3), pyłu 

zawieszonego PM2,5 oraz PM10, które to prowadzone są metodą automatyczną (pomiary 

ciągłe) oraz, prowadzone metodą manualną (pobór prób w terenie i oznaczenia 

laboratoryjne), pomiary pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10, benzenu (C6H6), dwutlenku siarki 

                                                
6
 Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2017, WIOŚ w Opolu 2018. Roczna ocena jakości 

powietrza w województwie opolskim. Raport wojewódzki za rok 2018, GIOŚ w Opolu 2019. 
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(SO2), dwutlenku azotu (NO2), a także ołowiu (Pb), arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) 

i benzo(a)pirenu (B(a)P) zawartych w pyle PM10. Przy współpracy z jednostkami samorządu 

terytorialnego prowadzono również pomiary metodą pasywną. W celu ochrony roślin 

prowadzi się monitoring metodą automatyczną stężeń dwutlenku siarki (SO2), tlenku azotu 

(NO) i ozonu (O3). Na terenie gminy Kietrz w 2017 r. była zlokalizowana stacja pomiarowa 

przy ul. 3. Maja, na której prowadzono pomiary pasywne dwutlenku siarki i dwutlenku azotu. 

Wyniki zrealizowanych pomiarów zestawiono w tabeli. 

Tabela 10. Wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń powietrza na stacji pomiarowej 

zlokalizowanej na terenie gminy Kietrz w 2017 r. 

Stężenie dwutlenku siarki SO2 [µg/m
3
] 

średnie roczne w sezonie grzewczym w sezonie pozagrzewczym 

6,2 10,6 1,9 

Stężenie dwutlenku azotu NO2 [µg/m
3
] 

średnie roczne w sezonie grzewczym w sezonie pozagrzewczym 

13,2 18,7 7,7 

źródło: WIOŚ w Opolu 

Zanieczyszczenie powietrza dwutlenkiem siarki ocenia się dla kryterium ochrony zdrowia 

w  odniesieniu do 1 i  24-godzinnego czasu uśredniania stężeń, wynoszącego odpowiednio 

350 µg/m3 i 125 µg/m3 . Poziomy te mogą być przekraczane z  dopuszczalną częstością, 

wynoszącą 24 razy w roku dla stężeń 1-godz. i 3 razy dla stężeń 24-godz. Stężenia 

dwutlenku siarki utrzymują się na niskim poziomie i już od wielu lat nie wykazują przekroczeń 

standardów jakości powietrza, ustalonych dla tego zanieczyszczenia. Zaobserwować można 

że na przestrzeni ostatnich 10 lat nastąpiła znaczna poprawa jakości powietrza. Okresem 

dominującej emisji dwutlenku siarki jest sezon grzewczy i właśnie w tym czasie obserwuje 

się najwyższy poziom stężeń tego zanieczyszczenia. Stężenia zmierzone w  okresie 

zimowym (grzewczym: październik – marzec), są zwykle kilkukrotnie wyższe niż w  okresie 

letnim (pozagrzewczym: kwiecień – wrzesień). 

Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu ocenia się pod kątem ochrony 

zdrowia dla dwóch kryteriów: stężeń 1-godzinnych oraz średniorocznych, dla których 

wartości dopuszczalne wynoszą odpowiednio 200 µg/m3 oraz 40 µg/m3 . Równocześnie 

dopuszczalne stężenie 1-godzinne może zostać przekroczone maksymalnie 18 razy w roku. 

Pomiary stężeń dwutlenku azotu nie wykazują przekroczeń wartości normatywnych. 

W przeciągu ostatnich lat, wartości średnich stężeń NO2 utrzymywały się na zbliżonym, 

średnim poziomie. 

Klasyfikacja stref 

Ocenę jakości powietrza i obserwację zmian dokonano w  ramach państwowego monitoringu 

środowiska w  strefach, które sklasyfikowano na podstawie poziomów substancji 

w  powietrzu oraz poziomów dopuszczalnych z dozwolonymi przypadkami przekroczeń, 

poziomów docelowych oraz poziomów celów długoterminowych ze względu na ochronę 

zdrowia ludzi oraz ochronę roślin, określonych w  rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w  powietrzu (Dz.U.2012, poz. 

1031). Zgodnie z definicjami zawartymi w dyrektywie 2008/50/WE: 
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 poziom dopuszczalny oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony w celu 

unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie 

ludzkie lub środowisko jako całość, który powinien być osiągnięty w określonym 

terminie i po tym terminie nie powinien być przekraczany, 

 poziom docelowy oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania, 

zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub 

środowisko jako całość, który powinien być osiągnięty tam, gdzie to możliwe 

w określonym czasie, 

 poziom celu długoterminowego oznacza poziom substancji w powietrzu, który 

należy osiągnąć w dłuższej perspektywie w celu zapewnienia skutecznej ochrony 

zdrowia ludzkiego i środowiska. 

Strefę opolską obejmującą gminę Kietrz zaliczono do klasy C ze względu na przekroczenia 

poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 

i benzo(a)pirenu. Do klasy C1 zakwalifikowano strefę z powodu przekroczenia poziomu 

dopuszczalnego pyłu PM2,5 dla II fazy obowiązującej od 2020 r. Ze względu na 

przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu zaliczono do klasy D2. Dla 

pozostałych substancji strefę zaliczono do klasy A, oznaczającej poziom stężenia 

nieprzekraczający poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych i poziomów celów 

długoterminowych. Biorąc pod uwagę ochronę roślin strefę opolską przypisano do klasy D2 

z uwagi na przekroczenia poziomu celu długoterminowego ozonu oraz do klasy 

A oznaczającej brak przekroczeń wartości dopuszczalnych dla tlenków azotu i dwutlenku 

siarki oraz poziomu docelowego ozonu. 

5.2. Zasoby wodne7 

Wody powierzchniowe 

Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska wynika z art. 349 ustawy z  dnia 20 lipca 2017 r.– Prawo wodne 

przy czym zgodnie z ust. 3 tego artykułu badania jakości wód powierzchniowych w zakresie 

elementów fizykochemicznych, chemicznych i  biologicznych oraz obserwacje elementów 

hydromorfologicznych na potrzeby oceny stanu ekologicznego należą do kompetencji 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska dokonuje także na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 21 lica 2016 

r. oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych dla obszaru województwa. 

Sieć pomiarowa monitoringu obejmowała 35 punktów w 2017 r., i 44 w 2018 r. Dwa punkty, 

w 2017 r., były zlokalizowane na terenie gminy Kietrz. 

Tabela 11. Klasyfikacja stanu JCWP w punktach pomiarowo-kontrolnych w gminie Kietrz 

w 2017 r. 

Nazwa JCWP Ostra Troja do Morawy włącznie 

Punkt pomiarowo-kontrolny Ostra - Pilszcz Troja - Kozłówki 

Status JCWP 
SZCW (silnie zmieniona część 

wód) 

SZCW (silnie zmieniona część 

wód) 

                                                
7
 Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2017, WIOŚ w Opolu 2018. 
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Nazwa JCWP Ostra Troja do Morawy włącznie 

Klasa elementów 

biologicznych 
2 2 

Klasa elementów 

hydromorfologicznych 
2 2 

Klasa elementów 

fizykochemicznych 
>2 >2 

Klasa elementów 

fizykochemicznych – 

specyficzne zanieczyszczenia 

syntetyczne i niesyntetyczne 

- - 

Stan/potencjał ekologiczny umiarkowany stan umiarkowany potencjał 

Stan chemiczny - - 

Ocena stanu JCWP zły stan zły stan 

źródło: WIOŚ w Opolu 

Stan jakości pozostałych jednolitych części wód powierzchniowych występujących na terenie 

omawianej gminy, przedstawiono w tabeli na podstawie danych Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. 

Tabela 12. Stan JCWP zlokalizowanych na terenie gminy Kietrz 

Nazwa JCWP Status 
Stan/potencjał 

ekologiczny 
Stan chemiczny 

Ocena stanu 

JCWP 

Psina do Suchej 
Psiny włącznie 

NAT (naturalna) zły poniżej dobrego zły 

Rozumicki Potok NAT (naturalna) poniżej dobrego poniżej dobrego zły 

Krzanówka NAT (naturalna) zły poniżej dobrego zły 

Opawa od 
Opawicy do 
Morawicy 

SZCW (silnie 
zmieniona część 

wód) 

dobry i powyżej 
dobrego 

poniżej dobrego zły 

Troja od Morawy 
do ujścia 

NAT (naturalna) poniżej dobrego poniżej dobrego zły 

Psina od Suchej 
Psiny do ujścia 

NAT (naturalna) zły poniżej dobrego zły 

źródło: PGW WP 

Wody podziemne 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 

z późn. zm.) zobowiązuje Państwową Służbę Hydrogeologiczną do wykonywania badań 

i oceny stanu wód podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych i ilościowych. 

Badania i klasyfikację wód podziemnych w punktach sieci krajowej w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska wykonuje Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut 
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Badawczy w Warszawie przy koordynacji i na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska. 

Na terenie województwa opolskiego przeprowadzone zostały w ramach monitoringu 

operacyjnego (którym obejmuje się jednolite części wód podziemnych uznane za zagrożone 

niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych) badania w 27 punktach 

pomiarowych w 2017 r. i 34 w 2018 r., jednak żaden punkt nie był zlokalizowany na terenie 

gminy Kietrz. 

5.3. Hałas 

Hałas jest zanieczyszczeniem środowiska, charakteryzującym się dużą ilością 

i różnorodnością źródeł oraz powszechnością występowania. Hałas jest uznawany za 

czynnik, który w największym stopniu wpływa na jakość warunków zamieszkania 

i wypoczynku ludzi. Nadmierny hałas może wywoływać niekorzystne zmiany w organizmie 

człowieka. Powoduje on między innymi zaburzenia snu i wypoczynku, wpływa niekorzystnie 

na układ nerwowy, utrudnia pracę i naukę, zwiększa podatność na choroby psychiczne. 

Występujący w środowisku naturalnym hałas spowodowany działalnością człowieka można 

podzielić na komunikacyjny i przemysłowy (instalacyjny). Czynnikami wpływającymi na 

poziom hałasu komunikacyjnego są natężenie i płynność ruchu, procentowy udział pojazdów 

ciężarowych w strumieniu pojazdów, prędkość strumienia pojazdów, położenie drogi oraz 

rodzaj nawierzchni, ukształtowanie terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna, 

charakter obudowy trasy i rodzaj sąsiadującej z trasą zabudowy. Źródłami hałasu 

przemysłowego są dźwięki emitowane przez różnego rodzaju maszyny i urządzenia, a także 

wyposażenie zakładów przemysłowych, rzemieślniczych i usługowych oraz procesy 

technologiczne w nich zachodzące. 

WIOŚ na terenie gminy Kietrz nie prowadził monitoringu hałasu drogowego. Źródłem hałasu 

mogą być drogi wojewódzka przebiegające przez teren gminy. 

5.4. Pola elektromagnetyczne 

Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące (PEM) występuje w postaci naturalnej 

(źródłami są Ziemia, Słońce, zjawiska atmosferyczne) oraz sztucznej (związane 

z powszechnym wykorzystywaniem energii elektrycznej oraz nowych technik radiowych). 

Pola elektromagnetyczne występują w otoczeniu wszystkich urządzeń elektrycznych. 

Podstawowymi źródłami pól elektromagnetycznych są: 

 stacje bazowe telefonii komórkowej, 

 stacje radiowe i telewizyjne, 

 stacje radiolokacyjne, 

 linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia, 

 urządzenia powszechnego użytku, m.in. kuchenki mikrofalowe, aparaty komórkowe. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie prowadzi w ramach jednego 

z podsystemów Państwowego Monitoringu Środowiska pomiary poziomów promieniowania 

elektromagnetycznego w  środowisku w 135 punktach w trzyletnich cyklach pomiarowych, po 
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45 punktów dla każdego roku8. W każdym z tych 45 punktów pomiary wykonuje się raz 

w roku kalendarzowym. Pomiarami objęto tereny miast powyżej 50 tys. mieszkańców, 

pozostałe miasta i tereny wiejskie, ustalając na każdym z wymienionych obszarów 

badawczych po 15 punktów pomiarowych, zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla 

ludności. 

Na terenie gminy Kietrz znajduje się jeden punkt pomiarowy, w miejscowości Kietrz, przy ul. 

Głowackiego. Zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska WIOŚ wykona 

najbliższe pomiary w 2019 r. Średni poziom wyznaczony na podstawie wszystkich pomiarów 

wykonanych na terenie województwa w  2017 roku wyniósł na terenach miejskich 0,5 V/m, 

a na terenach wiejskich 0,3 V/m, natomiast w 2018 r. 0,44 V/m na terenach miejskich oraz 

<0,2 V/m na terenach wiejskich i był znacznie niższy od wartości dopuszczalnej wynoszącej 

7 V/m, określonej w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 

sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). 

5.5. Gospodarka odpadami 

Infrastruktura zagospodarowania odpadów9 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpady komunalne mogą być zagospodarowane 

jedynie w regionalnych instalacjach do przetwarzania odpadów (RIPOK) lub instalacjach do 

zastępczej obsługi regionów.  Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego na 

lata 2016-2022 wyznaczył 4 regiony gospodarki odpadami. Gmina Kietrz wchodzi w skład 

regionu południowo-wschodniego obejmującego 21 gmin województwa opolskiego oraz 

gminę Pietrowice Wielkie z województwa śląskiego. Na terenie regionu istnieje osiem 

regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych: dwie instalacje 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, dwie kompostownie 

odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz cztery składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne. Odpady z terenu raportowanej jednostki samorządowej były 

kierowane i zagospodarowywane w RIPOK znajdującej się w miejscowości Dzierżysław, 

scharakteryzowanej w tabeli.  

Tabela 13. Regionalne Instalacje do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Kietrzu 

Instalacja regionalna do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 

Nazwa i adres instalacji 
Podmiot eksploatujący 

instalację 

Przepustowość 

części 

mechanicznej 

[Mg/rok] 

Przepustowość 

części 

biologicznej 

[Mg/rok] 

Instalacja MBP Zakład 

Zagospodarowania Odpadów 

w Dzierżysławiu, Dzierżysław 1, 

48-130 Kietrz 

Naprzód Sp. z o.o. 100 000 47 000 

Kompostownia selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych odpadów ulegających 

                                                
8
 Ocena wyników pomiarów monitoringowych pól elektromagnetycznych za rok 2017 i 2018 

w województwie opolskim, WIOŚ w Opolu 2018, 2019. 
9
 Plan Gospodarki Odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 

2023-2028, Opole 2016. 
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biodegradacji 

Nazwa i adres instalacji 
Podmiot eksploatujący 

instalację 

Zdolność 

przerobowa 

roczna 

[Mg/rok] 

Kompostownia zlokalizowana na terenie 

Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne w Dzierżysławiu, Dzierżysław 1, 48-

130 Kietrz 

Naprzód Sp. z o.o. 5 000 

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

Nazwa i adres składowiska 

Podmiot 

eksploatujący 

instalację 

Pojemność 

całkowita 

[m
3
] 

Pojemność 

wypełniona 

[m
3
] 

Pojemność 

pozostała 

w 2016 r. [m
3
] 

Składowisko odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne 

w Dzierżysławiu, Dzierżysław 1, 

48-130 Kietrz 

Naprzód Sp. 

z o.o. 
308 000 110 965 197 035 

źródło: Plan Gospodarki Odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-

2028 

Ilość odpadów komunalnych10 

Odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy prowadzi firma Naprzód Sp. z o.o., 

ul. Raciborska 144b, 44-280 Rydułtowy. Przy składowisku odpadów w Dzierżysławiu od 

2014 r. znajduje się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, do którego mieszkańcy mogą 

w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi we własnym zakresie 

dostarczyć odpady segregowane.  

Ilość odpadów wytworzonych i odebranych z terenu gminy Kietrz (zarówno z miejsc ich 

powstania, jak i dowiezionych do PSZOK) przedstawiono w tabeli, zestawiając rok 2016 (rok 

bazowy) z latami 2017-2018. 

Tabela 14. Ilość odpadów komunalnych odebranych przez firmę wywozową na terenie gminy 

Kietrz za lata 2016-2018 

Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych 

Masa odebranych odpadów 
komunalnych (Mg) 

2016 2017 2018 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 37,237 25,83 34,380 

15 01 02 
Opakowania z tworzyw 

sztucznych 
162,18 212,863 224,240 

15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
- - 23,990 

15 01 07 Opakowania ze szkła 118,800 138,770 140,250 

                                                
10

 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kietrz za 2017 i 2018 r., Kietrz 
2018, 2019. 
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Kod odebranych 
odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych 

Masa odebranych odpadów 
komunalnych (Mg) 

2016 2017 2018 

16 01 03 Zużyte opony 38,200 32,540 38,920 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu 

gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych 

i elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06 

295,360 421,448 582,380 

17 02 03 Tworzywa sztuczne - - 7,880 

17 03 80 Papa odpadowa - 1,260 - 

20 01 08 
Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 
162,380 131,080 103,920 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 

23 i 20 01 35 

13,500 11,250 15,560 

20 01 39 Tworzywa sztuczne - 0,560 - 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 363,240 196,080 192,180 

20 03 01 
Niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne 
3 386,740 3 496,66 3 583,910 

20 03 03 
Odpady z czyszczenia ulic 

i placów 
25,000 3,300 - 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 121,780 232,085 211,500 

 Razem 4 724,417 4 903,726 5 159,11 

źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Kietrz za 2016, 2017 i 2018 r. 

Realizacja zadania „Udział gminy w realizacji regionalnego systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi” 

Gmina realizuje zadanie poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów obejmującej 

następujące frakcje odpadów: 

 z terenów zamieszkałych: popiół, tworzywa sztuczne, metale, papier i tektura, szkło 

bezbarwne i kolorowe, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające 

biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, przeterminowane 

leki, chemikalia, odzież i tekstylia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odbierane 

w każdej ilości, odpady remontowe i budowlane w ilości do 500 kg na osobę rocznie oraz 

wełna mineralna, ondulina, papa i styropian budowlany w ilości do 300 kg na deklarację 

rocznie, 

 z terenów niezamieszkałych: popiół, tworzywa sztuczne, metale, papier i tektura, szkło 

białe i kolorowe, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające 
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biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone, 

w ilości zgodną z zadeklarowaną pojemnością pojemnika. 

Gmina przyczynia się do ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających 

biodegradacji przekazanych do składowania oraz osiągnięcia poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 

komunalnych. Osiągnięte poziomy zostały przedstawione w tabeli 9. 

Działania edukacyjno-informacyjne 

Opracowana została ulotka zawierająca informację, jakie odpady podlegają selektywnej 

zbiórce, co należy wrzucać, a czego nie do określonych pojemników lub worków oraz 

częstotliwość odbioru odpadów. Przez firmę wywozową była rozprowadzana ulotka 

informacyjna wśród właścicieli nieruchomości wraz z harmonogramem wywozu.  

Opracowano i rozprowadzono wśród mieszkańców ulotkę zawierającą informacje dotyczące 

terminów płatności, formy płatności, punktów odbioru odpadów  zielonych w poszczególnych 

miejscowościach gminy. Ponadto rozpowszechniono artykuły i informacje na temat nowego 

systemu gospodarowania odpadami, które zamieszczane były w gazetach lokalnych, na 

stronie www.kietrz.pl oraz w Biuletynie Informacyjnym Gminy Kietrz www.bip.kietrz.pl. 

Informacje były rozpowszechniane wśród mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. 

poprzez tablice ogłoszeń w poszczególnych sołectwach oraz w mieście Kietrz.  
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6. Podsumowanie 

Zadania wyznaczone w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz zostały 

w zdecydowanej większości zrealizowane zgodnie z zamierzeniami inwestycyjnymi. 

W ramach realizacji celów i kierunków ochrony środowiska w Programie Ochrony 

Środowiska dla Gminy Kietrz w latach 2017-2018 podjęto się realizacji 53 zadań 

wynikających z zapisów ww. Programu. Zrealizowano także 36 przedsięwzięć wyznaczonych 

w planie operacyjnym Realizacja celów i kierunków ochrony środowiska kształtuje się na 

poziomie 72,60%, natomiast realizacja planu operacyjnego na poziomie 78,26% co jest 

bardzo dobrym wynikiem. Większość niezrealizowanych zadań posiadała charakter 

administracyjny oraz kontrolny i nie było potrzeby ich realizacji. Wykonanie części zadań 

zostało wyznaczone na późniejsze lata. 

Władze Gminy Kietrz oraz inne podmioty odpowiedzialne za realizację Programu Ochrony 

Środowiska przeznaczały znaczne nakłady finansowe na rozwój infrastruktury drogowej, 

wodociągowej, kanalizacyjnej oraz wspieranie finansowe mieszkańców w zakresie wymiany 

systemów grzewczych. Gmina wybiera te inwestycje, które z punktu widzenia potrzeb 

omawianej jednostki samorządu terytorialnego są najważniejsze i najpilniejsze, w stosunku 

do jakości środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. Oprócz zadań 

inwestycyjnych, które angażowały największe nakłady finansowe, jednostki rozdysponowały 

również środki na utrzymywanie cieków melioracyjnych, terenów zieleni, ochronę form 

przyrody, gospodarkę odpadami komunalnymi oraz edukację ekologiczną. 

Ostatecznie realizację Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kietrz za lata 2017-2018 

ocenia się pozytywnie. Ocenę potwierdza przeprowadzona analiza wskaźnikowa realizacji 

Programu na terenie gminy. Wskazuje ona, że zwiększyła się ilość przyłączy wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Zwiększyła się również ilość odebranych odpadów komunalnych, w tym 

selektywnie zbieranych, nieznacznej poprawie uległa jakość powietrza co świadczy 

o skutecznej realizacji edukacji ekologicznej oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. 

Zaleca się kontynuację realizacji wyznaczonych celów zwłaszcza z zakresu budowy sieci 

kanalizacyjnej. 
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