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RFIL! Rz-dowy#Fundusz#Inwestycji#Lokalnych!

RLM! Równowa"na#liczba#mieszka(ców!

RPOWO! Regionalny#Program#Operacyjny#Województwa#Opolskiego!

RWM.! Regionalny#Wydzia!#Monitoringu#.rodowiska!

RZGW! Regionalny#Zarz-d#Gospodarki#Wodnej!

SPASiOZK! Strategiczny! plan! adaptacji# dla# sektorów! i!obszarów# wra"liwych! na!zmiany! klimatu!
do!roku!2020!z!perspektyw-!do!roku!2030!

SRGU! Strategia!Rozwoju!Gminy!Murów!

SRPO! Strategia!Rozwoju!Powiatu!Opolskiego!

SRWO! Strategia#Rozwoju#Województwa#Opolskiego!

SWOT! skrót!od!angielskich#wyrazów:#strenghts#*mocne#strony+,#weaknesses#*s!abe#strony+,#
opportunities#*szanse+#oraz#threats#*zagro"enia+!

SZRWRR! Strategia#zrównowa"onego#rozwoju#wsi,#rolnictwa!i!rybactwa!na!lata!2012�2020!

SZRT! Strategia#Zrównowa"onego#Rozwoju#Transportu!do!2030!roku!

.SRK! .redniookresowa#Strategia#Rozwoju#Kraju!

TEN-T! Transeuropejska#sie&#transportowa!

WFO.iGW! Wojewódzki#Fundusz#Ochrony#.rodowiska!i!Gospodarki!Wodnej!

WIO.! Wojewódzki#Inspektorat#Ochrony#.rodowiska!

WSSE! Wojewódzka#Stacja#Sanitarno-Epidemiologiczna!

WUOZ! Wojewódzki#Urz-d#Ochrony#Zabytków!

ZZR! Zak!ad#zwi)kszonego#ryzyka#wyst-pienia#awarii#przemys!owej!

ZDR! Zak!ad#du"ego#ryzyka#wyst-pienia#awarii#przemys!owej!
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1. Wstęp 

1.1 Podstawa prawna opracowania 

Podstaw-# prawn-# opracowania# Programu# ochrony# %rodowiska# zwanego! w!dalszej# cz)%ci#
Programem# lub# PO.,# jest# art/# 17/# ust/# 1#Ustawy Prawo ochrony środowiska [1],# który# nak!ada! na!organy!
wykonawcze! �! w!tym! przypadku! Gmin)! �! obowi-zek# sporz-dzenia# gminnego! programu! ochrony!
%rodowiska# uwzgl)dniaj-c# cele# zawarte! w!strategiach,! programach! i!dokumentach! programowych,!
o!których# mowa! w!art.! 14! ust.! 1.! Ustawy Prawo ochrony środowiska [1].! Projekt! Programu! ochrony!
%rodowiska,! w!tym! konkretnym! przypadku! podlega! zaopiniowaniu! przez! organy!wykonawcze! Powiatu.!
Przy! opracowaniu! programu! ochrony# %rodowiska# obligatoryjne# jest# zapewnienie# udzia!u# spo!ecznego!
na!zasadach! i! w!trybie# okre%lonym! w!Ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko[2].!Zgodnie!z!art.!
18! Ustawy Prawo ochrony środowiska [1],! Program# ochrony# %rodowiska! uchwala! odpowiednio! sejmik!
województwa,# rada# powiatu# albo# rada# gminy.! Z!wykonania! programu! ochrony# %rodowiska# organ#
wykonawczy! województwa,# powiatu! i!gminy! sporz-dza,! co# 2# lata# raporty,# które# przedstawia# si)#
odpowiednio!sejmikowi#województwa,#radzie#powiatu#lub#radzie#gminy/#!

1.2 Cel i zakres opracowania 

Podstawowym# celem# sporz-dzenia! i!uchwalenia! Programu! jest# realizacja# przez# jednostk)!
samorz-du# terytorialnego# polityki# ochrony# %rodowiska# zbie"nej! z!za!o"eniami# najwa"niejszych#
dokumentów# strategicznych! i!programowych.! Program! powinien! stanowi&# podstaw)# funkcjonowania#
systemu# zarz-dzania# %rodowiskiem# spajaj-c-# wszystkie# dzia!ania! i!dokumenty# dotycz-ce# ochrony#
%rodowiska!i!przyrody!na!szczeblu!danej!JST.!

Celem! niniejszego! PO.! jest! przedstawienie! wytycznych! do!racjonalnych# dzia!a(# programowych!
na!dalsze! lata! i!poprawa# stanu# %rodowiska# przyrodniczego# obszaru! Gminy! Murów,# b-d$# utrzymanie#
dobrego# poziomu,# tam# gdzie# zosta!# on# osi-gni)ty! w!wyniku# realizacji# za!o"e(# poprzednich# projektów/#
Zawarte!w!PO.#rozwi-zania#inwestycyjne#oraz#organizacyjno-informacyjne#przyczyni-#si)!do!w!a%ciwego,#
zgodnego! z!zasad-# zrównowa"onego# rozwoju# gospodarowania# zasobami# przyrodniczymi/# Opracowany#
PO.! jest# wype!nieniem# obowi-zku#Gminy!Murów! w!zakresie# sporz-dzania# strategicznych# dokumentów#
powiatowych,#co#pozwala#w!adzom!Gminy!na!bie"-co#kontrolowa&#stan#%rodowiska#oraz#planowa&!na!tej!
podstawie#dzia!ania#s!u"-ce#ochronie#%rodowiska/#!

Struktura!PO.!obejmuje#omówienie:!
1) spójno%ci#PO.!z!dokumentami!strategicznymi!i!programowymi#wy"szego#szczebla,!
2) sytuacji!spo!ecznej,#gospodarczej,#%rodowiskowej!i!przestrzennej!Gminy!Murów!
3) oceny#stanu#%rodowiska! na!terenie!Gminy!Murów! z!uwzgl)dnieniem# jedenastu#obszarów#przysz!ej#
interwencji:! (1)! ochrony! klimatu! i!jako%ci# powietrza,# *2+# zagro"enia# ha!asem,# *3+# pól#
elektromagnetycznych,!(4)!gospodarowania!wodami,!(5)!gospodarki!wodno-%ciekowej,#*6+#zasobów#
geologicznych,! (7)! gleb,! (8)! gospodarki! odpadami! i!zapobiegania# powstawaniu# odpadów,# *9+#
zasobów# przyrodniczych! i!dziedzictwa! kulturowego,# *10+# zagro"e(! powa"nymi# awariami,# *11+#
edukacji! ekologicznej# uwzgl)dniaj-cej# zagadnienia! horyzontalne# tj/# adaptacj)! do!zmian! klimatu,!
nadzwyczajne#zagro"enia#%rodowiska,#dzia!ania#edukacyjne#oraz#monitoring#%rodowiska,!

4) celów,#kierunków#interwencji!i!zada(#wynikaj-cych!z!oceny#stanu#%rodowiska,!
5) harmonogramu! rzeczowo-finansowego#wynikaj-cego! ze!zdefiniowanych# zagro"e(! i!problemów#dla#
poszczególnych#obszarów#interwencji,!

6) systemu#realizacji#PO.!w!zakresie#zarz-dzania!i!monitorowania!w!oparciu!o!ustalone#wska$niki/!
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1.3 Metodyka opracowania 

Niniejszy! PO.! zosta!# opracowany! zgodnie! z!opublikowanymi! w!2015r.! przez! Ministerstwo!
.rodowiska# „Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 
środowiska”,# które! s-!dokumentem! pomocniczym! adresowanym! do!organów# wykonawczych!
i!uchwa!odawczych#JST/!Ponadto#niniejszy#PO.#uwzgl)dnia#za!o"enia#programowe!i!strategiczne#okre%lone!
w!aktualnej# Polityce# Ekologicznej# Pa(stwa# 2030,# która# stanowi# strategi)# podstaw# prowadzenia# polityki#
ochrony#%rodowiska!w!Polsce,# a# tak"e# jedn-! z!dziewi)ciu# strategii,# stanowi-cych# fundament#zarz-dzania#
rozwojem#%rodowiskowym#kraju/!

Punktem#wyj%cia#przy#opracowaniu#PO.#by!a#analiza!i!ocena#aktualnego#stanu#%rodowiska!na!terenie!
gminy!Murów,! na!podstawie# ró"nych# dokumentów# strategicznych,# programowych,# przestrzennych# oraz#
publikacji! naukowych! i!specjalistycznych! z!zakresu# ochrony# %rodowiska/! Diagnoza# stanu# %rodowiska#
przyrodniczego! Gminy! Murów! sporz-dzona# zosta!a# g!ównie! na!podstawie# opracowa(! i!materia!ów#
instytucji5jednostek#dzia!aj-cych!w!obszarze#ochrony#%rodowiska#oraz#obszarze#spo!eczno-gospodarczym.!
Poszczególne#komponenty# %rodowiskowe#zosta!y# scharakteryzowane#kompleksowo/#Oznacza# to,# "e#przy#
omawianiu! aktualnej! sytuacji! w!danym# obszarze# tematycznym,# uwzgl)dniono# jednocze%nie#
uwarunkowania# wynikaj-ce! z!dokumentów# strategicznych,# dotycz-ce# okre%lonej# dziedziny# oraz#
najwa"niejsze# problemy! i!propozycje# ich# rozwi-zania/# Przy! opracowaniu! Programu!wykorzystano! dane!
pochodz-ce#m/in.!Z!nast)puj-cych#$róde!:#!

® G!ówny#Inspektorat#Ochrony#.rodowiska!w!Warszawie,!!

® G!ówny#Urz-d#Statystyczny!w!Warszawie,!!

® Generalna#Dyrekcja#Ochrony#.rodowiska!w!Warszawie,!!

® Pa(stwowe#Gospodarstwo!Wodne!Wody!Polskie,!

® Pa(stwowy#Instytut#Geologiczny!w!Warszawie,!

® Urz-d#Marsza!kowski,!!

® Urz-d#Wojewódzki,!!

® Starostwo!Powiatowe,!

® Urz-d#Gminy#Murów.!!

Przeprowadzona# ocena# stanu# %rodowiska# da!a# podstaw)! do!identyfikacji!mocnych! i!s!abych# stron#
oraz! szans! i!zagro"e(! w!ramach# poszczególnych# obszarów# interwencji/# Ocena# stanu# uwzgl)dnia#
zagadnienie#horyzontalne#tj/#adaptacj)!do!zmian#klimatu,#nadzwyczajne#zagro"enia!%rodowiska,#dzia!ania#
edukacyjne#oraz#monitoring#%rodowiska/!

Kolejnym#etapem#by!o#sformu!owanie#celów,#kierunków#interwencji,#dzia!a(#oraz#zada(!w!oparciu!
o!ocen)# stanu# %rodowiska! i!cele# priorytetowe# dokumentów# strategicznych! i!programowych# wy"szego#
szczebla.!Szczegó!owy#opis#celów#%rodowiskowych#dokumentów#wy"szego#szczebla#spójnych#z#niniejszym#
PO.# zosta!# przedstawiony# w# rozdziale# 3/# Na# podstawie# wyznaczonych# celów# i# kierunków# interwencji#
opracowano! harmonogram! rzeczowo-finansowy! z!uwzgl)dnieniem# ram# czasowych! i!finansowych!
realizacji#zada(/#Wskazano#$ród!a#finansowania#zarówno!z!funduszy!krajowych!jak!i!zagranicznych.!Koszty!
realizacji# dzia!a(# oszacowano! w!oparciu! o!analiz)# materia!ów# dotycz-cych# planowanych! do!realizacji!
zada(# %rodowiskowych! w!latach! 2021-2024,! przekazanych! przez# jednostki# samorz-du# terytorialnego,#
instytucje# publiczne# dzia!aj-ce! w!obszarze# ochrony# %rodowiska# oraz# przedsi)biorców,# a# tak"e!
na!podstawie#dokumentów#strategicznych!i!dost)pnych#$róde!#finansowania/!

W! celu! sprawnej! realizacji# polityki# ochrony# %rodowiska# nakre%lonej! w!PO.# omówiono# system#
zarz-dzania! z!uwzgl)dnieniem# instrumentów# prawnych,# finansowych,# spo!ecznych! i!strukturalnych.!
Przeanalizowano# sposób# monitorowania# post)pu# realizacji# Programu# wprowadzaj-c# odpowiednie#
wska$niki# dla# przysz!ych# obszarów# interwencji/# Omówiono# proces# dzia!a(! w!zakresie! edukacji!
ekologicznej!na!terenie!Gminy!Murów,#jako#istotny#element#kszta!tuj-cy#%wiadomo%&#spo!eczn-/#!
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2. Streszczenie 
!

Czym jest Program ochrony środowiska? 

Program! ochrony! %rodowiska# jest# dokumentem# kszta!tuj-cym# lokaln-# polityk)# %rodowiskow-/#
Analizuje! i!ocenia# istniej-ce# uwarunkowania# przyrodnicze/# Przedstawia# mocne! i!s!abe# strony# ka"dego!
z!komponentów# %rodowiska# oraz# ocenia# mo"liwe# szanse# poprawy# stanu# %rodowiska# lub# zagro"enia#
nieosi-gni)cia#standardów#%rodowiskowych/#Program#ochrony#%rodowiska#wyznacza#obszary#interwencji,#
cele!i!kierunki#dzia!a(,!jakie#nale"y#podj-&!w!perspektywie#najbli"szych#lat,!aby#poprawi&#stan#%rodowiska#
przyrodniczego#lub#utrzyma&#go!na!poziomie!zgodnym!z!przepisami!prawa.!

Ocena stanu środowiska na terenie Gminy Murów 

Oceny# stanu# %rodowiska# dokonano! w!ramach# 11# obszarów# interwencji,# które! s-!kluczowe!
do!podj)cia# dzia!a(# strategicznych# zmierzaj-cych! do!poprawy# stanu# poszczególnych# elementów#
%rodowiska/#Ocenie#poddano#nast)puj-ce#obszary5komponenty#%rodowiska:!

1) Ochrona klimatu i jakości powietrza! �! ocen)# jako%ci# powietrza! na!terenie! Gminy!Murów! oparto!
o!wyniki! Generalnego# Inspektora# Ochrony# .rodowiska# w# ramach# Pa(stwowego# Monitoringu#
.rodowiska/! Teren! Gminy! Murów! przynale"y! do!strefy! opolskiej,! w!której# odnotowano#
przekroczenia#warto%ci# dopuszczalnych# st)"e(# py!u# zawieszonego# PM10,#PM2,5! i! benzo(a)pirenu!
dla!roku!2020.!Na!terenie!gminy!Murów!brak#jest#stacji#pomiarowej#monitoringu#jako%ci#powietrza.!
W!ramach#Programu#Ochrony#Powietrza# dla#województwa#opolskiego! zosta!y# okre%lone# dzia!ania#
naprawcze! dla! gminy! Murów! celem# poprawy# jako%ci# powietrza! i!minimalizacji# przekrocze(#
dopuszczalnych.!Gmina!Murów! posiada!opracowany!Program!Gospodarki!Niskoemisyjnej!w!której#
omówiono# kwestie# zwi-zane! z!aktualnym! bilansem! energetycznym! gminy,! potrzebami!

i!mo"liwo%ciami/# Oceniono# równie"# szacowan-# wielko%&# emisji# CO2! z!poszczególnych# $róde!#
energetycznych.! Na! terenie# gminy# Murów# wyst)puj-# zak!ady# posiadaj-ce# decyzje# pozwolenia# na#
wprowadzanie#gazów#i#py!ów#do#powietrza/#Gmina#Murów#wype!nia#na#bie"-co#wymogi#okre%lone#
w# Programie# Ochrony# Powietrza# dla# województwa# opolskiego,# w# tym# realizuje# wskazane#w# POP#
dzia!ania# naprawcze/# Od# 1# listopada# 2017r/# na# terenie# ca!ego# województwa# obowi-zuje# tzw/#
�Uchwa!a# Antysmogowa�,# która# zakazuje# stosowania# najgorszej# jako%ci# paliw# sta!ych,# np/# bardzo#
drobnego#mia!u#lub#w)gla#brunatnego#czy#flotokoncentratu/!

2) Zagrożenia hałasem! �! badaniami# klimatu# akustycznego# zajmuje# si)# Regionalny# Wydzia!#
Monitoringu#.rodowiska#w#Opolu/#RWM.#w#Opolu!nie!prowadzi!!w!latach!2017!�!2020!pomiarów!
poziomu#ha!asu#komunikacyjnego! i!przemys!owego!na!terenie!Gminy!Murów,#natomiast#prowadzi!#
kontrole!przestrzegania#przepisów!w!zakresie#ha!asu!na!terenie#zak!adów#gminy#Murów.!Zgodnie!z!
informacj-#Starosty#Opolskiego#na#terenie#gminy#Murów#funkcjonuje#1#zak!ad#posiadaj-cy#decyzj)#o#
dopuszczalnym#poziomie#ha!asu/#Na!terenie!gminy!Murów!g!ównym#$ród!em#ha!asu!o!charakterze!
liniowym! jest! komunikacja! drogowa.! Przez! teren! gminy! Murów! przebiegaj-# drogi# o# kategorii#
powiatowej! i! gminnej.! Na!terenie! gminy! Murów! nie! opracowano! map! akustycznych,! ani!
strategicznych! map! akustycznych,! w# zwi-zku# z# brakiem# wyst)powania# przekrocze(# poziomów#
dopuszczalnych#ha!asu/#Bior-c#pod#uwag)#wzrostowy#trend#ilo%ci#pojazdów#nale"y#zak!ada&#wzrost#
8ilo%ci# ha!asu8# jaki# b)dzie# przenika!# do# otoczenia/# Trend# ten# mo"e# by&# równowa"ony# przez#
odpowiednie# planowanie# terenów# komunikacji# i# terenów#wra"liwych# na# ha!as# oraz# budow)# sieci#
dróg#rowerowych#i#wprowadzanie#zieleni#pe!ni-cej#funkcje#izolacyjne/!

3) Pola elektromagnetyczne!�!badaniami#nat)"enia#pól#elektromagnetycznych#zajmuje#si)#Regionalny!
Wydzia!# Monitoringu# .rodowiska# w# Opolu.! Na!terenie! Gminy! Murów! nie# wyznaczono# punktów#
monitoringu# pól# elektromagnetycznych.!W!latach! 2017-2020!WIO.#w#Opolu!w!skali#województwa#
nie#odnotowa!#przekrocze(#dopuszczalnych#norm#PEM!w!%rodowisku/#!
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4) Gospodarowanie wodami!�!stan#ilo%ciowy!i!chemiczny#wód#podziemnych!na!terenie!Gminy!Murów!
ocenia# si),# jako# dobry.! Z!rozpoznania#warunków#hydrogeologicznych#wynika,# "e! na!terenie!Gminy!
Murów! w!wi)kszo%ci# wyst)puj-# korzystne# warunki# zaopatrzenia! w!wod)/# Pod# wzgl)dem#
uwarunkowa(#hydrologicznych!na!obszarze!gminy!Murów!wyst)puje!14!jednostek!hydrologicznych!
zwanych#jednolitymi#cz)%ciami#wód#powierzchniowych#*JCWPrz+/#Zgodnie!z!wynikami!monitoringu!
wód#powierzchniowych#jako%&#wód#ocenia#si)!we!wszystkich!JCWP!na!z!-/#Pod#wzgl)dem#zagro"enia#
powodzi-# obszarami# zagro"onymi# jest# dolina! rzeki! Bogacicy# i# Budkowiczanki,# dla# których# to#
terenów# zosta!y# opracowane#mapy# zagro"enia# i# ryzyka# powodziowego/! Pod! obszarem! gminy! nie!
wyst)puj-#G!ówne#Zbiorniki#Wód#Podziemnych/#!

5) Gospodarka wodno-ściekowa!�! woda!przeznaczona! do!zaopatrzenia#mieszka(ców#Gminy!Murów!
pochodzi! z!uj)&# wód# podziemnych/! Eksploatowane# s-! obecnie! 2! uj)cia! wód/# D!ugo%&# sieci#
wodoci-gowej#wynosi#86,7!km!wg!stanu!na!koniec!2020r.! !Wed!ug#stanu#na#koniec#2020r/#;;,9<#
ogó!u# ludno%ci#gminy#Murów#korzysta!z! systemu#wodoci-gowego,#a#woda#dostarcza# jest# sieci-#do#
miejscowo%ci:# Murów,# Stare# Budkowice,# Nowe# Budkowice,# D)biniec,# Ka!y,# Zagwi$dzie,# Grabczok,#
Morcinek,# Wojszyn,# Oko!y,# Czarna# Woda! Radomierowice# M!odnik,# .wi)ciny,# Bukowo,! Grabice.!
Systemem!zbiorowego!zaopatrzenia#w#wod)#i#odprowadzania!oraz!oczyszczania#%cieków#zajmuje#si)#
Spó!ka# PROWOD/# W!sk!ad# systemu# sanitarnego! wchodzi# oczyszczalnia# %cieków! w! Murowie,!
pompownie#oraz#sie&#kanalizacyjna#odprowadzaj-ca#%cieki!z!terenu!gminy.!Oczyszczalnia#obs!uguje#
sie&#kanalizacyjn-#w#miejscowo%ciach:#Murów,#Zagwi$dzie,#Morcinek,#Wojszyn#i#cz)%&#miejscowo%ci#
Stare! Budkowic.! D!ugo%&# sieci# kanalizacyjnej#wg! stanu! na! 2020r.! wynosi! 28,2! km.! Wg! stanu! na!
2020r.!w!gminie!jest!61!szt/#prywatnych#przydomowych#oczyszczalni#%cieków/!

6) Zasoby geologiczne! �! na# obszar# gminy# Murów# fragmentarycznie# *cz)%ciowo+# nachodzi# 1#
udokumentowane#z!o"e#surowców#naturalnych#�Je!owa#II�#PC#2730/#Z!o"e#znajduje#si)#w#okolicach#
miejscowo%ci# Ka!y/# Na# podstawie# informacji# dost)pnych# w# bazie# danych# MIDAS# Pa(stwowego!
Instytutu# Geologicznego#wynika,# "e# powierzchnia# z!o"a#wynosi# 97,460# ha,# a# g!ówn-# kopalin-# jest#
surowiec# piasków# przem!owych# materia!ów# wapienno-piaskowych! (silikatowych).! Powierzchnia!
z!o"a# na# terenie# gminy# Murów# wynosi# ok/# 3,9# ha/# Wg# stanu# na# 31/12/2020# z!o"e# jest#
udokumentowane#i#rozpoznane#wst)pnie.!Na!obszarze!Gminy!Murów!na!podstawie!wiedzy!Starosty!
nie#stwierdzono#do# tej#pory#wyst)powania#osuwisk,#ani# terenów#zagro"onych#ruchami#masowymi#
ziemi.!

7) Gleby! �! wi)kszo%&# gleb# terenu# gminy# Murów# wytworzy!a# si)# z# piasków# akumulacji# wodno# -!
lodowcowej# z# okresu# czwartorz)du/# Doliny# rzeczne# wype!niaj-# gliny# i# piaski# pochodzenia#
aluwialnego,#z#których#najm!odsze#osadzone#s-#wzd!u"#koryta#rzeki,#piaski#wydmowe,#a#tak"e#gleby#
bagienne/#Z#wymienionych#wy"ej#utworów#wytworzy!o#si)#kilka#typów#gleb,#w#tym#gleby#brunatne,#
pseudobielice,! oraz! czarne! ziemie,! mady! i! gleby! bagienne.! W!latach! 2015-2020! na!terenie! Gminy!

Murów! nie# wyznaczono# "adnego# punktu# monitoringu# jako%ci# gleb! w!ramach# Pa(stwowego#
Monitoringu# .rodowiska.! Na! obszarze! gminy! indywidualne! badania! gleb! na!zlecenie!

zainteresowanych#rolników#wykonuje#Okr)gowa#Stacja#Chemiczno-Rolnicza!w!Opolu.!!
8) Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów!�!gospodarka!odpadami!na!terenie!

Gminy!Murów! jest! obecnie! realizowana! zgodnie! z!Regulaminem# utrzymania# czysto%ci! i!porz-dku.!
Na!terenie!Gminy!Murów!odpady!zbierane!s-#w!sposób#selektywny!na!nast)puj-ce#frakcje:#papier!i!
tektura,! tworzywa# sztuczne,# opakowania# wielomateria!owe,# opakowania# z# metali# *worek# "ó!ty+,#
opakowania# ze# szk!a# *worek# zielony+,# odpady# ulegaj-ce# biodegradacji# �! kuchenne! pochodzenia!
ro%linnego# i# zielone# *worek# br-zowy# lub# pojemnik+,# popió!# *pojemnik+.! Na! terenie! gminy! w!
miejscowo%ci! Murów# dzia!a# Punkt! Selektywnej! Zbiórki# Odpadów# Komunalnych# *PSZOK+/# Na#
przestrzeni!lat!2016!�!2020#nast)puje#sukcesywny#wzrost#ilo%ci#odbieranych#odpadów#komunalnych#
na! terenie! gminy!Murów,# %redniorocznie# o# ok/# =00-600!Mg.!Gmina#Murów# za# rok#2020# osi-gn)!a#
wymagane! prawem! poziomy! odzysku,# recyklingu# i# ponownego# u"ycia# poszczególnych# frakcji#
odpadów/# Zgodnie# z# aktualnie# prowadzonym# rejestrem#wg# stanu# na# pa$dziernik# 2021# na# terenie#
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gminy#Murów#zinwentaryzowano#263,126#Mg#wyrobów#zawieraj-cych#azbest,#a#usuni)to#do#tej#pory#
123,168!Mg!tych!wyrobów/#Pozosta!o#do#unieszkodliwienia#139,#9=;#Mg#wyrobów#azbestowych/!

1) Zasoby przyrodnicze!�!gmina!charakteryzuje#si)#bardzo#wysok-!lesisto%ci-!terenu,#du"o#wy"sz-!od!
%redniej,#nie#tylko#w#województwie,#ale#równie"#w#powiecie/#Grunty#zalesione#stanowi-#ok.!75,8%!
powierzchni!gminy.!Lasy!w!gminie!nale"-#do#rozleg!ego#kompleksu#Lasów#Stobrawsko-Turawskich,!
które# wyst)puj-# tu! w! postaci! du"ych! powierzchni! le%nych# przedzielonych# pasami# !-k# i# gruntów#
ornych.! Dominuj-cymi# siedliskami#w# gminie#Murów# s-# siedliska! borowe! -!bór#mieszany# %wie"y! i!
wilgotny,# bór# %wie"y.! Znaczne! powierzchnie! zajmuje! tak"e! las! mieszany! %wie"y! i! wilgotny.!
Najmniejszy# udzia!#w! strukturze# siedlisk#ma# bór#wilgotny,# ols,# ols# jesionowy# oraz# las# !)gowy.! Na!
terenie# gminy# Murów# zinwentaryzowano# wyst)powanie# chronionych# gatunków# ro%lin# i# zwierz-t#
oraz#cennych#siedlisk#przyrodniczych/#Obszar#ca!ej#gminy#Murów#zosta!#zakwalifikowany#do#obszaru#
o# wysokich# walorach# krajobrazowych/# Gmina# Murów# w# ca!o%ci# le"y# w# granicach! Stobrawskiego!
Parku# Krajobrazowego/# Na# terenie# gminy# Murów# wyst)puje# 11# pomników# przyrody# o"ywionej/#
Gmina#posiada#opracowan-#w#2021r/# inwentaryzacj)#pomników#przyrody/# #Gmina#Murów#posiada#
zaktualizowany!Gminny!Program!Opieki!nad!Zabytkami!dla!Gminy#Murów#na!lata!2018-2021!oraz!
zaktualizowan-#w# 2020r/# Gminn-# Ewidencj)# Zabytków/# Na# terenie# gminy#Mur# ów#wyst)puje:# 11!
zabytków# nieruchomych# wpisanych# do# rejestru# zabytków# województwa# opolskiego>! =# zabytków#
ruchomych#wpisanych#do#rejestru#zabytków#województwa#opolskiego>!1!stanowisko!archeologiczne!
wpisane# do# rejestru# zabytków# województwa# opolskiego>! 914# zabytków# nieruchomych# uj)tych# w#
Gminnej# Ewidencji# Zabytków>! =# stanowisk# archeologicznych# uj)tych# w# miejscowych# planach#
zagospodarowania!przestrzennego.!

9) Zagrożenie poważnymi awariami! �! jak! wynika! z!informacji# przekazanych# przez# Wojewódzki#
Inspektorat#Ochrony#.rodowiska#w!Opolu!w!latach!2016-2020!na!terenie!gminy!Murów!nie#mia!y#
miejsca#awarie#ani#zdarzenia#o#znamionach#powa"nej#awarii/#Na!terenie!Gminy!Murów!nie#znajduj-#
si)# zak!ady! o!du"ym# ryzyku#wyst-pienia# powa"nej# awarii# *ZDR+! i!zak!ady! o!zwi)kszonym# ryzyku#
(ZZR+#wyst-pienia#powa"nej#awarii/ 

10) Edukacja ekologiczna-! we# wszystkich# placówkach# o%wiatowych# prowadzona# jest# odpowiednia#
mi)dzy-przedmiotowa#%cie"ka#edukacyjna:#edukacja#ekologiczna/#Projekty#edukacji#ekologicznej#s-#
na# bie"-co# prowadzone# równie"# przez#Urz-d#Gminy!w!Murowie! zgodnie# z# przyj)tym#Programem#
dzia!a(#edukacyjnych/#!
!

Cele i kierunki interwencji Programu ochrony środowiska 

W! oparciu! o!ocen)# stanu# %rodowiska! i!cele# priorytetowe# dokumentów# strategicznych!
i!programowych# wy"szego# szczebla# wyznaczono# cele# %rodowiskowe,# kierunki# interwencji# oraz# zadania#
jakie# przewiduje# si)# zrealizowa&! w!latach! obowi-zywania# niniejszego# dokumentu# dla# ka"dego#
przeanalizowanego!obszaru!interwencji.!!

System zarządzania, monitorowania i finansowania Programu ochrony środowiska 

W!odniesieniu!do!analizowanego#Programu#g!ówn-#jednostk-,!na!której#spoczywa&#b)dzie#realizacja#
wyznaczonych#zada(#b)dzie#Gmina!Murów/#Niemniej# jednak#ca!o%ciowe#zarz-dzanie#systemem#realizacji#
Programu# ochrony# %rodowiska# obejmie# jednostki# wojewódzkie! i!krajowe! w!zakresie! wyznaczonych!
dzia!a(#monitorowanych/# System# wdra"ania# Programu# ochrony# %rodowiska# b)dzie# podlega!# regularnej!
ocenie# poprzez# odpowiednio# zaplanowane# dzia!ania# monitoruj-ce/# Celem# monitoringu# jest# zbieranie,#
analizowanie! i!udost)pnianie#danych! o!%rodowisku! i!zachodz-cych!w!nim!zmian,!w!sposób# zapewniaj-cy#
zwi)kszenie# efektywno%ci# zaplanowanej# polityki# %rodowiskowej/# Monitoring# jest# narz)dziem#
wspomagaj-cym#prawne,#finansowe!i!spo!eczne#instrumenty#zarz-dzania#%rodowiskiem/#!

Co! dwa! lata! Wójt# Gminy# Murów! zobowi-zany! b)dzie! do!sporz-dzania# Raportów! z!realizacji!
Programu#ochrony#%rodowiska/!
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Realizacja! wyznaczonych# zada(# oraz# osi-gni)cie# wyznaczonych# celów# Programu# ochrony#
%rodowiska# wymaga# znacznych# nak!adów# finansowych# niejednokrotnie# przewy"szaj-cych# mo"liwo%ci#
bud"etowe# jednostek# samorz-du# terytorialnego/# G!ównymi# $ród!ami# finansowania# b)d-# %rodki# w!asne#
Gminy,# %rodki# inwestorów,# mieszka(ców# oraz# podmiotów# komunalnych/# .rodki# te# b)d-# stanowi!y#
uzupe!nienie! i!wk!ad# w!asny# dla# $róde!# krajowych! i!zagranicznych! w!ramach# %ci%le# sprecyzowanych#
Programów#operacyjnych!i!nowych!funduszy!europejskich!na!lata!2021-2027.!!
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3. Spójność z dokumentami strategicznymi i programowymi 

Niniejszy! Program! realizuj-c# lokaln-# polityk)# ochrony# %rodowiska# sporz-dzony# zosta!!
z!uwzgl)dnieniem! celów! zawartych! w!strategiach! i!programach! (operacyjnych! i!rozwoju),!wynikaj-cych!
z!Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju [12].!�Program!ochrony#%rodowiska#dla!Gminy!Murów�!
wpisuje#si)!w!szereg#dokumentów#strategicznych#poziomu#krajowego,#regionalnego!i!lokalnego/#Zgodno%&#
za!o"e(# Programu! z!dokumentami# wy"szego# szczebla# gwarantuje,# "e# podejmowane# dzia!ania# b)d-#
uporz-dkowane! i!spójne! na!poziomie! lokalnym! i!regionalnym/# Nawi-zanie! do!celów# strategicznych#
wy"szego# poziomu# powoduje,# "e# zaplanowane! w!Programie! dzia!ania# nie! s-!przypadkowe,# lecz# s!u"-#
osi-gni)ciu# celów# d!ugoterminowych# b)d-cych# kontynuacj-# jednorodnej# polityki# strategicznej!
i!ekologicznej.!!

W# poni"szej# tabeli# przedstawiono# kluczowe# dokumenty# strategiczne! i!programowe! z!zakresu!
ochrony# %rodowiska# oraz# ich# zbie"no%&! z!wyznaczonymi! w!PO.# celami! i!kierunkami# dzia!a(/# PO.# dla#
Gminy! Murów! w!zakresie# wyznaczonych# celów,# kierunków! i!dzia!a(# jest# spójny! z!za!o"eniami#
dokumentów# wy"szego# szczebla! i!zapewnia# kontynuacje# tych# dzia!a(! na!poziomie# lokalnym# wykazuj-c#
zbie"ne#cele!i!kierunki!w!poszczególnych#obszarach!interwencji.!!

Tabela 1. Zestawienie celów i kierunków dokumentów strategicznych i programowych wpisujących się 

w założenia Programu ochrony środowiska dla Gminy Murów na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 r.  

LP Nazwa dokumentu Cele i kierunki dokumentu strategicznego spójne z celami i kierunkami 

wyznaczonymi w POŚ dla Gminy Murów 

Dokumenty na szczeblu krajowym 

1. ! Długookresowa Strategia 
Rozwoju Kraju Polska 

2030  

Trzecia Fala 

Nowoczesności 

Cel!7.!Zapewnienie!bezpiecze(stwa#energetycznego#oraz#ochrona!i!poprawa!stanu!
%rodowiska:!
- Modernizacja!infrastruktury!i!bezpiecze(stwo#energetyczne,!
- Modernizacja!sieci!elektroenergetycznych!i!ciep!owniczych,!
- Realizacja!programu!inteligentnych!sieci!w!energetyce,!!

- Stworzenie!zach)t#przyspieszaj-cych#rozwój#zielonej#gospodarki,#!
- Zwi)kszenie#poziomu#ochrony#%rodowiska,#!
Cel#;/#Wzmocnienie#mechanizmów#terytorialnego#równowa"enia#rozwoju#dla#
rozwijania!i!pe!nego#wykorzystania#potencja!ów#regionalnych:!
− Rewitalizacja#obszarów#problemowych!w!miastach,!
Cel#9/#Zwi)kszenie#dost)pno%ci#terytorialnej#Polski!
− Sprawna!modernizacja,!rozbudowa!i!budowa!zintegrowanego!systemu!

transportowego.!

2. ! Strategia na rzecz 

Odpowiedzialnego 

Rozwoju do roku 2020 (z 

perspektywą do 2030 r.) 

− Rozwój#obszarów#wiejskich!
− Budowa# zintegrowanej,# wzajemnie# powi-zanej# sieci# transportowej# s!u"-cej#

konkurencyjnej!gospodarce!

− Zmiany!w!indywidualnej!i!zbiorowej#mobilno%ci!
− Poprawa#bezpiecze(stwa#energetycznego#kraju!
− Poprawa#efektywno%ci#energetycznej!
− Zwi)kszenie#dyspozycyjnych#zasobów#wodnych!i!osi-gni)cie#wysokiej#jako%ci#

wód!
− Likwidacja#$róde!#emisji#zanieczyszcze(#powietrza#lub#istotne#zmniejszenie#ich#

oddzia!ywania!
− Zarz-dzanie#zasobami#dziedzictwa#przyrodniczego!
− Ochrona#gleb#przed#degradacj-!
− Zarz-dzanie#zasobami!geologicznymi!
− Gospodarka!odpadami!

− Oddzia!ywanie! na!jako%&# "ycia! w!zakresie! klimatu! akustycznego!

i!oddzia!ywania#pól#elektromagnetycznych!
3. ! Polityka ekologiczna 

państwa 2030 

Cel#1/#.rodowisko!i!zdrowie/#Poprawa#jako%ci#%rodowiska!i!bezpiecze(stwa#
ekologicznego:!

− Zrównowa"one#gospodarowanie#wodami,!w!tym#zapewnienie#dost)pu!
do!czystej#wody#dla#spo!ecze(stwa!i!gospodarki#oraz#osi-gni)cie#dobrego#stanu#
wód!

− Likwidacja#$róde!#emisji#zanieczyszcze(!do!powietrza!lub!istotne!zmniejszenie!
ich#oddzia!ywania!

− Ochrona!powierzchni!ziemi,!w!tym!gleb!
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− Przeciwdzia!anie#zagro"eniom#%rodowiska#oraz#zapewnienie#bezpiecze(stwa#
biologicznego,#j-drowego!i!ochrony!radiologicznej!

Cel!2.!.rodowisko!i!gospodarka/#Zrównowa"one#gospodarowanie#zasobami#
%rodowiska:!
− Zarz-dzanie#zasobami!dziedzictwa!przyrodniczego!i!kulturowego,!w!tym!

ochrona!i!poprawa#stanu#ró"norodno%ci#biologicznej!i!krajobrazu!
− Wspieranie!wielofunkcyjnej!i!trwale#zrównowa"onej#gospodarki#le%nej!
− Gospodarka!odpadami!w!kierunku!gospodarki!o!obiegu#zamkni)tym#!
− Zarz-dzanie!zasobami!geologicznymi!poprzez!opracowanie!i!wdro"enie#polityki#

surowcowej#pa(stwa!
− Wspieranie#wdra"ania#ekoinnowacji#oraz#upowszechnianie#najlepszych#

dost)pnych#technik#BAT!
Cel#3/#.rodowisko!i!klimat/#?agodzenie#zmian#klimatu!i!adaptacja!do!nich!oraz!
zarz-dzanie#ryzykiem#kl)sk#"ywio!owych:!
− Przeciwdzia!anie#zmianom#klimatu!
− Adaptacja!do!zmian!klimatu!i!zarz-dzanie#ryzykiem#kl)sk#"ywio!owych!
Cel#4/#.rodowisko!i!edukacja/#Rozwijanie#kompetencji#*wiedzy,#umiej)tno%ci!
i!postaw+#ekologicznych#spo!ecze(stwa:!
− Edukacja!ekologiczna,!w!tym#kszta!towanie#wzorców#zrównowa"onej#

konsumpcji!

Cel#=/#.rodowisko!i!administracja/#Poprawa#efektywno%ci#funkcjonowania#
instrumentów#ochrony#%rodowiska:#!
− Usprawnienie!systemu!kontroli!i!zarz-dzania#ochron-#%rodowiska#oraz#

doskonalenie!systemu!finansowania!!

4. ! Strategia 

„Bezpieczeństwo 
Energetyczne 

i Środowisko – 

perspektywa do 2020 r.” 

− Lepsze#wykorzystanie#krajowych#zasobów#energii,!
− Poprawa#efektywno%ci#energetycznej,!
− Wzrost#znaczenia#rozproszonych,#odnawialnych#$róde!#energii,!
− Rozwój#energetyczny#obszarów#podmiejskich!i!wiejskich,!
− Rozwój#systemu#zaopatrywania#nowej#generacji#pojazdów#wykorzystuj-cych#

paliwa!alternatywne!

5. ! Strategia innowacyjności 
i efektywności gospodarki 
„Dynamiczna Polska 2020 

− Tworzenie#warunków#dla#rozwoju#zrównowa"onej#produkcji!i!konsumpcji!oraz!
zrównowa"onej#polityki#przemys!owej!

− Podnoszenie#spo!ecznej#%wiadomo%ci!i!poziomu!wiedzy!na!temat#wyzwa(#
zrównowa"onego#rozwoju!i!zmian!klimatu,!

− Poprawa#efektywno%ci#energetycznej!i!materia!owej#przedsi)wzi)&#
architektoniczno-budowlanych#oraz#istniej-cych#zasobów!

− Stosowanie#zasad#zrównowa"onej#architektury!
6. ! Strategia 

Zrównoważonego 
Rozwoju Transportu 

do 2030 roku 

− zmiany!w!indywidualnej!i!zbiorowej#mobilno%ci!
− ograniczanie#negatywnego#wp!ywu#transportu!na!%rodowisko!
!

7. ! Strategia 

zrównoważonego 
rozwoju wsi, rolnictwa 

i rybactwa 2030 

− Zrównowa"one#gospodarowanie!i!ochrona#zasobów#%rodowiska,#!
− Adaptacja!do!zmian!klimatu!i!przeciwdzia!anie#tym#zmianom/!

8. ! Krajowa Strategia 

Rozwoju  

Regionalnego 2030 

− Przyspieszenie#transformacji#profilu#gospodarczego#.l-ska,#!
− Przeciwdzia!anie#kryzysom!na!obszarach!zdegradowanych,!!
− Rozwój#infrastruktury#wspieraj-cej#dostarczanie#us!ug#!
− publicznych!i!podnosz-cej#atrakcyjno%&#inwestycyjn-#obszarów,#!
− Innowacyjny# rozwój# regionu! i!doskonalenie# podej%cia# opartego!

na!Regionalnych!Inteligentnych!Specjalizacjach.!!

9. ! Polityka energetyczna 

Polski do 2030 roku 

− poprawa#efektywno%ci#energetycznej!
− wzrost#bezpiecze(stwa#dostaw#paliw!i!energii!
− wytwarzanie!i!przesy!anie#energii#elektrycznej#oraz#ciep!a!
− rozwój#wykorzystania#odnawialnych#$róde!#energii,!w!tym!biopaliw!
− ograniczenie#oddzia!ywania#energetyki!na!%rodowisko!

10. ! Koncepcja 

Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 

2030 (KPZK 2030) 

− Efektywne! wykorzystanie! przestrzeni! kraju! i!jej! terytorialnie# zró"nicowanych#
potencja!ów# rozwojowych# dla# osi-gania# ogólnych# celów# rozwojowych# -!
konkurencyjno%ci,# zwi)kszenia# zatrudnienia,# sprawno%ci# funkcjonowania#
pa(stwa#oraz#spójno%ci!w!wymiarze#spo!ecznym,#gospodarczym!i!terytorialnym!
w!d!ugim#okresie.!

11. ! Krajowy Program 

Ochrony Powietrza 

− Podniesienie# rangi# zagadnienia# poprawy# jako%ci# powietrza# poprzez#
skonsolidowanie# dzia!a(! na!szczeblu# krajowym# oraz# powo!anie# Partnerstwa!
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do roku 2020  

(z perspektywą do roku 

2030) 

na!rzecz#poprawy#jako%ci#powietrza,#!
− Stworzenie# ram# prawnych# sprzyjaj-cych# realizacji# efektywnych# dzia!a(#

maj-cych!na!celu#popraw)!jako%ci#powietrza,!!
− W!-czenie# spo!ecze(stwa! w!dzia!ania! na!rzecz# poprawy# jako%ci# powietrza#

poprzez!!

− Zwi)kszenie#%wiadomo%ci#spo!ecznej#oraz#tworzenie#trwa!ych#platform!dialogu!
z!organizacjami#spo!ecznymi,!!

− Rozwój! i!rozpowszechnienie# technologii# sprzyjaj-cych# poprawie# jako%ci#
powietrza,!!

− Rozwój# mechanizmów# kontrolowania# $róde!# niskiej# emisji# sprzyjaj-cych#
poprawie#jako%ci#powietrza,#!

− Upowszechnienie# mechanizmów# finansowych# sprzyjaj-cych# poprawie# jako%ci#
powietrza.!

12. ! Aktualizacja Krajowego 

Programu Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych 
(2020) 

− Zapewnienie#odpowiedniej#wydajno%ci#oczyszczalni!
− Zapewnienie#odpowiednich#standardów#oczyszczania!
− Rozwój!i!modernizacja#systemów!zbierania!i!oczyszczania#%cieków!

13. ! Krajowy Plan Gospodarki  

Odpadami 2022 

− ochrona# %rodowiska! i!zdrowia! ludzi! przez! zapobieganie! negatywnemu!
wp!ywowi#wytwarzania#odpadów! i!gospodarowania!nimi,! lub!zmniejszanie!go,!
oraz# przez# zmniejszenie# ogólnych# skutków# u"ytkowania# zasobów! i!popraw)#
efektywno%ci# takiego# u"ytkowania# dzi)ki# stosowaniu# nast)puj-cej# hierarchii#
sposobów# post)powania! z!odpadami:! zapobieganie,! przygotowanie!

do!ponownego#u"ycia,#recykling,#inne#metody#odzysku#oraz#unieszkodliwianie>!
− pilne!zwi)kszenie#wysi!ków,#mi)dzy#innymi!w!celu!zwalczania!zanieczyszczenia!

i!ustanowienia# ogólnounijnego# g!ównego# celu# ilo%ciowego! w!zakresie!

ograniczenia# ilo%ci# odpadów# wyrzucanych! do!mórz,# przy# uwzgl)dnieniu#
strategii#morskich#ustanowionych#przez#pa(stwa#cz!onkowskie!UE;!

− poprawa! ZPO! i!gospodarki! odpadami! w!Unii,# aby# zapewni&# mi)dzy# innymi#
lepsze#wykorzystanie#zasobów>!

− przekszta!cenie# odpadów! w!zasoby,# co# wymaga# pe!nego# wdro"enia# unijnych#
przepisów# dotycz-cych# odpadów! w!ca!ej# Unii,# opartego! na!bezwzgl)dnym#
przestrzeganiu#hierarchii#sposobów#post)powania!z!odpadami;!

− ograniczenie! odzyskiwania! energii! do!materia!ów# nienadaj-cych# si)!
do!recyklingu;!

− stopniowe# wycofywanie# sk!adowania# odpadów# nadaj-cych# si)! do!recyklingu!
lub!odzysku;!

− zapewnienie# recyklingu# najwy"szej# jako%ci,# je%li# wykorzystanie# materia!u#
pochodz-cego!z!recyklingu!nie!prowadzi!do!ogólnych#negatywnych#skutków#dla#
%rodowiska#lub#zdrowia#ludzi/!

14. ! Polityka Wodna Państwa 

do roku 2030 

− Osi-gni)cie!i!utrzymanie#dobrego#stanu#wód!i!zwi-zanych!z!nimi!ekosystemów,#!
− Zaspokojenie#potrzeb#ludno%ci!w!zakresie!zaopatrzenia!w!wod),#!
− Zaspokojenie# spo!ecznie! i!ekonomicznie! uzasadnionych! potrzeb! wodnych!

gospodarki,!!

− Ograniczenie#wyst-pienia#negatywnych#skutków#powodzi!i!susz,!!
− Reforma#systemu#zarz-dzania!i!finansowania!gospodarki!wodnej.!

15. ! Strategiczny Plan 

Adaptacji dla  

sektorów i obszarów 
wrażliwych na zmiany 

klimatu do roku 2020  

z perspektywą do roku 

2030 (SPA2020) 

− dostosowanie!sektora!gospodarki!wodnej!do!zmian!klimatu,!!

− dostosowanie!sektora!energetycznego!do!zmian!klimatu,!!

− ochrona# ró"norodno%ci# biologicznej! i!gospodarka# le%na! w!kontek%cie# zmian#
klimatu,!!

− stworzenie# lokalnych# systemów# monitorowania! i!ostrzegania! przed!

zagro"eniami,#!
− organizacyjne! i!techniczne# dostosowanie# dzia!alno%ci# rolniczej! i!rybackiej!

do!zmian!klimatu,!!

− zarzadzanie!szlakami!komunikacyjnymi!w!warunkach!zmian!klimatu,!!

− zwi)kszenie# %wiadomo%ci# odno%nie# ryzyk# zwi-zanych! ze!zjawiskami!

ekstremalnymi!i!metodami#ograniczania#ich#wp!ywu,!!
− ochrona# grup# szczególnie# nara"onych# przed# skutkami# niekorzystnych! zjawisk!

klimatycznych.!!

Dokumenty na szczeblu regionalnym i lokalnym 

16. ! Plan zagospodarowania 

przestrzennego 

województwa opolskiego 

Poprawa#dost)pno%ci#transportowej#województwa:!
- Rozwój#infrastruktury#drogowej,!
- Rozwój#transportu#kolejowego,!
- Rozwój#transportu!zbiorowego,!
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Kszta!towanie#struktur#przestrzennych#podnosz-cych#jako%&#%rodowiska:!
- racjonalne!gospodarowanie!zasobami!naturalnymi,!

- ochrona,#wzmacnianie#i#uspójnianie#systemu#przyrodniczego#województwa,!
- Poprawa#stanu#%rodowiska,!
- Niskoemisyjna!i!efektywna!gospodarka,!

- Ochrona!krajobrazu,!

Kszta!towanie#atrakcyjno%ci#turystycznej#przestrzeni#województwa:!
- Zachowania# dziedzictwa# kulturowego# oraz# walorów# przyrodniczych# i#

krajobrazowych!oraz!ich!wykorzystania!dla!rozwoju!turystyki,!

- Rozwój#infrastruktury#turystycznej,!
- Rozwój#systemu#szlaków#tematycznych,!
Opieka#i#ochrona#zasobów#dziedzictwa#kulturowego:!
- Zachowanie#ci-g!o%ci#dziedzictwa#regionalnego,!
- Umiej)tne#zarz-dzanie#zasobami#dziedzictwa#kulturowego,!
- Kszta!towanie#to"samo%ci#regionalnej,!
Rozwój#infrastruktury!technicznej.!

17. ! Strategia Rozwoju 

Województwa Opolskiego 

Opolskie 2030 (projekt) 

Przyjazne#%rodowisko#i#racjonalna#gospodarka#zasobami:!
− Rozwój#%wiadomo%ci#ekologicznej#i#praktycznych#zachowa(,!
− Ochrona#zasobów#wodnych,!
− Nowoczesna!gospodarka!odpadami,!

− Zarz-dzanie#zasobami#gleb#i#kopalin,!
− Zapobieganie!skutkom!zjawisk!klimatycznych,!

Wysokie!walory!przyrodniczo-krajobrazowe:!

− Ochrona#bioró"norodno%ci,!
− Dba!o%&#o#zachowanie#dziedzictwa#kulturowego,!
− Wzmocnienie!systemu!ochrony!przyrody,!

− Ochrona#krajobrazów,!
Region#dost)pny#komunikacyjnie:!
− Rozwój#infrastruktury#komunikacyjnej,!
− Rozwój#transportu#zintegrowanego/!

18. ! Program Ochrony 

Środowiska dla 
Województwa Opolskiego 

na lata 2021-2027 

(projekt) 

Obszar:#Ochrona#klimatu#i#jako%ci#powietrza#�!cele:!!
- Spe!nianie#wymaga(#w#zakresie#jako%ci#powietrza,!
- Adaptacja!do!zmian!klimatu,!

- Ograniczenie#emisji#gazów#cieplarnianych,!
Obszar:#Zagro"enie#ha!asem#�!cele:!!
- Dobry#stan#klimatu#akustycznego,#brak#przekrocze(#dopuszczalnych#poziomów#

ha!asu,!
- Zmniejszenie#liczby#osób#nara"onych#na#ponadnormatywny#ha!as,!
Obszar:!Pola!elektromagnetyczne!�!cele:!!
- Utrzymanie# poziomów# pól# elektromagnetycznych# na# poziomach#

nieprzekraczaj-cych#warto%ci#dopuszczalnych,!
Obszar:!Gospodarowanie!wodami!�!cele:!
- Zwi)kszenie#retencji#wodnej#województwa,!
- Racjonalizacja#i#ograniczenie#zu"ycia#wody,!
- Przeciwdzia!anie#skutkom#suszy,!
- Osi-gni)cie#lub#utrzymanie#co#najmniej#dobrego#stanu#wód,!
Obszar:!Gospodarka!wodno-%ciekowa,#-!cele:!!
- Poprawa#jako%ci#wody,!
- Poprawa#stopnia#zwodoci-gowania#i#skanalizowania#województwa,!
Obszar:!Zasoby!geologiczne!�!cele:!!
- Ochrona#z!ó"#kopalin!
- Ograniczenie# presji# wywieranej# na# %rodowisko# zwi-zanej# z# wydobyciem#

kopalin!

- Rekultywacja#terenów#poeksploatacyjnych>#!
Obszar:!Gleby!�!cele:!!
- Utrzymanie#dobrej#jako%ci#gleb#i#ochrona#ich#przed#degradacj-,!
- Rekultywacja#i#rewitalizacja#terenów#zdegradowanych,!
Obszar:#Gospodarka#odpadami#i#zapobieganie#powstawaniu#odpadów#�!cele:!!
- Redukcja# ilo%ci# wytwarzanych# odpadów,# w# szczególno%ci# zmieszanych#

odpadów#komunalnych,!
- Zwi)kszenie#udzia!u#odpadów#zbieranych!selektywnie,!
- Ograniczenie#ilo%ci#odpadów#komunalnych#przekazywanych#do#sk!adowania,!
- Ograniczenie!nielegalnego!obrotu!odpadami,!
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Obszar:!Zasoby!przyrodnicze!�!cel:!!
- Zwi)kszenie# lesisto%ci# województwa# i# zachowanie# dobrego# stanu# terenów#

le%nych,#!
- Zachowanie#ró"norodno%ci#biologicznej,!
- Kszta!towanie#i#wzmacnianie#systemu#przyrodniczego,!
- Ochrona#obszarów#cennych#przyrodniczo#przed#urbanizacj-# i#wykorzystaniem#

rolniczym,!

- Ochrona# krajobrazowa# województwa,# w# szczególno%ci# krajobrazów#
priorytetowych,!

Obszar:#Zagro"enie#powa"nymi#awariami#�!cel:!!
- Brak#incydentów#o#znamionach#powa"nej#awarii,!
Obszar:!Edukacja!�!cel:!!
- .wiadome#ekologicznie#spo!ecze(stwo/!

19. ! Program Ochrony 

Środowiska dla Powiatu 
Opolskiego na lata 2016-

2020 

Cele#d!ugoterminowe:!
- Osi-gni)cie#jako%ci#powietrza#w#zakresie#dotrzymywania#dopuszczalnego#

poziomu#py!u#zawieszonego#PM10#w#powietrzu#na#terenie#Powiatu#Opolskiego#
oraz#utrzymanie#jako%ci#powietrza#atmosferycznego#zgodnie#z#obowi-zuj-cymi#
standardami#jako%ci#%rodowiska!

- Dokonanie!wiarygodnej#oceny#nara"ania#spo!ecze(stwa#na#ponadnormatywny#
ha!as#i#podj)cie#kroków#do#zmniejszenia#tego#zagro"enia#tam,#gdzie#jest#ono#
najwi)ksze#!

- Ochrona#mieszka(ców#Powiatu#Opolskiego#przed#szkodliwym#oddzia!ywaniem#
pól#elektromagnetycznych!

- Osi-gni)cie#i#utrzymanie#dobrego#stanu#wód#powierzchniowych#i#podziemnych#!
- Ochrona#zasobów#kopalin#i#rekultywacja#terenów#poeksploatacyjnych!
- Rekultywacja!gleb!zdegradowanych!i!zdewastowanych!oraz!przywracanie!im!

funkcji!przyrodniczej,!rekreacyjnej!lub!rolniczej!!

- Zbudowanie!systemu#zgodnego#z#hierarchi-#post)powania#z#odpadami,#w#której#
priorytetem#jest#zapobieganie#powstawaniu#odpadów#oraz#stworzenie#
niezb)dnej#infrastruktury#do#selektywnego#zbierania#odpadów#u#$ród!a,#tak#aby#
zapewni&#ich#efektywny#recykling!

- Zachowanie!bogatej#ró"norodno%ci#biologicznej#oraz#racjonalne#u"ytkowanie#
zasobów#le%nych#przez#kszta!towanie#ich#w!a%ciwej#struktury#gatunkowej#i#
wiekowej!

- Przeciwdzia!anie#wyst)powaniu#i#minimalizowanie#skutków#negatywnych#
zjawisk!klimatycznych,!atmosferycznych!i!nadzwyczajnych#zagro"e(#
%rodowiska!

- Edukacja#ekologiczna#oraz#promocja#postaw#w#zakresie#ochrony#%rodowiska!
- Poprawa# stanu# zdrowotnego# mieszka(ców# w# wyniku# wspólnych# dzia!a(#

sektora#ochrony#%rodowiska#z#sektorem#zdrowia!
20. ! Strategia Rozwoju 

Powiatu Opolskiego 

na lata 2015–2025 

Cele!operacyjne!i!priorytety!inwestycyjne:!

- Ograniczenie#niskiej#emisji#w#budynkach#u"yteczno%ci#publicznej!
- Termomodernizacja#budynków#u"yteczno%ci#publicznej#wraz#z#wymian-#$róde!#

ciep!a#i#wyposa"enia#na#energooszcz)dne#!
- Promocja!innowacyjnych!technologii!niskoemisyjnych!!

- Zwi)kszanie#wykorzystania#Odnawialnych#'róde!#!
- Promocja!innowacyjnych!technologii!niskoemisyjnych!!

- Opracowanie#koncepcji,#programów#i#planów#zwi-zanych#z#OZE#!
- Zastosowanie!energii!opartej!na!OZE,!w!szczególno%ci#z#wiatru,#wody,#ciep!a#z#

ziemi,#s!o(ca#w#obiektach#u"yteczno%ci#publicznej#!
- Promocja#projektów#inwestycyjnych#opartych#na#OZE!
- Ochrona#i#promocja#ró"norodno%ci#biologicznej#i#dziedzictwa#naturalnego!
- Rewitalizacja#obszarów#dziedzictwa#naturalnego,#w#tym#parków#zabytkowych#!
- Zachowanie#i#odtwarzanie#zadrzewie(#!
- Rekultywacja#i#renaturyzacja#terenów#zdegradowanych#i#zdewastowanych#!
- Realizacja! kampanii! edukacyjno�! informacyjnych# zwi-zanych# z#

wykorzystaniem# zasobów# przyrodniczych# terenu# powiatu# opolskiego,# w! tym!
obszarów#NATURA#2000!

Źródło: opracowanie własne!
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4. Charakterystyka ogólna Gminy Murów 

4.1 Położenie administracyjne i fizyczno - geograficzne 

Gmina#Murów#o#powierzchni#160!km2!po!o"ona#jest#w#pó!nocnej#cz)%ci#województwa#opolskiego#i#
pó!nocnej#cz)%ci#powiatu#opolskiego/#Gmina#Murów#graniczy!od#strony#pó!nocnej#i#wschodniej#z#gminami#
tj.!Wo!czyn,# Kluczbork# i# Lasowice#Wielkie,# od# po!udnia# z# gminami!?ubniany# i# Dobrze(#Wielki,# oraz! od!
zachodu# z# gmin-#Pokój/!Gmina#wiejska#Murów#administracyjnie#podzielona# jest#na#12#so!ectw: Bukowo,!
D)biniec,# Grabice,# Grabczok,# Ka!y,# M!odnik,# Murów,# Nowe# Budkowice,# Oko!y,# Radomierowice,# Stare#
Budkowice,!Zagwi$dzie.!

Rysunek 1. Położenie Gminy Murów na tle podziału administracyjnego Polski 

 
Źródło: opracowanie własne!!

Rysunek 2. Lokalizacja gminy Murów względem gmin sąsiednich 

 
Źródło: opracowanie własne!!

Wed!ug# podzia!u# fizycznogeograficznego# *Solon,# 201;r/+# Gmina# Murów! po!o"ona# jest! w!obr)bie#
nast)puj-cych#jednostek:!

· Megaregion:#Pozaalpejska#Europa#.rodkowa#*3+!
· Prowincja:#Ni"#.rodkowoeuropejski#*31+!

· Subprowincja:#Niziny#.rodkowopolskie*31;+!
· Makroregion:!Nizina#.l-ska#*31;/=+!

· Mezoregion:!Równina#Opolska#*31;/=7)!
!
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4.2 Budowa geologiczna, rzeźba terenu i sposób użytkowania terenu 

4.2.1 Rzeźba terenu i krajobraz 

Rze$ba# terenu# na# obszarze# gminy# Murów! wykazuje# niewielkie# zró"nicowanie,# zarówno# pod#
wzgl)dem# struktury# przestrzennej! i! bogactwa! form! morfologicznych,! jak! i! deniwelacji! terenu.!
Powierzchnia# terenu# jest# s!abo#urozmaicona/# Spadki# terenu#w#wi)kszo%ci#mieszcz-# si)#w#przedziale#0# �!
3</#Jedynie#w#rejonie#Starych#Budkowic#spadki#wynosz-#od#1#�!5%.!

Rze$ba#terenu#jest#w#wi)kszo%ci#p!asko#równinna!i!jedynie!w!rejonie!Starych!Budkowic!niskofalista,!
przechodz-ca# w# niskopagórkowat-/# Elementami# wyró"niaj-cymi# si)# w%ród# równinnego# krajobrazu# s-#
elementy!naturalne!�!obni"enia#p!askodennych#dolin#cieków#wodnych,#przede#wszystkim#Budkowiczanki!
wype!nione#systemami#teras#holoce(skich#i#plejstoce(skich,#a#tak"e#zespo!y#wydm,#oraz#antropogeniczne#
wa!y# ziemne# przy# stawach# i# nasypy# dróg# czy# linii! kolejowych.! Rze$ba# terenu# nie# stwarza# istotnych#
ogranicze(# dla# lokalizacji# zabudowy,# za# wyj-tkiem# stromego# wa!u# wydmowego# w# pó!nocnej# cz)%ci#
Zagwi$dzia/!

Zgodnie# z# opracowan-# �Waloryzacj-# krajobrazu# naturalnego# województwa# opolskiego# wraz# z#
czynnej# i# biernej# ochrony�# *K/# Badora,# K/# Badora+! obszar! gminy!Murów!charakteryzuje# si)# krajobrazem#
wydmowym#na#równinach#wodnolodowcowych/#Obszar#Gminy#Murów#po!o"ony#jest#w#ca!o%ci#na!terenie!
Stobrawskiego!Parku!Krajobrazowego,#którego#kompleksy#le%ne#stanowi-#niemal#;0<#powierzchni#parku/#
W%ród# lasów# przewa"aj-# bory# sosnowe.! Jak# wynika# z# opracowanej# �Waloryzacji*�+# Gmina# Murów# w#
ca!o%ci#po!o"ona#jest#w#obszarze#o#szczególnych#walorach#fizjonomicznych#krajobrazu/#!

4.2.2 Budowa geologiczna 

Ukszta!towanie# si)#wspó!czesnej# budowy# geologicznej# utworów#powierzchniowych# gminy#Murów#
nast-pi!o#w#wi)kszo%ci#w#holocenie/#Pod#tym#wzgl)dem#znaczna#cz)%&#utworów#powierzchniowych#terenu#
gminy#nale"y#do#jednych#z#najm!odszych#w#województwie#opolskim/!

Gmina# Murów# le"y# w# zasi)gu# dwóch# jednostek# strukturalnych# -! Monokliny! Przedsudeckiej! i!
cz)%ciowo#zachodz-cej#na#ni-#Depresji#.l-sko-Opolskiej.!

Na#formy#podkenozoiczne#sk!adaj-#si)#utwory#geologiczne#triasu#i#kredy/#Trias#reprezentowany#jest#
przez# kajper,# wyst)puj-cy# miejscami# z# retykiem/# Utwory# te# powsta!y# podczas# regresji# morza#
%rodkowotriasowego# i# s-# charakterystyczne# dla# ówczesnych# p!ytkich# zbiorników# wodnych# okresowo#
!-cz-cych# si)# z#morzem/#Mi-"szo%&# kajpru,# reprezentowanego# przez# !upki,# i!owce,#mu!owce,# piaskowce,#
wapienie# i# dolomity# przewarstwione# anhydrytem,# gipsem# i# w)glem,# na# terenie! gminy! wynosi! kilkaset!
metrów/#Zlokalizowano#go#pod#utworami#kenozoicznymi#w#dorzeczu#Stobrawy,#Budkowiczanki#i#Krynicy,#
w#%rodkowych#i#dolnych#odcinkach#ich#biegu/#Na#pó!noc#i#wschód#od#obszarów#zalegania#kajpru#znajduj-#
si)#cz)%ciowo#przykrywaj-ce#je#formy#geologiczne#retyku#w#postaci#dolnych#8warstw#lisowskich8#i#górnych#
8warstw# wo$nickich8/# Na# pierwsze# sk!adaj-# si)# g!ównie# czerwone# i!owce,# natomiast# drugie#
reprezentowane# s-# przez# czerwone# i# pstre# i!owce# z# przewarstwieniami# piaskowców,! wapieni,! margli! i!
dolomitów/#?-czna#mi-"szo%&#tych#ostatnich#utworów#dochodzi#do#200#m/!

W# trzeciorz)dzie# wi)kszo%&# starszych# utworów# zosta!a# przykryta# osadami# górnego# miocenu# o#
niewielkiej# mi-"szo%ci# *do# kilkunastu# metrów+/# Trzeciorz)d# w# utworach# powierzchniowych#
reprezentowany# jest#przez# liczne#wychodnie# i!ów,#mu!ków#i#piasków,#miejscami#w)gli#brunatnych#*serii#
pozna(skiej+#miocenu/#Zlokalizowano#je#m/in/#na#pó!nocny#zachód#i#po!udnie#od#Zagwi$dzia/!

Czwartorz)d# w# utworach# powierzchniowych# obszaru# gminy# reprezentowany# jest,# zarówno# przez#
utwory#plejstoce(skie,#jak#i#stanowi-ce#obszarow-#wi)kszo%&#utwory#holoce(skie/!

Najm!odszymi# utworami# geologicznymi# terenu! gminy! s-# osady# holoce(skie/# Najwi)ksze#
powierzchnie#spo%ród#osadów#holocenu#zajmuj-#mady#rzeczne# tarasów#zalewowych#oraz#mu!ki,#piaski# i#
"wiry# rzeczne/# Proces# osadzania# namu!ów,#mu!ków,# piasków# i# "wirów# rzecznych# oraz#mad,# cho&# silnie#
przez# cz!owieka# ograniczany,# trwa# do# dzi%# i# jest# jednym# z# najistotniejszych,# zachodz-cych# obecnie#
procesów#geologicznych/!
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4.2.3 Sposób użytkowania terenu 

W!strukturze# u"ytkowania# dominuj-# grunty# le%ne# stanowi-ce# 7=,;%! powierzchni! gminy.! Grunty!
rolne!stanowi-#20,9%!powierzchni!gminy,!natomiast!tereny!zabudowane!2,8%!powierzchni!gminy.!Tereny!
zainwestowane#to#przede#wszystkim#zabudowa#mieszkaniowa#i#us!ugowa/#Gmina#Murów#po!o"ona#jest#w#
strefie!rolno-le%nej#województwa#opolskiego#�!w#kompleksie#Borów#Stobrawsko-Turawskich.!!

Tabela 2. Struktura użytkowania terenu Gminy Murów 

Wyszczególnienie Powierzchnia [ha] 

Powierzchnia#ogólna! 15 970 

U"ytki#rolne,#w#tym:! 3 338 

grunty!orne! 1683!

sady! 4!

!-ki#trwa!e! 1359!

pastwiska#trwa!e! 84!

grunty!rolne!zabudowane! 92!

grunty!pod!stawami! 56!

rowy! 60!

Grunty#le%ne#oraz#zadrzewione!i!zakrzewione! 12 114 

lasy! 12!076!

grunty!zadrzewione!i!zakrzewione! 0,038!

Grunty!zabudowane!i!zurbanizowane! 446 

tereny!mieszkaniowe! 98!

tereny#przemys!owe! 43!

inne!tereny!zabudowane! 21!

zurbanizowane!tereny!niezabudowane! 17!

tereny!rekreacyjno-wypoczynkowe! 16!

tereny!komunikacyjne!-!drogi! 209!

tereny!komunikacyjne!-!tereny!kolejowe! 42!

tereny!komunikacyjne!-!inne!tereny!komunikacyjne! 0!

u"ytki#kopalne! 1!

Grunty!pod!wodami! 35 

powierzchniowymi#p!yn-cymi! 35!

powierzchniowymi#stoj-cymi! 0!

Nieu"ytki! 31 

Grunty#przeznaczone#podbudow)#dróg#publicznych#lub#linii#kolejowych! 0 

Tereny#ró"ne! 6 

Grunty#zadrzewione#i#zakrzewione#na#u"ytkach#rolnych! 13 
Źródło: Urząd Gminy w Murowie, lipiec 2021r. 

4.3 Demografia 

Wed!ug# danych# GUS# gmin)# Murów! zamieszkuje! 5227! osób,! w!tym! 2572!m)"czyzn! i!2705! kobiet!
(GUS,!stan!na!31.12.2020r/+/#.rednia#g)sto%&#zaludnienia#gminy#wynosi#33#os0oby/km2,#co#jest#warto%ci-#
ni"sz-# w!porównaniu! do!g)sto%ci# zaludnienia! w!powiecie! opolskim! (81! osób5km2)! i! w!województwie#
opolskim!(104!osób5km2).!!

Stan#ludno%ci#gminy#Murów!w!latach!2017-2020!przedstawiono!w!tabeli#poni"ej/#!

Tabela 3. Liczba ludności na terenie gminy Murów w latach 2017-2020 (dane GUS) 

Dane/rok 2017 2018 2019 2020 

Kobiety! 2768! 2739! 2715! 2705!

M)"czy$ni! 2629! 2608! 2583! 2572!

Ogółem Gmina 5397 5347 5298 5277 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych (GUS 2017-2020) 

!
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O# zasobach# ludno%ciowych# %wiadczy# nie# tylko# liczba# ludno%ci,# ale# równie"# jej# struktura#wiekowa.!
Z!punktu#widzenia#rozwoju#ka"dej#gminy#bardzo#wa"na#jest#struktura#wed!ug#ekonomicznych#grup#wieku,#
dziel-ca#ludno%&!na!t)!w!wieku!przedprodukcyjnym!(0�14!lat),!produkcyjnym!(kobiety!w!wieku!15�59!lat!
i!m)"czy$ni!w!wieku!15�64!lat)!oraz!poprodukcyjnym#*kobiety#powy"ej#=9#lat!i!m)"czy$ni#powy"ej#64#lat+/!

Tabela 4. Struktura wiekowa na terenie gminy Murów w latach 2017-2020 (dane GUS) 

Dane/rok 2017 2018 2019 2020 

Ludno%&!w!wieku!przedprodukcyjnym!
(14!lat!i!mniej)!

602! 598! 586! 599!

Ludno%&!w!wieku!produkcyjnym!(15-59!
lat!kobiety,!15-64#lata#m)"czy$ni+!

3666! 3608! 3543! 3507!

Ludno%&!w!wieku!poprodukcyjnym!! 1129! 1141! 1169! 1171!
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych (GUS 2017-2020) 

Liczba# mieszka(ców# gminy# Murów! ma! tendencje! spadkow-,# co# jest# zjawiskiem# niekorzystnym# z#
punktu# widzenia# rozwoju# spo!eczno-gospodarczego.! Najliczniejsz-# grup)# stanowi# ludno%&! w!wieku!
produkcyjnym! (67,1<# ludno%ci+,# za%# najmniej# liczn-! w!wieku! przedprodukcyjnym! (11,3<# ludno%ci+,# co#
%wiadczy!o#starzeniu#si)#spo!ecze(stwa,#braku#nap!ywu#m!odych#ludzi,#a#w#konsekwencji#mo"e#prowadzi&#
do! lokalnej! depopulacji.! Dodatkowo# na# przestrzeni# ostatnich# lat# obserwuje# si)# przyrost# ilo%ci# osób# w#
wieku!poprodukcyjnym,#%rednio#o#1,2%!rocznie.!  !

4.4 Działalność gospodarcza 

W!Gminie!Murów!(wg.!stanu!na!koniec!2020!r.)!zarejestrowanych!by!o!430!podmiotów#gospodarki#
narodowej.! W!przewa"aj-cej# wi)kszo%ci# podmioty# te# reprezentuj-# sektor# prywatny! 97,6%,! a!pozosta!e#
2,4%!to!podmioty!sektora!publicznego.!Na!przestrzeni!4! lat! tj.!2017!�! 2020! ilo%&#podmiotów!w!sektorze!
publicznym!utrzymywa!a#si)#na#identycznym#poziomie,#natomiast!w!sektorze!prywatnym!wzros!a!o!blisko!
6%.!Zatem# ilo%&# podmiotów# ogó!em#wzros!a! o!5,4%!na# terenie# gminy#Murów.! Jak!wynika! z!poni"szych#
danych# najwi)ksz-# liczb)# podmiotów# stanowi-# osoby# fizyczne# prowadz-ce# w!asn-# dzia!alno%&#
gospodarcz-# �! 79,3%.!Wynika! z!tego,# "e! w!Gminie!Murów! utrzymuje# si)# tendencja# prowadzenia#mikro!
i!makro# przedsi)biorstw! w!formie# jednoosobowych# dzia!alno%ci# gospodarczych/# Rozwój# mikro! i!makro!
przedsi)biorstw# jest# zjawiskiem#korzystnym! z!uwagi! na!wi)ksz-# konkurencyjno%&,# szybko%&# reagowania!
na!potrzeby!rynku!oraz!nowe!dynamiczne!miejsca!pracy.!!

W# poni"szej# tabeli# przedstawiono# szczegó!ow-# struktur)# podmiotów# gospodarczych! w!Gminie!
Murów!na!przestrzeni!lat!2017!�!2020.!!

Tabela 5. Podmioty gospodarki narodowej w Gminie Murów w latach 2017 – 2020 

ROK 2017 2018 2019 2020 
Dynamika 

zmian [%] 

sektor publiczny - ogółem 10 10 10 10 0 

pa(stwowe#i!samorz-dowe#jednostki#prawa#bud"etowego! 7! 7! 7! 7! 0!

sektor prywatny - ogółem 397 408 412 420 +5,7 

osoby#fizyczne#prowadz-ce#dzia!alno%&#gospodarcz-! 312! 328! 335! 341! +9,2!

spó!ki#handlowe! 23! 19! 19! 20! -1,3!

spó!ki!handlowe!z!udzia!em#kapita!u#zagranicznego! 10! 5! 5! 6! -40!

sektor!prywatny!-!spó!dzielnie! 3! 2! 2! 2! -33!

sektor!prywatny!-!stowarzyszenia!i!organizacje#spo!eczne! 21! 20! 19! 19! -9,5!

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ OGÓŁEM 408 418 422 430 +5,4 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych (GUS, 2017-2020)      

!

!
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Poni"ej! w!tabeli# przedstawiono# rodzaje# dzia!alno%ci# wg# PKD2007,# jakie# by!y# zarejestrowane!
na!terenie!Gminy!Murów!w!podziale! na!osoby! fizyczne! i!jednostki! prawne!wg.! stanu!na!20120! r/# ?-czna#
ilo%&# podmiotów# gospodarczych# wg.! stanu! na!koniec! 2020r.! wynosi!a# 430.! Znaczny! odsetek!
przedsi)biorców#dzia!a!w!budownictwa!i!handlu!hurtowego!i!detalicznego!(odpowiednio!22,5%!i!16,5%).!
Równie"# du"y! odsetek# przedsi)biorstw# dzia!a! w!sekcji# zwi-zanej! z! przetwórstwem# przemys!owym#
(13,9%),! rolnictwem,# !owiectwem,# le%nictwem# i# rybactwem# *9,3%).!Najmniejsza# cz)%&# przedsi)biorców#
dzia!a!w!obszarze!wytwarzania# i# zagospodarowania# energii,# dostawy#wody# i# odprowadzania# %cieków! tj.!
<5%.!!

Tabela 6. Rodzaje działalności gospodarczych na terenie Gminy Murów na koniec 2020r. 

Nazwa sekcji wg PKD 
Ogółem 

 [liczba podmiotów] 

A/#Rolnictwo,#!owiectwo,#le%nictwo!i!rybactwo! 40!

B/#Górnictwo!i!wydobywanie! 0!

C/#Przetwórstwo#przemys!owe! 60!

D.!Wytwarzanie!i!zaopatrywanie!w!energi)#elektryczn-,#gaz,#par)#
wodn-,#gor-c-#wod)!i!powietrze!do!uk!adów#klimatyzacyjnych!

1!

E/# Dostawa# wody,# gospodarowanie# %ciekami! i!odpadami! oraz!
dzia!alno%&#zwi-zana!z!rekultywacj-!

2!

F.!Budownictwo! 97!

G.! Handel! hurtowy! i!detaliczny,# naprawa# pojazdów#
samochodowych,#w!-czaj-c#motocykle!

71!

H.!Transport,!gospodarka!magazynowa! 25!

I/# Dzia!alno%&# zwi-zana! z!zakwaterowaniem! i!us!ugami#
gastronomicznymi!

11!

J.!Informacja!i!komunikacja! 5!

K/#Dzia!alno%&#finansowa!i!ubezpieczeniowa! 7!

L/#Dzia!alno%&#zwi-zana!z!obs!ug-#rynku#nieruchomo%ci! 23!

M/#Dzia!alno%&#profesjonalna,#naukowa!i!techniczna! 14!

N/# Dzia!alno%&! w!zakresie# us!ug# administrowania! i!dzia!alno%&#
wspieraj-ca!

6!

O.! Administracja! publiczna! i!obrona! narodowa,# obowi-zkowe#
zabezpieczenia#spo!eczne!

9!

P.!Edukacja! 9!

Q.!Opieka!zdrowotna!i!pomoc#spo!eczna! 14!

R/#Dzia!alno%&#zwi-zana!z!kultur-,#rozrywk-!i!rekreacj-! 7!

S/#Pozosta!a#dzia!alno%&#us!ugowa!
T/# Gospodarstwa# domowe# zatrudniaj-ce# pracowników>#
gospodarstwa#domowe#produkuj-ce#wyroby! i!%wiadcz-ce#us!ugi!
na!w!asne#potrzeby!

29!

Ogółem: 430 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych (GUS, 2020r.) 

Na!terenie!Gminy!Murów!najwa"niejszymi#zak!adami!z!punktu!widzenia!rozwoju!gospodarczego#s-:!

- Stora!Enso!Wood!Products!Sp.!z!o.o.!46!-!030#Murów,#ul/#Wolno%ci#4,!

- VITROTERM!�!MURÓW��S/A/#46#-!030#Murów,#ul/#Wolno%ci#33,#!

- PPHU!JARO-MAX#Jan#Czyszczo(#46#-!030#Murów,#ul/#Wolno%ci#33#!

- ESTEWES!DWD!POLSKA!Sp.!z.o.o.!46!�!030#Zagwi$dzie#ul.!Murowska!35b!
!

!

!

!

!
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4.5 Infrastruktura komunikacyjna 

Na#uk!ad#komunikacyjny# gminy#Murów!sk!adaj-# si)#drogi#powiatowe,# które# s-#uzupe!nione# sieci-#
dróg#gminnych/#Sie&#komunikacji#drogowej#stanowi-#zatem:!

1) Drogi powiatowe: Przez#teren#gminy#przebiega#12#dróg#powiatowych#o#!-cznej#d!ugo%ci#62,2!km.!S-#
to! drogi! V! klasy! technicznej# o# nawierzchni# bitumicznej/# Spe!niaj-# podstawow-# funkcj)# w#
komunikacji#masowej,#!-cz-c#wsie#gminy#z#siedzib-#w!adz#samorz-dowych#i#o%rodkami#us!ug,#oraz!
poszczególne#wsie!mi)dzy#sob-/! 
Przez#teren#gminy#Murów#przebiegaj-#nast)puj-ce#drogi#powiatowe:# 
1324!O!Smardy!�!D)biniec#-!droga!klasy!Z!
1330!O!Chudoba!�!Zagwi$dzie#-!droga!klasy!Z!
1334#O#D)biniec#�!Stare!Budkowice!-!droga!klasy!L!
1340!O!Stare!Budkowice!�!Bierdzany!-!droga!klasy!Z!
1344#O#Wo!czyn#�!Murów#�!dr.woj.!454!-!droga!klasy!Z!
1347!O!Radomierowice!�!M!odnik#-!droga!klasy!L!
13=1#O#Murów#�!Grabczok!-!droga!klasy!L!
13=2#O#Murów#�!Krzywa#Góra#-!droga!klasy!L!
1353!O!Droga!powiatowa!1344O!�!D-brówka#Dolna!-!droga!klasy!L!
1704!O!Stare!Budkowice!�!Je!owa#-!droga!klasy!Z!
1721!O!Grabczok!-!Brynica!-!droga!klasy!L!

1722#O#Zagwi$dzie#-!?ubniany!-!droga!klasy!L!
2) Drogi gminne: S-# uzupe!nieniem# sieci# dróg# uk!adu# podstawowego.! ?-czna# d!ugo%&# tych# dróg# w#
gminie!wynosi!49!km,!w!tym!o!nawierzchni!asfaltowej!32!km,!a!drogi!gruntowe!17!km. 

 

Tabela 7.!Wykaz dróg publicznych – gminnych w obszarze Gminy Murów!
L.p. Miejscowość/relacja Ulica Nr drogi 

1. ! Nowe!Budkowice Wiejska! 101517!O 

2. ! Radomierowice!-.wi)ciny!  101502!O 

3. ! Bukowo-Stare!Budkowice!  101406!O 

4. ! D-brówka#Dolna-Oko!y! wspólny#przebieg!z#gmin-#Pokój! 101!607O 

5. ! Stare!Budkowice-K)szyce-Grabice!  101505!O 

6. ! Stare!Budkowice-Ma(czok-Grabczok! graniczy#z#gmin-!?ubniany! 101!508!O 

7. ! Tu!y-!Bukowo wspólny!przebieg#z#gmin-#Lasowice#Wielkie! 101403!O 

8. ! Murów-Zagwi$dzie  101511!O 

9. ! Stare!Budkowice M!y(ska 101513!O 

10. ! Stare!Budkowice M!y(ska#Góra 101514!O 

11. ! Stare!Budkowice!�!Nowe!Budkowice!  101515!O 

12. ! Nowe!Budkowice!-Ka!y!  101516!O 

13. ! Zagwi$dzie Je!owska 101520!O 

14. ! D)biniec-M!odnik! ! 101501!O!

15. ! Droga#polna#wsi#Ka!y! ! 101518!O!

16. ! Murów! Kolejowa! b.n.!

17. ! Murów! Ks.!Soremby! b.n.!

18. ! Murów! Robotnicza! b.n.!

19. ! Murów! dz.!ew.!479!(ob.!0396),!993!(ob.!0532),!475!(ob.!0396)! b.n.!

Objaśnienie: b.n. - brak numeru 

Źródło: Urząd Gminy w Murowie, 2021 

!

!

!

!
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Rysunek 3. Sieć komunikacyjna na terenie Gminy Murów 

!
Źródło: opracowanie własne na podstawie Openstreetmap 
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5. Ocena stanu środowiska 

5.1 Ochrona klimatu i jakości powietrza 

5.1.1 Ocena stanu 

5.1.1.1 Źródła zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Murów 

Emisja powierzchniowa 

Na! terenie! Gminy! Murów! emisja# powierzchniowa# pochodzi# g!ównie# z# lokalnych# kot!owni# i# palenisk#
domowych.!Wp!yw!na!zanieczyszczenie!powietrza!ma!przede!wszystkim!rodzaj!spalanego!paliwa.!Paliwa!
sta!e! *g!ównie! w)giel+! stosowane! najcz)%ciej! w!wy"ej! wymienionych! systemach! grzewczych! emituj-!
benzo(a)piren!oraz!py!!zawieszony#PM10#kilkaset#razy#bardziej#obficie,#ni"#paliwa#gazowe/#Spowodowane#
jest! to!z!ym# stanem# technicznym! kot!owni! w)glowych! oraz! stosowaniem! w)gla! nie! najlepszych!
parametrach.!W!dodatku,!wzrost#cen#paliw#opa!owych#sk!ania!do!poszukiwania#$ród!a#oszcz)dno%ci/# Jest!
to!powód,!dla!którego!obserwuje!si)!spalanie!w!piecach#ró"nego#rodzaju#materia!ów,#w#tym#m/in/#odpadów#
lub!surowców#z!ej# jako%ci,#które#emituj-#du"e# ilo%ci# toksycznych#zanieczyszcze(/#Takie#praktyki!s-!nadal!
bardzo! powszechne! na!obszarach!wiejskich.!W%ród# przyczyn# negatywnego#wp!ywu# sektora# komunalno-
bytowego!na!stan#jako%ci#powietrza#zalicza#si)#m/in/#:!!

® spalanie# powy"ej# wymienionej# ilo%ci# paliw# sta!ych! w!nieefektywnych! energetycznie!

i!wysokoemisyjnych#urz-dzeniach#grzewczych#ma!ej#mocy/#!

® brak# krajowych# uregulowa(# prawnych! w!odniesieniu! do!standardów# emisji! z!instalacji! spalania!
paliw#sta!ych!o!mocy#poni"ej!1!MW;!

® brak# uregulowa(! w!odniesieniu,! do!jako%ci# paliw# sta!ych# �! w)glowych! i!sta!ych# biopaliw#
stosowanych!w!tym!sektorze;!

® wysokie! zapotrzebowanie! na!ciep!o# pomieszcze(#mieszkalnych#wynikaj-ce! z!przestarza!ej# techniki#
budowlanej!i!nieodpowiedniej#jako%ci#materia!ów#budowlanych>!

® niska#%wiadomo%&#spo!eczna#wysokiej#szkodliwo%ci#zanieczyszcze(#pochodz-cych!ze!�z!ego�#spalania#
paliw#sta!ych#dla#zdrowia#ludzi!i!%rodowiska.!

Emisja liniowa 

!

Emisja# liniowa# kszta!towana# jest# g!ównie# przez# zanieczyszczenia# pochodz-ce! z# terenów# szlaków#
komunikacyjnych.! Przede! wszystkim! transport! drogowy! ma! istotny! wp!yw! na!stan! jako%ci! powietrza.!
Ci-g!y!wzrost!ruchu!samochodowego!powoduje!degradacj)!nawierzchni,!co!powoduje!zwi)kszenie!ha!asu#
komunikacyjnego! i!wzrost! ilo%ci!zanieczyszcze(! uwalnianych!do!atmosfery.!Dzieje!si)! to!pomimo#dzia!a(!
w!zakresie! modernizacji! i!przebudowy# dróg/# Warto# zaznaczy&,# "e# wielko%&# emisji! ze!$róde!!
komunikacyjnych! zale"na! jest! od!nat)"enia! ruchu!na!poszczególnych# trasach,! rodzaju! samochodów! oraz!
rodzaju!stosowanego!paliwa,!ale!wp!yw!na!poziom#zanieczyszcze(!maj-!równie"!takie!procesy,!jak!zu"ycie!
opon,! hamulców! oraz! %cieranie# nawierzchni# dróg,# nazywane# emisj-# poza# spalinow-.! W!zakresie! emisji!
liniowej# wyst)powa&# mo"e# dodatkowo# emisja# wtórna,# czyli! unoszenie! py!u# PM10! z!nawierzchni# dróg/#
G!ównymi# zanieczyszczeniami# emitowanymi! w!zwi-zku! z!ruchem! samochodowym! s-!tlenek! i!dwutlenek!
w)gla,#w)glowodory,#tlenki#azotu,#py!y#zawieraj-ce#metale#ci)"kie,#py!y!ze!%cierania#si)#nawierzchni#dróg!
i!opon!samochodowych.!

 

 

Emisja punktowa 
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Punktowe# $ród!a# maj-# istotny# wp!yw! na!wielko%&! i!zasi)g# st)"e(# zanieczyszcze(! w!powietrzu!
atmosferycznym.! Emisja! punktowa! pochodzi! g!ównie! z!zak!adów! przemys!owych# emituj-cych# py!y,#
dwutlenek#siarki,#tlenek#azotu,#tlenek#w)gla#oraz#metale#ci)"kie/#!
Zgodnie!z!informacj-#otrzyman-!od!Starosty!Opolskiego!poni"ej#wyszczególniono#zak!ady,#które!na!terenie!
gminy!Murów!posiadaj-#udzielone#pozwolenia!na!wprowadzanie#gazów!i!py!ów!do!powietrza.!!

Tabela 8. Zakłady na terenie gminy Murów posiadające pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów 

do powietrza wydane przez Starostę opolskiego (stan na 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.wykaz.ekoportal.pl 

5.1.1.2 Monitoring jakości powietrza 

Zgodnie! z!Ustawą Prawo ochrony środowiska [1]! ocena# jako%ci# powietrza# dokonywana# jest# przez#
G!ówny# Inspektorat# Ochrony# .rodowiska! (w! tym! Regionalne!Wydzia!y! Monitoringu! .rodowiska# GIO.!
na!poziomie# województw+! w!ramach# Pa(stwowego# Monitoringu# .rodowiska/# Roczna# ocena# jako%ci#
powietrza# sk!ada# si)! z!oceny! poziomu! substancji! w!powietrzu! w!strefach! oraz! klasyfikacji! stref.! Ocena!
poziomu! substancji! w!powietrzu! dokonywana! jest! w!oparciu! o!Rozporządzenie w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu [14]. Oceny# dokonuje# si)! z!uwzgl)dnieniem! dwóch# grup# kryteriów# tj/#
ustanowionych!ze!wzgl)du!na!ochron-#zdrowia#ludzi!i!ze!wzgl)du!na!ochron)#ro%lin/#!

Na! terenie! gminy!Murów!WIO.#w!Opolu!nie#wyznaczy!# punktu!monitoringu# jako%ci# powietrza# na#
przestrzeni! ostatnich! lat! tj.! 2016-2020,# w# których# obowi-zywa!# �Program# Pa(stwowego# Monitoringu#
Ochrony# .rodowiska#Województwa#Opolskiego# na# lata# 2016-2020�/#Maj-c# na# uwadze# powy"sze# poni"ej!
przedstawiono! aktualny! stan! zanieczyszczenia! powietrza,! na!podstawie! szacunku! imisji,! otrzymany!

od!Wojewódzkiego# Inspektora# Ochrony# .rodowiska#w!Opolu.! Aktualny! stan! zanieczyszczenia! powietrza!
*tzw/#t!o#zanieczyszcze(+!na!podstawie!szacunku!imisji!przedstawia#tereny#nie#obj)te#sieci-#monitoringu,!
jak# równie"# substancje,# które# nie! s-!badane! w!punktach! pomiarowo! �! kontrolnych,# a# wyniki# zosta!y#
uzyskane!w!formie!modelowania.!!

!

Tabela 9. Aktualny stan zanieczyszczenia powietrza na podstawie szacunku imisji w wybranych 

miejscowościach gminy Murów (stan na 2020r. - model) 

Lp. Substancja Jednostka R 
Wartość odniesienia Da 

uśredniona dla roku 

R/Da 

[%] 

Rejon m. Murów 

1! Py!#zawieszony#PM10! µg5m3! 16! 40,0! 40!

2! Py!#zawieszony#PM2,=! µg5m3! 10! 25,0! 40!

3! Dwutlenek!azotu! µg5m3! 9! 40,0! 22!

4! Dwutlenek!siarki! µg5m3! 3! 20,0! 15!

5! Benzen! µg5m3! 0,5! 5,0! 10!

6! benzo(a)piren! ng/m3! 1! 1,0! 100!

7! O!ów! µg5m3! 0,005! 0,5! 1!

8! CO! µg/m3! 170! -! -!

Rejon m. Zagwiździe 

1! Py!#zawieszony#PM10! µg5m3! 15! 40,0! 40!

Nazwa#zak!adu! Nr!decyzji/data!wydania!

STORA!ENSO!WOOD!PRODUCTS!Sp.!z!o.o.,!46-030!

Murów#ul/#Wolno%ci#4!

Decyzja!Starosty!Opolskiego!

BO./6224/3/2020/KAH!
Data!wydania:!06.04.2020!r.!

VITROTERM-MURÓW#S/A/,#ul/#Wolno%ci#22,#Murów!
Decyzja!Starosty!Opolskiego!

BO./6224/12/2019/KAH! !

Data!wydania:!30.01.2020!r.!
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2! Py!#zawieszony!PM2,5! µg5m3! 9! 25,0! 40!

3! Dwutlenek!azotu! µg5m3! 9! 40,0! 22!

4! Dwutlenek!siarki! µg5m3! 3! 20,0! 15!

5! Benzen! µg5m3! 0,5! 5,0! 10!

6! benzo(a)piren! ng/m3! 1! 1,0! 100!

7! O!ów! µg5m3! 0,005! 0,5! 1!

8! CO! µg5m3! 170! -! -!

Rejon m. Budkowice 

1! Py!#zawieszony#PM10! µg5m3! 17! 40,0! 42!

2! Py!#zawieszony#PM2,=! µg5m3! 11! 25,0! 44!

3! Dwutlenek!azotu! µg5m3! 10! 40,0! 25!

4! Dwutlenek!siarki! µg5m3! 3! 20,0! 15!

5! Benzen! µg5m3! 0,5! 5,0! 10!

6! benzo(a)piren! ng/m3! 1! 1,0! 100!

7! O!ów! µg5m3! 0,005! 0,5! 1!

8! CO! µg5m3! 170! -! -!

Źródło: Tło zanieczyszczeń powietrza dla Gminy Murów, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu, GIOŚ, dane pozyskane na wniosek w 

lipcu 2021r.  

 Objaśnienia: 
R – wynikowa średnioroczna wartość zanieczyszczenia (na podstawie danych WIOŚ Opole– tło zanieczyszczeń, stan na rok 2020r.) 

Da – wartość dopuszczalna zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu [14]. 

R/Da – stosunek średniorocznej otrzymanej wartości zanieczyszczenia do wartości poziomu dopuszczalnego (powyżej 100% = przekroczenie wartości 
dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu).  

Z# powy"szego# zestawienia# wynika,# "e# wielko%ci# imisji1!w!poszczególnych# punktach! Gminy!Murów!
kszta!tuje! si)! na!zbli"onym# poziomie/# Wg# szacunkowych# oblicze(# imisji! na!podstawie! modelowania!
matematycznego!na!terenie!Gminy!Murów!nie#odnotowano#"adnych#przekrocze(#warto%ci#dopuszczalnych#
zgodnie! z!Rozporządzeniem w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu [14].! Nale"y# jednak#
zaznaczy&,!i"!t!o#zanieczyszcze(#powietrza!uzyskiwane!jest!na!podstawie!symulacji!modelowych!w!oparciu!
o!wyniki! wszystkich# pomiarów# zebranych! w! 2020r.! na!terenie! woj.! opolskiego! i!ma! on! charakter!
orientacyjny.!!

G!ówny#Inspektor#Ochrony#.rodowiska#*w#tym#Regionalne!Wydzia!y!Monitoringu!.rodowiska#GIO.!
na!poziomie#województw+#dokonuje#oceny#poziomów#substancji!w!powietrzu!w!danej!strefie,!a!nast)pnie!
dokonuje! klasyfikacji! stref,! dla! ka"dej! substancji! odr)bnie,! wed!ug! okre%lonych# kryteriów/# Zgodnie!
z!klasyfikacj-# stref,# obszar# Gminy! Murów! znajduje# si)! w!strefie! opolskiej.! Wyniki! klasyfikacji! strefy!
ze!wzgl)du!na!poziomy#zanieczyszcze(#przedstawiono!w!poni"szej#tabeli/!

Tabela 10. Klasyfikacja stref w ramach oceny jakości powietrza w strefie opolskiej za lata 2018-2020 dla 

kryterium ochrony zdrowia 

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń 

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

Kryterium!ochrona!zdrowia!

Rok 2018 A! A! A! A! C C A! A! A! A! C A!

Rok 2019 A! A! A! A! C A2 A! A! A! A! C A1!

Rok 2020 A! A! A! A! C C A! A! A! A! C A!
1 - dla ozonu – poziom celu długoterminowego, strefy uzyskały klasę D2 
2 - Dla pyłu PM2.5 – poziom dopuszczalny I faza, wszystkie strefy uzyskały klasę A 

Źródło: Ocena jakości powietrza w województwie opolskim za lata 2019-2020, RWMŚ w Opolu, GIOŚ 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1Imisja!jest#miar-#stopnia#jego#zanieczyszczenia#definiowan-,#jako#st)"enie#zanieczyszcze(#w#powietrzu!
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Tabela 11. Klasyfikacja stref w ramach oceny jakości powietrza w strefie opolskiej za lata 2018-2020 dla 

kryterium ochrony roślin 

Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń 

! SO2! NOX! O33!

Kryterium#ochrona#ro%lin!
Rok 2018 A! A! A!

Rok 2019 A! A! A 

Rok 2020 A! A! A 
Źródło: Ocena jakości powietrza w województwie opolskim za lata 2018-2020, Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu, 

GIOŚ  
Objaśnienia: 

- klasa A - stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych 

- klasa C - stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe. 

 

W!strefie!opolskiej!dla!kryterium!ochrony!zdrowia!w!latach!2018-2020!odnotowano!przekroczenia!

poziomów#dopuszczalnych#nast)puj-cych!substancji!tj.!PM10,!PM2,5!i!benzo(a)pirenu.!W!przypadku#py!u#
zawieszonego! PM10,! wynikowa! klasa! C! jest! efektem! przekroczenia! poziomu! dopuszczalnego! normy!

dobowej! i!%redniorocznej/! Przy! benzo(a)pirenie! o!wynikowej! klasie! C decyduje! przekroczony! poziom!

docelowy/#Nale"y#zwróci&#uwag),#"e#st)"enia#tego#zanieczyszczenia#ulegaj-#rytmicznym#zmianom!w!ci-gu#
roku! z!uwagi! na!zwi)kszon-# emisj)! w!sezonie# grzewczym,# dlatego# przekroczenia# wynikaj-! z!poziomów#
notowanych! w!okresie! zimowym.! W!przypadku# ozonu# zosta!# przekroczony# poziom# celu#
d!ugoterminowego.! Dla# kryterium# ochrony# ro%lin# w# strefie# opolskiej# nie# odnotowano# przekrocze(#
poziomów#dopuszczalnych/!

5.1.1.3 Program Ochrony Powietrza dla województwa opolskiego 

Na# podstawie# oceny# jako%ci# powietrza# atmosferycznego! za! rok! 2018! oraz! odnotowanych!
przekrocze(# dopuszczalnych# poziomów# substancji# w# powietrzu# atmosferycznym# Sejmik Województwa 
Opolskiego podjął Uchwałę Nr XX/1/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony 
powietrza dla województwa opolskiego”.!!

Dzia!ania# zaplanowane# do# realizacji# w# Programie# ochrony# powietrza# maj-# na# celu# uzyskanie#
maksymalnego#efektu#ekologicznego#poprzez#redukcj)#emisji#zanieczyszcze(#do#powietrza#ze#$róde!,#które#
w#najwi)kszy#sposób#oddzia!uj-#na#wielko%&#st)"e(#substancji#w#powietrzu/#Zgodnie#z#przeprowadzonymi#
analizami#w#zakresie#wp!ywu#poszczególnych#$róde!#emisji#na#wysoko%&# st)"e(#substancji#w#powietrzu,#
g!ównymi#kierunkami#dzia!a(#naprawczych#powinna#by&#redukcja#emisji#z#sektora#komunalno-bytowego!
(pochodz-cej#z#indywidualnych#systemów#grzewczych+/#!

W# celu# realizacji# dzia!a(# naprawczych,# samorz-dy# lokalne# powinny# stworzy&# dla# mieszka(ców#
system# zach)t# finansowych# pomocny# w# ograniczeniu# emisji# z# sektora# bytowo-komunalnego.! Zadania!
powinny#by&# realizowane#zgodnie#z#okre%lon-# list-#priorytetów#w#zakresie:# zast-pienia#niskosprawnych#
urz-dze(# grzewczych:# sieci-# ciep!ownicz-# lub# urz-dzeniami# opalanymi# gazem# *pod!-czenie# do# sieci#
gazowej+>#OZE>#urz-dzeniami#na#energi)#elektryczn-,#urz-dzeniami#opalanymi#gazem/olejem!i!ewentualnie!
urz-dzeniami# spe!niaj-cymi# minimum# wymogi# jako%ciowe# dla# urz-dze(# na# paliwa# sta!e# spe!niaj-ce#
wymagania# ekoprojektu># jak# równie"# inwestycji# zwi-zanych# z# termomodernizacj-# w# celu# ograniczenia#
strat#ciep!a/#Istotnym#elementem#jest#propagowanie#instalowania#odnawialnych#$róde!#energii/!

W#harmonogramie#realizacji#dzia!a(#naprawczych#okre%lono#dla#obszaru#Gminy#Murów!nast)puj-ce#
dzia!ania# naprawcze,# które# nale"y# wdro"y&5wykona&# w# celu# poprawy# jako%ci# powietrza# w# zakresie#
stwierdzonych!przekrocze(#dopuszczalnych#norm#substancji#w#powietrzu:!
1) kod# dzia!ania# PL1602_ZSO! -! ograniczenie# emisji# z# instalacji# o# ma!ej# mocy# do# 1# MW# w!-cznie,# w#
których#nast)puje#spalanie#paliw#sta!ych,!

2) kod# dzia!ania# PL1602_EE! -! prowadzenie! edukacji! ekologicznej! (ulotki,! imprezy,! akcje! edukacyjne,!
audycje,#konferencje,#dzia!ania#informacyjne#i#szkoleniowe+#zwi-zanej#z#ochron-#powietrza,!
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3) kod# dzia!ania# PL1602_KPP! -! prowadzenie# kontroli# przestrzegania# przepisów# ograniczaj-cych#
u"ywanie#paliw#lub#urz-dze(#do#celów#grzewczych#oraz#zakazu#spalania#odpadów/!

!

Starostowie,# prezydenci# miast,# burmistrzowie# i# wójtowie# zobowi-zani# s-# do# sporz-dzania#
sprawozda(#z#realizacji#dzia!a(#naprawczych#wskazanych#w#Programie#w#danym#roku#za#rok#poprzedni#i#
ich!przekazywania!w!terminie!do!31!stycznia#ka"dego#roku#Zarz-dowi#Województwa#Opolskiego/#!

Na#terenie#województwa#opolskiego#obowi-zuje#od#1# listopada#2017r/# tzw/#uchwa!a#antysmogowa#
*Uchwa!a# nr# XXXII536752017# Sejmiku# Województwa# Opolskiego# z# dnia# 26/09/2017r/+,# która# zakazuje#
stosowania! najgorszej# jako%ci# paliw# sta!ych,# np/# bardzo# drobnego# mia!u# lub# w)gla# brunatnego# czy#
flotokoncentratu/#Wprowadzone#zosta!y#tak"e#ograniczenia#dla#kot!ów#oraz#tzw/#miejscowych#ogrzewaczy#
np/#kominków#i#pieców/#Obecnie#*stan#na#sierpie(#2021+#procedowana#jest#zmiana#tej#Uchwa!y#w#zakresie#
eksploatacji#instalacji,#ogranicze(#polegaj-cych#na#zakazie#stosowania#niektórych#instalacji#oraz#terminów#
do#których#mog-#by&#eksploatowane#stare#instalacje#i#pod#jakimi#warunkami/!Planowany#termin#wej%cia#w#
"ycie#to#1#stycznia#2022r.!!

5.1.2 Prognoza stanu środowiska 

Do#czynników,#które#obecnie#determinuj-#wyst)powanie#narusze(#standardów#czysto%ci#powietrza#
atmosferycznego#zaliczy&#nale"y:#nisk-#emisj)#zanieczyszcze(! ze!spalania!paliw!w!lokalnych#kot!owniach#
oraz#nisk-#emisj)#zwi-zan-!z!ruchem!drogowym.!Tempo!zmian!w!tych#obszarach#b)dzie#mia!o#wp!yw!na!
to!jak#szybko#stan#czysto%ci#powietrza#atmosferycznego#b)dzie#ulega!#poprawie#lub#pogorszeniu/#!

W# przypadku# ruchu# samochodowego# minimalizacja# emisji# zanieczyszcze(# uzale"niona# b)dzie!
w!g!ównej#mierze!od!stopnia,!w!jakim#uda#si)#zminimalizowa&#u"ycie#indywidualnych#%rodków#transportu,#
a# zmaksymalizowa&# wykorzystanie# transportu# publicznego,# poprawi&# stan# techniczny# parkingów#
samochodowych# ograniczy&# czas# podró"y! i!tym# samym# ilo%&# zu"ywanych! paliw,! itd.! na!obecnym! etapie!
trudno#jest#prognozowa&,!w!jakim#stopniu#poszczególne#czynniki#przyczyni-#si)!do!poprawy!sytuacji!w!tym!
obszarze/# U"ytkowanie# pojazdów# coraz# starszych! z!pewno%ci-# b)dzie# przyczynia&# si)! do!zwi)kszenia#
!adunku#zanieczyszcze(#wprowadzanych!do!%rodowiska/#Trudno#prognozowa&,!w!jakim!stopniu!trend!ten!
zostanie# zrównowa"ony# wprowadzaniem! na!rynek# aut# hybrydowych# czy# wy!-cznie! z!nap)dem#
elektrycznym.! do!tej# pory# nast)powa!#wzrost# zu"ycia# energii# finalnej!w!sektorze! transportu! prywatnego!
i!komercyjnego.! Jest! to!wynikiem# wzrostu# liczby# pojazdów# zarejestrowanych! na!terenie! powiatu! i!
w!konsekwencji# zwi)kszonego# ruchu# lokalnego/# Wzrost# finalnego# zu"ycia# benzyny,# oleju# nap)dowego!
i!gazu#LPG#jest#zwi-zany!z!prywatnym!sektorem!transportowym!i!wi)ksz-#liczb-#pojazdów#poruszaj-cych#
si)#lokalnie!na!terenie!Gminy!Murów.!!

Jednak"e# dzia!ania# planowane! w!zakresie# ograniczania# niskiej# emisji# przewiduj-# istotne!
modernizacje! floty#przewo$ników#publicznych,#co!z!kolei#mo"e#wp!yn-&!na!popraw)#czysto%ci#powietrza.!
Stale! rozbudowywana# sie&# po!-cze(# drogowych# oraz# oferta# lokalnych# przewo$ników# transportu#
zbiorowego! z!pewno%ci-# przyczyni-# si)! do!ograniczenia# czasu# u"ytkowania# indywidualnych# %rodków#
transportu,# co# tak"e#wp!ynie#pozytywnie!na!czysto%&#powietrza!atmosferycznego.!Ostateczny!bilans! tych!
dzia!a(# powinien# wp!yn-&! na!utrwalenie! pozytywnego! trendu! w!wzro%cie# liczby# stref# klasyfikowanych#
jako!"A"!w!kontek%cie#czysto%ci#powietrza#atmosferycznego/#!

Natomiast! w!przypadku# niskiej# emisji# zwi-zanej! ze!stacjonarnymi# $ród!ami# zanieczyszcze(,!
ze!wzgl)du! na!zaplanowane! na!obszarze# gminy# dzia!ania# inwestycyjne,# przewidziane# mi)dzy# innymi!
w!planach# gospodarki# niskoemisyjnej,# mo"e# nast-pi&# poprawa/# Jednak"e# konieczne# jest# tutaj# wsparcie#
finansowe#mieszka(ców/# Dzia!ania# które! w!sposób# powszechny! s-!planowane!w!ramach! wspomnianego!
planu! to!mi)dzy# innymi:# dofinansowanie# dla# mieszka(ców! do!wymiany# starych# kot!ów# w)glowych!
na!kot!y! o!niskiej! emisji! i!wysokiej# sprawno%ci# cieplnej,! dofinansowanie! do!odnawialnych# $róde!# energii.!
Gmina! Murów! na# obecn-# chwil)# nie# udziela# dofinansowa(# do# wymiany# starych# kot!ów# na# nowe#
proekologiczne! z# w!asnego# bud"etu/# Niemniej# jednak# od# 2019r/# na# mocy# zawartego# porozumienia# z#
WFO.iGW# w# Opolu# realizowany# jest# na# terenie# gminy# program# �Czyste# Powietrze�/# W# ramach# w5w#
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programu#mo"liwe#jest!otrzymanie#dofinansowania#m/in/#na#zakup#pompy#ciep!a#ró"nego#rodzaju>#pieców#
grzewczych# ekologicznych# tj/# olejowych,# gazowych# czy#paliw#sta!ych#spe!niaj-cych#wymogi# ekoprojektu>#
kolektora# s!onecznego# z# osprz)tem># ogniw# fotowoltaicznych# z# osprz)tem># materia!ów# budowlanych# do#
docieplenia!i!ocieplenia!i!stolarki!okiennej!oraz!drzwi.!W!ramach!podpisanego#porozumienia#Gmina#Murów#
pomaga!mieszka(com#w#ubieganiu#si)#i#rozliczaniu#%rodków#w#ramach#programu/!

5.1.3 Zagadnienia horyzontalne – ochrona klimatu i jakości powietrza 

I – Adaptacja do zmian klimatu 

Obserwowane!od!kilku!lat!widoczne!zmiany!klimatu!i!notowane#ich#skutki#maj-#swoje#odzwierciedlenie!
w!jako%ci# powietrza,# a# tak"e# wp!ywaj-! na!dzia!alno%&# przemys!ow-! i!sektor! komunalny,# energetyk)!
i!system! zaopatrzenia!w!ciep!o/# G!ównie# nale"y# zwróci&# uwag)! na!sektor# energetyczny,# uwzgl)dniaj-c!
w!szczególno%ci# prognozowane# wahanie# %redniej# temperatury.! W!niedalekiej# przysz!o%ci# konieczne#
b)dzie# dostosowanie# systemu# energetycznego! do!waha(# zapotrzebowania! na!energi)# elektryczn-!
i!ciepln-,# m/in/# poprzez# wdro"enie# stabilnych# niskoemisyjnych# $róde!# energii.! W!przysz!o%ci# b)dzie#
zachodzi&#konieczno%&#intensyfikacji#dzia!a(!w!zakresie#rozwoju#odnawialnych#$róde!#produkcji#energii,#
szczególnie!na!potrzeby!ogrzewania!i!klimatyzacji#*ze#wzgl)du!na!coraz#cz)stsze#okresy#upalne).!
W!przypadku#wykorzystania#w)gla#wa"na#jest#eliminacja#systemów#wykorzystuj-cych#paliwa#w)glowe!
na!systemy#niskoemisyjne#zasilane#gazem,#OZE,#pr-dem#itp/#!

II – Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

W# kontek%cie# ochrony# klimatu# konieczne# jest# zwrócenie# uwagi! na!awarie# przemys!owe# oraz# inne#
nadzwyczajne#zagro"enia#%rodowiska#b)d-ce#efektem#intensyfikacji#zmian#klimatycznych#*wywo!anych#
sztucznie# poprzez# antropopresj)+/# Awarie# maj-# najcz)%ciej# miejsce! w!zak!adach# przemys!owych,# ale#
tak"e! w!sieciach! gospodarki! komunalnej! i!liniach# energetycznych# *w# szczególno%ci#widoczne! w!letniej!
i!zimowej! porze! roku).! W!przypadku! instalacji! technologicznych! s-!konsekwencj-# niedopatrzenia! lub!
niew!a%ciwej# ich# obs!ugi,# eksploatacji! i!konserwacji/# Przyczyn-# awarii# sieci# mo"e# by&# natomiast# jej#
przeci-"enie# *w# tym# z!y# stan# techniczny# przy# zwi)kszonym# obci-"eniu+# b-d$# zewn)trzne# warunki#
pogodowe#*mróz,#upa!+/#!
Bior-c# pod# uwag)# ilo%&! i!kategori)# dróg# przecinaj-cych# gmin)# Murów! ocenia# si)# bliskie# �0�#
prawdopodobie(stwo# wyst-pie(# zagro"e(# po"arowych,# chemicznych# oraz# ekologicznych.! Na! terenie!
gminy# Murów# brak# jest# dróg# spe!niaj-cych# kryteria# przewozu# substancji# niebezpiecznych# oraz# dróg#
wyznaczonych#do#realizacji#przewozu#!adunków#niebezpiecznych/#!
Na! terenie! gminy!Murów! nie# ma# zak!adów! o!du"ym# lub# zwi)kszonym# ryzyku# wyst-pienia# powa"nej#
awarii#przemys!owej,! a!w!ostatnich! latach!2017-2020!nie#odnotowano#"adnych#zdarze(#o!znamionach!
powa"nej#awarii!na!terenie!Gminy!Murów.!!

III – Działania edukacyjne 

Wszelkie# dzia!ania# proekologiczne! i!mo"liwo%ci# zastosowania# urz-dze(# niskoemisyjnych# powinny# by&#
promowane# podczas# szkole(! i!spotka(,# dla# mieszka(ców,# podmiotów# gospodarczych/# Edukacja#
mieszka(ców!i!zwi)kszanie#ich#%wiadomo%ci!w!zakresie!zmian!klimatu!i!sposobów#minimalizowania#ich#
skutków,#a#tak"e#metod#zapobiegania#niekorzystnym#zmianom#klimatu,#powinny#mie&#po%redni#wp!yw!
na!zmniejszenie#emisji#zanieczyszcze(#powietrza!i!minimalizacji!lokalnych!zmian!topoklimatu.!

IV – Monitoring środowiska 

Monitoring! powietrza! w!Województwie# Opolskim! prowadzony# jest# przez# Regionalny# Wydzia!#
Monitoringu# .rodowiska# G!ównego# Inspektoratu# Ochrony# .rodowiska# w! Opolu.! W!ramach!

funkcjonowania!systemu!monitoringu!prowadzone!s-#w!trybie!ci-g!ym#badania#jako%ci#powietrza,#a#raz!
na!rok#WIO.# opracowuje# Roczn-# Ocen)# Jako%ci# Powietrza# dokonuj-c# klasyfikacji# stref# pod#wzgl)dem#
spe!nienia# standardów# jako%ci# powietrza/# Na!podstawie# przekrocze(# warto%ci# dopuszczalnych!
zanieczyszcze(#wskazywane!s-!strefy#dla#których#opracowywany!jest!Program!Ochrony!Powietrza.!!



!
 www.e-ekologika.pl 

biuro@e-ekologika.pl 
 Strona | 32 

!

5.1.4 Analiza SWOT 

Tabela 12. Analiza SWOT dla obszaru interwencji „Ochrona klimatu i jakości powietrza” 

Obszar interwencji „Ochrona klimatu i jakości powietrza” 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

® opracowany!Program!Gospodarki!Niskoemisyjnej!

® opracowany! i!zaktualizowany! program! ochrony!

powietrza#dla#województwa#opolskiego!
® realizacja# dzia!a(# w# ramach# Programu# �Czyste#

Powietrze�!
® systematyczna# modernizacja5przebudowa# dróg!

i!ich!nawierzchni!

® systematyczna! termomodernizacja! i!poprawa!

efektywno%ci#energetycznej#obiektów!
® przyj)ta# Uchwa!a# Antysmogowa! na!terenie! woj.!

opolskiego!

® brak# du"ych# i# uci-"liwych# zak!adów# na# terenie#
gminy! w! zakresie# emisji# gazów# i# py!ów# do#
powietrza!

® brak#przekrocze(#standardów# jako%ci#powietrza#w#
oparciu! o!wyniki!modelowania! dla! obszaru! gminy!

Murów!
® wysoki# wska$nik# lesisto%ci# gminy! (grunty# le%ne#

stanowi-ce#7=,;<#powierzchni#gminy+!

® przekroczony! poziom! docelowy! PM10,! PM2,5!

i!Benzo(a)piren!dla!strefy!opolskiej,!w!której#znajduje#
si)#Gmina#Murów!

® du"a# ilo%&# indywidualnych# $róde!# ciep!a,#
wykorzystuj-cych! w!celach# grzewczych# paliwa# sta!e#
niskiej#jako%ci!

® niskie#wykorzystanie#odnawialnych#$róde!#energii!
® brak! punktu! pomiarowego# jako%ci# powietrza# na#

terenie!gminy!

SZANSE ZAGROŻENIA 

® rozwój#technologii#niskoemisyjnych!
® poprawa# efektywno%ci# energetycznej# budynków!

i!przeciwdzia!anie#�niskiej#emisji�!
® wsparcie! finansowe! dla! instalacji! OZE,!

termomodernizacji# budynków,# zmiany# sposobu#
ogrzewania# i# innych# przyczyniaj-cych# si)# do#
zmniejszenia!niskiej!emisji!!

® realizacja#ustale(#Uchwa!y#Antysmogowej!
® realizacja# ustale(# Planu# Gospodarki#

Niskoemisyjnej! i!Programu!ochrony!powietrza!dla!

woj.!opolskiego!

® tworzenie#%cie"ek#rowerowych!
® rozwój!i!promowanie!komunikacji!zbiorowej!
® rozwój# technologii# energooszcz)dnych!

i!niskoemisyjnych#oraz#wzrost#ich#dost)pno%ci>!
® dalsza#modernizacja#stanu#dróg!

® rozwój# komunikacji! i!wzrost! nat)"enia# ruchu#
komunikacyjnego!

® pog!)biaj-ca#si)#zmiana#klimatu!
® zagro"enie# dla# sektorów! i!obszarów# wra"liwych!
na!zmiany!klimatu!(w!tym!sektor!rolnictwa)!

® brak! funduszy! w!asnych# na!realizacj)# dzia!a(#
zwi-zanych! z!popraw-# jako%ci# powietrza!
i!zapobiegania!zmianom!klimatu!

® likwidacja# dofinansowa(# na# OZE# lub# niekorzystne#
warunki!prosumenckie!

® nap!yw#zanieczyszcze(!z!regionów#s-siednich!
® zagro"enia# gwa!townymi# zjawiskami#
atmosferycznymi! spowodowanymi! zmianami!

klimatycznymi.!

5.2 Zagrożenia hałasem 

5.2.1 Ocena stanu 

Zgodnie! z! art.! 117! Ustawy Prawo ochrony środowiska [1] oceny# stanu# akustycznego# %rodowiska# i#
obserwacji#zmian#dokonuje#G!ówny#Inspektor#Ochrony#.rodowiska#w#ramach#pa(stwowego#monitoringu!
%rodowiska/#Pomiarów#dla#potrzeb#oceny#stanu#akustycznego#%rodowiska!dokonuje#si)#z#uwzgl)dnieniem#
wymaga(,#o#których#mowa#w#art/#14;# rozporządzenie w sprawie prowadzenia pomiarów wielkości emisji i 
ilości pobieranej wody! ust.!1! i! art.!176!wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji 
lub energii ust. 1.!

!

Na#potrzeby#oceny#stanu#akustycznego#%rodowiska#sporz-dza#si)#Strategiczne#mapy#ha!asu#zgodnie#z#
art.! 118! Ustawy Prawo ochrony środowiska [1]. Strategiczne# mapy# ha!asu# s-# sporz-dzane# przez#
zarz-dzaj-cych# g!ównymi# drogami,# g!ównymi# liniami# kolejowymi# lub# g!ównymi! lotniskami! oraz!
prezydentów# miast# o# liczbie# mieszka(ców# wi)kszej# ni"# 100# tysi)cy,# w# oparciu# o# dane# dotycz-ce#
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poprzedniego# roku# kalendarzowego# oraz# s-# niezw!ocznie# zamieszczane# na# ich# stronach# internetowych/#
Mapy#sporz-dza#si)#do#=#lat,#w#terminie#do#30!czerwca.! 

Dla# terenów,# na# których# poziom# ha!asu# przekracza# poziom# dopuszczalny,# tworzy# si)# programy#
ochrony# %rodowiska# przed#ha!asem,# o# których#mowa#w# art/# 119a#Ustawy Prawo ochrony środowiska [1],!
których#celem#jest#dostosowanie#poziomu#ha!asu#do#dopuszczalnego.!!

Do# okre%lania# dopuszczalnych# poziomów# ha!asu# na# terenie# Gminy! Murów! maj-# zastosowanie,#
zgodnie!z!art.!113!ust.!2!ustawy Prawo ochrony środowiska [1],#dopuszczalne#poziomy#ha!asu#w#%rodowisku#
ustalone!w!Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
[15].!!

Zgodnie!z!informacj-#Starosty#Opolskiego!na!terenie!gminy!Murów!Starosta#nie#wyznaczy!#obszarów#
cichych,!o!których#mowa#w!art.!118b!Ustawy Prawo ochrony środowiska [1]. Zgodnie#z#informacj-#Starosty#
Opolskiego#na#terenie#gminy#Murów#funkcjonuje#1#zak!ad#posiadaj-cy#decyzj)#o#dopuszczalnym#poziomie#
ha!asu#zgodnie#z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku [15]. !

5.2.1.1 Hałas przemysłowy 

Zgodnie! z! art.! 115a.! ust.! 1!Ustawy Prawo ochrony środowiska [1]! w! przypadku! stwierdzenia! przez!
organ# ochrony# %rodowiska,# na# podstawie# pomiarów# w!asnych,# pomiarów# dokonanych# przez# G!ównego#
Inspektora# Ochrony# .rodowiska# lub# pomiarów# podmiotu# obowi-zanego# do# ich# prowadzenia,# "e# poza#
zak!adem,#w#wyniku# jego#dzia!alno%ci,# przekroczone# s-#dopuszczalne#poziomy#ha!asu,# organ# ten#wydaje#
decyzj)# o# dopuszczalnym#poziomie# ha!asu># za# przekroczenie# dopuszczalnego# poziomu#ha!asu# uwa"a# si)#
przekroczenie#wska$nika#ha!asu#LAeg!D!lub!LAeg!N.!

Gospodarka! gminy! opiera! si)! przede! wszystkim! na!mikroprzedsi)biorstwach! (1-9! zatrudnionych)!
i!ma!ych! podmiotach! gospodarczych! (10-49! zatrudnionych).! Znaczny# odsetek# przedsi)biorców# dzia!a#
w!budownictwie,#handlu#hurtowym# i#detalicznym#*odpowiednio#22,=<#i#16,=<#wszystkich#podmiotów+/#
Równie"#du"y#odsetek#przedsi)biorstw#dzia!a#w!sekcji#zwi-zanej#z#przetwórstwem#przemys!owym#*13,9<#
wszystkich#podmiotów+,!rolnictwem,#!owiectwem,#le%nictwem#i#rybactwem#*9,3<#wszystkich#podmiotów+/#
Najmniejsza#cz)%&#przedsi)biorców#dzia!a#w!obszarze!wytwarzania! i!zagospodarowania!energii,!dostawy!
wody#i#odprowadzania#%cieków#tj/#@=</#!

Ha!as#przemys!owy#emitowany#jest#przez#$ród!a#znajduj-ce#si)!na!terenie#zak!adów#przemys!owych,#
wytwórczych! i!rzemie%lniczych/# Istotnym# $ród!em# ha!asu! s-!warsztaty# us!ugowe# *np/# mechaniki#
pojazdowej,# blacharskie,# %lusarskie,# stolarskie,# b-d$# drzewne+/# Zak!ady# przemys!owe# oraz# warsztaty#
us!ugowe!s-!$ród!ami#ha!asu!o!ograniczonym#zasi)gu#oddzia!ywania,#maj-cymi#jedynie#charakter#lokalny/#
Powoduj-# uci-"liwo%ci# dla# zamieszkuj-cych! w!ich# najbli"szym# s-siedztwie/# Liczba# takich# podmiotów!
na!terenie#gminy#jest#stosunkowo#niedu"a,#ale#ma#charakter#rozwijaj-cy#si)/#!

Narastaj-cym# ostatnio# problemem! s-!równie"# obiekty# gastronomiczne! i!us!ugowo-handlowe.!
Generuj-ce#znaczny#poziom#ha!asu#urz-dzenia#wentylacyjno-klimatyzacyjne#obs!uguj-ce#powsta!e#obiekty,#
lokalizowane# przewa"nie! na!zewn-trz# budynków,# oraz# klienci,# zw!aszcza# lokali# gastronomicznych#
odwiedzaj-cy# je!w!godzinach#nocnych,#mog-!w!istotny#sposób#wp!yn-&! na!panuj-cy!w!najbli"szej#okolicy#
klimat!akustyczny.!

Regionalny#Wydzia!#Monitoringu#Ochrony#.rodowiska!w!Opolu!w!latach!2017-2020!nie#prowadzi!#
pomiarów#poziomu#ha!asu#przemys!owego!na!terenie#obiektów#przemys!owych#lub!w!ich#s-siedztwie/#!

!

5.2.1.2 Hałas komunikacyjny 

Przez# teren#gminy#Murów#przebiegaj- tylko!drogi!powiatowe!oraz!drogi! gminne.!Najbli"sze!drogi!
krajowe# i#wojewódzkie#zlokalizowane#s- w!s-siednich!gminach:!droga!nr!45!relacji!Opole!�!Kluczbork!�!
Z!oczew# *gm/# ?ubniany+# i# droga# nr# 4=4# Opole# �! Namys!ów# *gm/# Pokój,# Dobrze( Wlk/,# Popielów+,# co#
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znacz-co#ogranicza#poziom#ha!asu#na# terenie#gminy/#Ruch#komunikacyjny#stanowi#pewn-#uci-"liwo%&#ze#
wzgl)du# na# systematyczny# wzrost# nat)"enia,# zw!aszcza# samochodów# ci)"arowych,# które# prócz# ha!asu#
powoduj-#drgania#i#stanowi-#zagro"enie#dla#bezpiecze(stwa#ruchu/#!

Na!przestrzeni! ostatnich! lat! tj.! 2017-2020#G!ówny# Inspektorat#Ochrony#.rodowiska#nie#prowadzi!#
monitoringu#ha!asu#komunikacyjnego#na#terenie#gminy#Murów.!!

Przed#wej%ciem# zmian# przepisów# dotycz-cych# oceny# stanu# akustycznego# %rodowiska# i# obserwacji#
zmian! w! Ustawie! Prawo Ochrony Środowiska [1] sporz-dzano! mapy! akustyczne.! Mapy! akustyczne!
stanowi!y# podstaw)# sporz-dzenia# Programów# ochrony# przed# ha!asem,# w# których# wyznaczano# cele# i#
kierunki poprawy#klimatu#akustycznego#na#danym#terenie#i#minimalizacji#oddzia!ywa(#akustycznych/#!

Dla#dróg#powiatowych#przebiegaj-cych#przez#teren#Gminy#Murów!nie!opracowano!do!tej!pory!map!
akustycznych# z# uwagi# na# to,# "e# w# odniesieniu# do# niegdy%# obowi-zuj-cych# przepisów# by!y# to# drogi# o#
obci-"eniu#poni"ej#3#mln#pojazdów#rocznie/#!

5.2.2 Prognoza stanu środowiska 

G!ównym# czynnikiem# kszta!tuj-cym! klimat! akustyczny! i!nara"enie# mieszka(ców# gminy! Murów!
na!ha!as# jest# komunikacja# samochodowa/# Tendencje# zmian# stopnia# zagro"enia# mieszka(ców# ha!asem,#
uzale"nione!s-!g!ównie!od!nast)puj-cych#czynników:#!

· sposobu!organizowania!przestrzeni!(planowanie!przestrzenne),!!

· wzrostu#ilo%ci#pojazdów!na!drogach,!!

· planowanych#remontów,#modernizacji,#budowy#obwodnic!i!%cie"ek#rowerowych/#!

Bior-c# pod# uwag)# wzrostowy# trend# ilo%ci# pojazdów# nale"y# zak!ada&# wzrost# 8ilo%ci# ha!asu8# jaki#
b)dzie#przenika!! do!otoczenia.!Przez# teren#gminy#Murów#przebiegaj-#drogi# o#niskim#obci-"eniu# ruchem#
samochodowym,# g!ównie# pe!ni-ce# funkcj)# powiaza(# lokalnych# pomi)dzy# poszczególnymi#
miejscowo%ciami/#Zmniejszanie#emisji#ha!asu#liniowego#b)dzie#nast)powa&#w#wyniku#dalszej#zaplanowanej#
sukcesywnej#modernizacji#istniej-cych#szlaków#drogowych#i#poprawy#ich#parametrów#technicznych/!

5.2.3 Zagadnienia horyzontalne – zagrożenia hałasem 

I – Adaptacja do zmian klimatu 

Adaptacja! przestrzeni! do!warunków# du"ego# wzrostu! temperatury! i!jej# wp!ywu! na!ha!as! to!jedno!
z!wyzwa(#wspó!czesnej#gospodarki#przestrzennej/#Wysoka# temperatura#generuje#rozwój! i!zwi)kszenie#
liczby#urz-dze(#maj-cych!na!celu#minimalizacj)#zagro"e(#termicznych,#czyli#urz-dze(#klimatyzacyjnych!
i!ch!odniczych,! co! w!zwartej# zabudowie# mo"e# powodowa&# nadmiern-# emisj)# ha!asu/# Podobnie#
powstaj-ce# odnawialne# $ród!a# energii,# przede# wszystkim# farmy# wiatrowe# mog-# równie"# prowadzi&!
do!lokalnego!naruszenia!klimatu!akustycznego!i!zwi)kszenia#uci-"liwo%ci#akustycznej.!

II – Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

W#zwi-zku!z!wzrostem#negatywnych#czynników#zwi-zanych!z!emisj-#ha!asu#nale"y#przewidzie&#podj)cie#
dzia!a(# zmierzaj-cych! do!ograniczenia# emisji# ha!asu,# a! w!tym# dalszej# poprawy# stanu# dróg,!
w!uzasadnionych! przypadkach# wprowadzania# ogranicze(# pr)dko%ci! i!wagi# pojazdów! na!obszarach!
zabudowanych#oraz#remontów#dróg,#czy#te"#nasadzenia#drzew!i!krzewów,#jako#zieleni#izolacyjnej/#B)dzie!
to!mie&# wp!yw# tak"e! na!ograniczenie# mo"liwo%ci# wyst-pienia# nadzwyczajnych# zagro"e(# %rodowiska,#
gdy"# minimalizowana# b)dzie# mo"liwo%&# wyst-pienia# wypadku# drogowego,! na!skutek# którego# mog-#
zosta&#uwolnione#toksyczne#dla#%rodowiska!i!ludzi!substancje.!

III – Działania edukacyjne 

Coraz#cz)%ciej#dostrzeganym#zagro"eniem#dla#%rodowiska#"ycia#cz!owieka# jest#emisja#ha!asu,#gdy"# jest!
to!zagro"enie#ci-g!e,#d!ugotrwa!e,#cz)sto!o!niskiej!z!pozoru#uci-"liwo%ci#pod#wzgl)dem#wielko%ci#emisji/#
Promowa&# powinno# si)# materia!y# budowlane! o!wysokiej# d$wi)koch!onno%ci,# co# przy# prowadzonych#
termomodernizacjach#budynków#b)dzie#mog!o#by&#wykonywane#jednocze%nie/#!
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Niezb)dnym# staje# si)# kontynuowanie# ju"# podejmowanych# dzia!a(! w!celu! edukacji! i!zwi)kszania#
%wiadomo%ci# mieszka(ców,# a# szczególnie# m!odzie"y# szkolnej! w!zakresie# oddzia!ywania# ha!asu!
na!cz!owieka!i!zwierz)ta,#a#tak"e!w!zakresie#sposobu#ograniczania#skutków#nadmiernego#oddzia!ywania#
ha!asu!na!mieszka(ców#terenów#zagro"onych#ha!asem/#Zintensyfikowa&#powinno#si)#promocj)#systemu#
%cie"ek# rowerowych,# tak"e# w%ród# turystów,# zach)ca&#mieszka(ców! do!wykorzystywania! roweru! jako!
codziennego#%rodka#transportu!na!krótkich#dystansach/!

IV – Monitoring środowiska 

Na#terenie#województwa#opolskiego!oceny#stanu#akustycznego#%rodowiska#dokonuje#G!ówny#Inspektor#
Ochrony! .rodowiska/# GIO.# prowadzi# rejestr# zawieraj-cy# informacje! o!stanie# akustycznym# %rodowiska!
na!podstawie# pomiarów,# bada(! i!analiz! wykonywanych! w!ramach# pa(stwowego# monitoringu#
%rodowiska/# Konieczne# powinno# by&# bardziej# szczegó!owe# wykonywanie# bada(# monitoringowych! w!
gminie# oraz# zwi)kszenie# liczby# stanowisk5punktów#monitoringowych/!Wykonywane!w!cyklu! 5! letnim!
generalne!pomiary!ruchu!równie"#zwi)kszaj-#%wiadomo%&#spo!eczn-#oraz#dostarczaj-#wiedzy#w#zakresie#
trendów# zmian# ruchu# komunikacyjnego# na# wybranych# odcinkach# dróg/# Uzupe!nieniem# systemu#
monitoringu#b)d-#równie"#strategiczne#mapy#akustyczne#sporz-dzane#przez#zarz-dzaj-cych#g!ównymi#
drogami,# g!ównymi# liniami# kolejowymi# lub# g!ównymi# lotniskami# oraz# prezydentów# miast# o# liczbie#
mieszka(ców#wi)kszej#ni"#100#tysi)cy/!!

5.2.4 Analiza SWOT 

Tabela 13. Analiza SWOT dla obszaru interwencji „Zagrożenie hałasem” 

Obszar interwencji „Zagrożenie hałasem” 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

® wyst)powanie#ha!asu#przemys!owego!o!charakterze!
lokalnym,#nieuci-"liwym!

® spójna# sie&# dróg# lokalnych! zapewniaj-ca# wygodne#
po!-czenia# pomi)dzy# poszczególnymi#
miejscowo%ciami!

® ziele(#wzd!u"#tras#komunikacyjnych!
® kontrole# podmiotów# gospodarczych# w# zakresie#

ha!asu!
® sukcesywna#modernizacja#dróg!

® w! latach! 2017!�! 2020!WIO.#nie# prowadzi!# "adnych#
pomiarów#ha!asu#komunikacyjnego#w#ramach#PM.!

® niewystarczaj-ca! ilo%&# pomiarów# wzd!u"# dróg#
powiatowych!na!terenie!Gminy!Murów!

SZANSE ZAGROŻENIA 

® rozbudowa! lub! modernizacja# istniej-cej# sieci#
drogowej!!

® ograniczenie# ha!asu# komunikacyjnego! poprzez!

zastosowanie# zapisów# planistycznych! i/lub!

rozwi-za(# technicznych,! w!tym# zapisów# dzia!a(#
naprawczych# okre%lonych! w!Programie! ochrony!
%rodowiska#przed#ha!asem!

® kontrole! spe!niania! przyj)tych# standardów!
w!zakresie# emisji# ha!asu,# a! w!miar)# potrzeb#
na!o"enie# obowi-zku# ich# uregulowania! lub!

stosowanie!kar!administracyjnych!

® dost)pno%&#zewn)trznych#$róde!#finansowania#!
® dalsza#modernizacja#stanu#dróg!

® wzrost# nat)"enia# ruchu# pojazdów# zwi-zany# z#
rozwojem!gospodarczym#i#bogaceniem#si)#ludno%ci!

® zwi)kszaj-cy#si)#udzia!#transportu# indywidualnego! -!!
przeci-"enie#szlaków#komunikacji#drogowej!

5.3 Pola elektromagnetyczne 

5.3.1 Ocena stanu 

Zgodnie!z!art.!123!Ustawy Prawo ochrony środowiska [1] oceny#poziomów#pól#elektromagnetycznych!
w!%rodowisku!i!obserwacji!zmian!dokonuje#si)!w!ramach#Pa(stwowego#Monitoringu#.rodowiska/#Zgodnie!
z!art.! 122a! ust.! 1! i!2# pomiary# poziomów# elektromagnetycznych! w!%rodowisku# wykonuje# prowadz-cy#
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instalacj)# lub# u"ytkownik# urz-dzenia# emituj-cego# pola# elektromagnetyczne,# a# nast)pnie# przekazuje#
G!ównemu#Inspektorowi#Ochrony#.rodowiska/!!

Zgodnie! z!art.! 122! Ustawy Prawo ochrony środowiska [1]! ustalono# dopuszczalne# poziomy# pól#
elektromagnetycznych! w!%rodowisku# wskazane! w!Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania 

tych poziomów [16].!!

'ród!em# promieniowania# jest# ka"de# urz-dzenie# *ka"da# instalacja+,! w!którym# nast)puje# przep!yw#
pr-du#np/#sieci# energetyczne!w!tym# linie#wysokiego#napi)cia,# stacje# radiowe! i!telewizyjne,! stacje!bazowe!
i!telefony! telefonii# komórkowej,# radiotelefony,# CB-radio,# urz-dzenia# radiowo-nawigacyjne,# urz-dzenia#
elektryczne! wykorzystywane! w!domu# itp/# Znacz-ce# oddzia!ywanie! na!%rodowisko# pól#
elektromagnetycznych# wyst)puje:! w!pa%mie# =0# Hz! od!sieci! i!urz-dze(# energetycznych# oraz! w!pa%mie!
od!300! MHz! do!40000! MHz! od!urz-dze(# radiokomunikacyjnych,# radiolokacyjnych! i!radionawigacyjnych.!
Najwi)kszy#udzia!#maj-#stacje#bazowe#telefonii#komórkowej!ze!swoimi!antenami!sektorowymi!i!antenami!
radiolinii#*antena#sektorowa#s!u"y!do!komunikacji!z!telefonem#komórkowym,#natomiast#antena#radiolinii#
s!u"y!do!komunikacji#mi)dzy#stacjami#bazowymi+/!

Przez# teren#gminy#Murów#nie#przebiegaj-# linie#najwy"szych#napi)&#400#kV# i#220kV#oraz!wysokich!
napi)&# 110kV.! Odbiorcy! energii# elektrycznej# na# terenie# gminy# zasilani# s-# za# po%rednictwem# stacji#
transformatorowych# 11051=# kV,# które# zlokalizowane# s-# poza# granicami# gminy.! Zasilanie!mieszka(ców#
gminy#Murów#odbywa#si)#poprzez#linie#%redniego#napi)cia#wyprowadzone!z!GPZ-ów:#�Pokój�,#�Bierdzany�#
i# �Namys!ów�/! Przez! teren! gminy! Murów# przebiegaj-# równie"# linie! napowietrzne! 15kV! relacji! GPZ!
Bierdzany# Q# GPZ# Pokój# oraz# GPZ# Namys!ów# Q# Lubniów# Q# Kopice# Q# RS# Lasowice# Wielkie,! a# tak"e# linia#
napowietrzna#1=kV#b)d-ca#odga!)zieniem#linii#GPZ#Bierdzany#Q#?ubniany/#!

Najwi)kszy#udzia!#w#emisji#pó!#elektromagnetycznych#maj-#stacje#bazowe#telefonii#komórkowej#ze#
swoimi! antenami! sektorowymi! i! antenami! radiolinii.! Poni"ej! w!tabeli! przedstawiono! wykaz! stacji!
radiokomunikacyjnych! zlokalizowanych! na!obszarze! gminy! Murów,# dla# których# Prezes# Urz)du#
Komunikacji#Elektronicznej#*Prezes#UKE+#wyda!#aktualnie#obowi-zuj-ce#decyzje.!!

Tabela 14. Wykaz stacji radiokomunikacyjnych zlokalizowanych na obszarze gminy Murów 

Lp. 

Lokalizacja stacji 
Przeznaczenie 

stacji 
Operator 

Miejscowość Ulica 
Długość 

geograficzna 

Szerokość 
geograficzna 

1! D)biniec! dz.!nr!148! 505230! 180549!
telefonia!

komórkowa!
Orange!Polska!S.A.!

2! D)biniec! dz.!nr!148! 505230! 180549!
system!punkt-punkt!

(radiolinia)!
Orange!Polska!S.A.!

3! M!odnik! dz.!nr!194/2! 505534! 180114!
telefonia!

komórkowa!
Aero2!sp.!z!o.o.!

4! M!odnik! dz.!nr!194/2! 505534! 180114!
system!punkt-punkt!

(radiolinia)!
Polkomtel!sp.!z!o.o.!

5! M!odnik! dz.!nr!194/2! 505534! 180114!
telefonia!

komórkowa!
T-Mobile!Polska!S.A.!

6! Murów! ul/#Wolno%ci#33! 505139! 175650!
telefonia!

komórkowa!
Aero2!sp.!!

z!o.o.!

7! Murów! ul/#Wolno%ci#33! 505139! 175643! telefonia!kom.! Orange!Polska!S.A.!

8! Murów! ul/#Wolno%ci#33! 505139! 175643!
system!punkt-punkt!

(radiolinia)!
Orange!Polska!S.A.!

9! Murów! ul.!Wolno%ci#33! 505139! 175650!
telefonia!

komórkowa!
P4!sp.!z!o.o.!

10! Murów! ul/#Wolno%ci#33! 505139! 175650!
system!punkt-punkt!

(radiolinia)!
P4!sp.!z!o.o.!

11! Murów! ul/#Wolno%ci#33! 505139! 175650!
telefonia!

komórkowa!
Polkomtel!sp.!!

z!o.o.!

12! Murów! dz.!nr!194/2! 505533! 180114! telefonia! Polkomtel!sp.!!
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komórkowa! z!o.o.!

13! Murów! ul/#Wolno%ci#33! 505139! 175650!
system!punkt-punkt!

(radiolinia)!

Polkomtel!sp.!!

z!o.o.!

14! Murów! ul/#Wolno%ci#33! 505139! 175650!
telefonia!

komórkowa!
T-Mobile!Polska!S.A.!

15!
Stare!

Budkowice!

ul.!Zagwi$dzia(ska#
2!

505151! 180330!
telefonia!

komórkowa!
Aero2!sp.!!

z!o.o.!

16!
Stare!

Budkowice!

ul/#Zagwi$dzia(ska#
2!

505151! 180330!
telefonia!

komórkowa!
Polkomtel!sp.!!

z!o.o.!

17!
Stare!

Budkowice!

ul/#Zagwi$dzia(ska#
2!

505151! 180330!
system!punkt-punkt!

(radiolinia)!

Polkomtel!sp.!!

z!o.o.!

18!
Stare!

Budkowice!
dz.!nr!180/8! 505205! 180350!

telefonia!

komórkowa!
T-Mobile!Polska!S.A.!

19!
Stare!

Budkowice!
dz.!nr!180/8! 505205! 180350!

system!punkt-punkt!

(radiolinia)!
T-Mobile!Polska!S.A.!

Źródło: Urzędu Komunikacji Elektronicznej, stan na maj 2021!

Na# terenie# gminy# Murów# w# latach# 2017-2020# G!ówny# Inspektorat# Ochrony# .rodowiska# nie#
prowadzi!# monitoringu# promieniowania# elektromagnetycznego/# # Analizuj-c# wyniki# pomiarów# PEM#
przeprowadzonych# na# terenie# ca!ego# województwa# opolskiego# w# latach! 2017-2020! nie! stwierdzono!
przekrocze(# dopuszczalnych# poziomów# PEM# w# "adnym# z# wyznaczonych# punktów# pomiarowych/#
Analizuj-c#okres#ostatnich#lat#mo"na#stwierdzi&#"e#warto%ci#PEM#na#terenie#woj/#opolskiego#kszta!tuj-#si)#
na! podobnym! poziomie/# .rednia# arytmetyczna# warto%ci# PEM# dla# woj/# opolskiego# w# latach# 2017-2020!
wynios!a#0,4=#V5m,#a#dopuszczalny#poziom#PEM#zosta!#ustalony#na#warto%&#7#V5m/#!

5.3.2 Prognoza stanu środowiska 

Pomimo! ci-g!ego! rozwoju! technologii!wykorzystuj-cej! pola! elektromagnetyczne,! zag)szczania# si)#
lokalizacji# instalacji#b)d-cych#$ród!em#pól#elektromagnetycznych,# jest#bardzo#ma!o#prawdopodobne,!aby!
wyst-pi!y! w!perspektywie! obowi-zywania! niniejszego! Programu! poziomy! PEM# naruszaj-ce# normy#
okre%lone# rozporz-dzeniem/# Nowe# stacje# telefonii# komórkowej# lokalizowane! s-# w!taki# sposób,# aby#
zasi)giem#pokry&# tereny# jeszcze#nim#nie#obj)te/!na!terenie#gminy#nie#planuje#si)! tak"e! lokalizacji!"adnej!
infrastruktury,! gdzie! mog!yby! by&! wykorzystywane! technologie,! które# mog!yby# stanowi&# zagro"enie!
ze!wzgl)du!na!ponadnormatywny!poziom!PEM.!

5.3.3 Zagadnienia horyzontalne – pola elektromagnetyczne 

I – Adaptacja do zmian klimatu 

Wyst)powanie# ekstremalnych# zjawisk# pogodowych,# typu# huragany# czy# intensywne# burze,# mo"e#
doprowadzi&! do!zwi)kszenia# ryzyka# uszkodzenia# elektrowni# wiatrowych,# masztów# telefonii#
komórkowej,#linii#elektroenergetycznych,#transformatorów,#a#zatem#ograniczenia!w!dostarczaniu!energii!
do!odbiorców/# Zmiany# klimatyczne# b)d-# mia!y# swoje# odzwierciedlenie! w!konieczno%ci# konserwacji#
infrastruktury# mog-cej! emitowa&# pola# elektromagnetyczne! i!zapewnienia# bezpiecze(stwa# jej#
funkcjonowania,! w!kontek%cie# zamarzaj-cych! i!ulegaj-cych# przerwaniu# linii# energetycznych! w!okresie!
zimowym+/#Wa"na#jest#rozbudowa#systemu#energetycznego,#jako#instalacji#kablowych#*w#szczególno%ci#
podziemnych+,#gdy"#znacznie#ogranicza!to!mo"liwo%&!zagro"enia#przy!zerwaniu!linii!energetycznych.!

II – Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Najgro$niejszym# typem# zagro"e(# %rodowiska,# "ycia# cz!owieka# jest# jonizuj-ce! i!niejonizuj-ce#
promieniowanie! elektromagnetyczne/# Liczba# $róde!# pola# elektromagnetycznego# wzrasta# wraz!
z!rosn-cym# zapotrzebowaniem! na!energi)# elektryczn-# oraz# zaawansowaniem# technologii#
bezprzewodowych/# Sztuczne# pola,# generowane# przez# urz-dzenia# techniczne,#mog-# znacz-co#wp!ywa&!
na!biologiczne# procesy# komunikacji# mi)dzykomórkowej# oraz! na!procesy# metaboliczne/# Tak"e#
rozbudowuj-cy# si)# system# energetyczny! o!skali# regionalnej# *linie# najwy"szych# napi)&+# cz)sto#
przebiegaj-# przez# tereny# zabudowy# mieszkaniowej# powoduj-c# zagro"enie# lokalnego# przekroczenia!
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emisji#pól#elektromagnetycznych/!

III – Działania edukacyjne 

Promieniowanie#elektromagnetyczne#stanowi#zagro"enie#dla# zdrowia/#Edukacja#mieszka(ców#powiatu#
powinna#polega&!na!przekazywaniu!informacji!na!temat!pola!elektromagnetycznego,!co!jest!prowadzone!
na!bie"-co# przez# GIO./# G!ównym# celem# powinno# by&# szerzenie# wiedzy# nt/# szkodliwych# wp!ywów#
technologii!bezprzewodowych!na!zdrowie!w!codziennym#"yciu/!

IV – Monitoring środowiska 

Prowadz-cy#instalacj)#oraz#u"ytkownik#urz-dze(#emituj-cych#pola#elektromagnetyczne!s-!zobowi-zani!
do!wykonania# pomiarów# poziomów# pól# elektromagnetycznych! w!%rodowisku# bezpo%rednio!
po!rozpocz)ciu# u"ytkowania# instalacji# lub# urz-dzenia# oraz# ka"dorazowo! w!przypadku! zmiany!
warunków# pracy# instalacji# lub# urz-dzenia/# Monitoring# pól! elektromagnetycznych! prowadzi! GIO..!
W!ramach!monitoringu!G!ówny# Inspektor#Ochrony#.rodowiska#prowadzi#okresowe#badania#kontrolne#
poziomów#pól!w!%rodowisku/#Wyniki#bada(!s-!publikowane#przez#inspekcj)!na!bie"-co,#corocznie/!

5.3.4 Analiza SWOT 

Tabela 15. Analiza SWOT dla obszaru interwencji „Pole elektromagnetyczne” 

Obszar interwencji „Pole elektromagnetyczne” 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

® brak# przekrocze(# PEM! w!punktach! pomiarowych!
na!terenie!woj.!opolskiego!w!ostatnich!latach!

® prowadzenie! wykazu! stacji! bazowych! (UKE,!

Starostwo)!

® brak!

!

SZANSE ZAGROŻENIA 

® ochrona#terenów#dost)pnych#dla#ludno%ci!w!oparciu!
o!miejscowe! plany! zagospodarowania!

przestrzennego!

® modernizacja!sieci!elektroenergetycznych!

® poprawa#stanu#technicznego#$róde!#promieniowania!
elektromagnetycznego#*rozwój#technologii+!

® zwi)kszaj-ca#si)#liczba#$róde!#PEM#!
® wzrost#nat)"enia#PEM!
® nowe#$ród!a#PEM#*technologia#=G+!

5.4 Gospodarowanie wodami 

5.4.1 Ocena stanu 

Art.! 97!Ustawy Prawo ochrony środowiska [1] ustala! na!czym! polega! i! w!jaki! sposób# powinna# by&#
zapewniona# ochrona#wód/# Ponadto#wskazuje,# "e# ochrona# zasobów#wodnych# realizowana# jest! w!oparciu!
o!przepisy#szczególne#tj/#Ustawę Prawo wodne [4].  

Zgodnie!z!Ustawą Prawo wodne [4]!dla#potrzeb#gospodarowania#wodami#wody#dzieli#si)#na:!

® jednolite#cz)%ci#wód#powierzchniowych,!z!wyodr)bnieniem#jednolitych#cz)%ci:!

- wód#przej%ciowych#lub#przybrze"nych,!

- wód#sztucznych#lub#silnie#zmienionych>!

® jednolite#cz)%ci#wód#podziemnych>!

® wody!podziemne!w!obszarach!bilansowych.!

Badania# i# ocena# jako%ci# wód# powierzchniowych# i# wód# podziemnych# w# ramach# Pa(stwowego#
Monitoringu#.rodowiska#wynika#z#art/#1==a#ust/#2#Ustawy Prawo wodne [4],!przy!czym!zgodnie!z!ust.!3!-!5!

tego#artyku!u#badania#jako%ci#wód#oraz#ocena#stanu#nale"-#do#kompetencji#w!a%ciwych#organów#Inspekcji!
.rodowiska# i# Pa(stwowej# s!u"by# hydrologiczno-meteorologicznej/# Wyniki# bada(# i!obserwacji!
przekazywane#s-#do#G!ównego#Inspektoratu#Ochrony#.rodowiska/#!
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5.4.1.1 Jednolite części wód podziemnych 

Na! obszarze! gminy! oraz! w! jej! otoczeniu! wody# podziemne# o# wi)kszym# znaczeniu! wyst)puj-! w!
utworach! czwartorz)dowych,! trzeciorz)dowych,! a! utwory! triasowe# uwa"ane! s-! na! tym! obszarze! za!
bezwodne.!!

Wody! przypowierzchniowe! wyst)puj-! na! terenie! ca!ej! gminy# w# strefach# lokalnych# obni"e(#
terenowych! (lokalne! podmok!o%ci,! zabagnienia)! na! obszarach! zalegania# w# pod!o"u# utworów#
nieprzepuszczalnych,! na! g!)boko%ciach! w! przedziale! 0.1! -! 0.5! m/# Poziom# wód# gruntowych,#
czwartorz)dowych!na!obszarze!gminy#wykazuje# lokalne#zró"nicowanie,#dostosowane#do# rze$by# terenu# i#
budowy!geologicznej.!!

Najp!ycej# poziom# wód# gruntowych# wyst)puje# w# dolinach# rzecznych,# gdzie# spotykany# ju"# jest# na#
g!)boko%ciach# 0/0# -! 1/=# p/p/t//# Poziom# ten# wykszta!cony! jest! w! utworach! piaszczysto! -! "wirowych# teras!
zalewowych# i# osadach# den# dolinnych# cieków# wodnych,# lokalnie# przykrytych# mad-/# Zasilanie# poziomu!
odbywa#si)#z#opadów#lub#drena"u!cieku.!Przepuszczalno%&#gruntu#na#ogó!#du"a#*w#strefie#mad!%rednia+,#w#
zwi-zku#z#czym#wra"liwo%&#na#zanieczyszczenia#z#powierzchni!ziemi!jest!znaczna.!W!strefie!przyleg!ej!do!
obszarów! dolinnych,! w! obr)bie! osadów! piaszczysto! -! "wirowych# teras# nadzalewowych# poziom# wód#
gruntowych# utrzymuje# si)# na# poziomie# 1.5! -! 2/0# m/# i# g!)biej# p/p/t//# Zasilanie! poziomu! ma! charakter!
infiltracyjny.! Przepuszczalno%&# gruntów# jest# du"a,# w# zwi-zku# z# czym#wra"liwo%&# na# zanieczyszczenia# z#
powierzchni!terenu!jest!znaczna/#Na#pozosta!ym#obszarze#wody#gruntowe#wyst)puj-#w!obr)bie#utworów#
piaszczysto!-!"wirowych#wysoczyzny#plejstoce(skiej#na#g!)boko%ciach#2#-!=#m/#ppt/#Wody#maj-#charakter#
swobodny,! zasilanie! poziomu! ma! charakter! infiltracyjny! z! opadów! atmosferycznych/# Przepuszczalno%&#
gruntu# du"a,# podatno%&# na# zanieczyszczenia# jest# du"a.! Poziom#wód# gruntowych# znacz-co# obni"a# si)# na#
terenach! zajmowanych! przez! zespo!y! wydmowe,! gdzie! jego! lustro! nie! na%laduje! morfologii! terenu,!
przepuszczalno%&# gruntu# i# sk!ad#mechaniczny# nie# sprzyjaj-# wi-zaniu# wody# poprzez# cz-steczki! gruntu! i!
g!)boko# -! 5! -! 10! m.! ppt.! -! infiltruj-# wg!-b/! Lokalnie,# na# obszarach# wyst)powania# glin# zwa!owych#
wysoczyzny! plejstoce(skiej# woda# gruntowa#ma# charakter! zawieszony,! lustro! wody!ma! charakter! lekko!
napi)ty,# uk!adaj-c! si)! na! g!)boko%ci# 3# -! =# m/# ppt/# Du"y! udzia!! cz)%ci! pylasto! -! ilastych! ogranicza!
przepuszczalno%&! gruntu,! przez! co! znacz-co! zmniejsza! si)! podatno%&# na# zanieczyszczenia# z#powierzchni!
ziemi.!Na!obszarach# le%nych#poziom#wód#gruntowych#z#uwagi#na#podci-g#kapilarny# i#pokrycie# terenowe#
jest#wy"szy#ni"!na!terenach!otwartych!o!ok.!0.5!m.!!

Powszechnym!poziomem!wodono%nym!na!obszarze!gminy!Murów!jest#czwartorz)d,#formacje#starsze!
-!za#wyj-tkiem#trzeciorz)du#-!nie#posiadaj-#wykszta!conych#zbiorników#wodnych#,#a#wody#tego#poziomu#s-#
bardzo#s!abo#rozpoznane/#Poziom!czwartorz)dowy#wykszta!cony#w#%rednio!i!drobnoziarnistych!piaskach!i!
"wirach! plejstoce(skich! zlodowacenia# %rodkowopolskiego# cechuje# si)# znaczn-! przepuszczalno%ci-! i!
podatno%ci-# na! przenikanie# zanieczyszcze(# z# powierzchni! ziemi.! Poziom! ten! zalega! p!ytko! pod!
powierzchni-#ziemi#a#jego#przewodno%&#przekracza#100#m25dob)#przy#wydajno%ciach#10#-!40!m3/h.!!

Poziom#trzeciorz)dowy#wyst)puje#lokalnie!w!zachodniej!i#po!udniowej#cz)%ci#gminy#*rejon#Oko!ów#i#
Grabczoka+,# gdzie# wyst)puje# w# osadach! piaszczysto! -! "wirowych! trzeciorz)du# izolowanych# 4=-60! m.!
mi-"szo%ci# warstw-# utworów# nieprzepuszczalnych/# Zasilanie! poziomu! odbywa! si)! na! kontaktach!
hydraulicznych# z# wy"ej# leg!ego# poziomu# czwartorz)dowego# dolin# kopalnych/# Wydajno%&# poziomu#
trzeciorz)dowego#szacowana#jest#na#ok/#10#-!50!m3/h.!!

Obszar#gminy#Murów#po!o"ony#jest#w#granicach# jednolitej#cz)%ci#wód#PLGW600097#o#numerze#97#
*zgodnie#z#nowym#podzia!em#na#lata!2016-2021,#PIG+/#Poni"ej#przedstawiono#zasi)g#wyst)powania#JCWPd#
wzgl)dem#gminy#Murów#oraz#charakterystyk)#stanu#JCWPd,#ocen)#stanu#wraz#z#celami#%rodowiskowymi#
zgodnie!ze!zaktualizowanym!w!2016r.!Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.!!

!

!
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Tabela 16. Charakterystyka i ocena stanu JCWPd na obszarze Gminy Murów 

L.

p. 

Jednolita część wód 
podziemnych (JCWPd)** 

Lokalizacja 
Ocena stanu z 

PGW* 

Ocena 

nieosiągnięcia 
celów 

środowiskow
ych* 

Wyznaczony cel 

środowiskowy 
oraz termin 

osiągnięcia 

Derogac

je 

[symbol] 
Europejski kod 

JCWPd 

Nazwa 

JCWPd 

Nazwa 

dorzecza 

RZGW 
ilość. chem. 

1. !PLGW600097 97 Odra! Wroc!aw! dobry dobry niezagrożona!

utrzymanie!

dobrego!stanu!

ilo%ciowego#i#
dobrego!stanu!

chemicznego!

brak!

* PIG - PIB, Synteza wyników oceny stanu wód podziemnych w dorzeczach według danych z 2012 r., Warszawa 2013 r. – ocena 

przeprowadzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r., w sprawie kryteriów i sposobu oceny 
stanu wód podziemnych (Dz. U. nr 143, poz. 896) 

** według nowego podziału na 172 JCWPd 

Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (aktualizacja 2016r.) 

Rysunek 4. Zasięg występowania JCWPd względem obszaru gminy Murów 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Danych Otwartych - Baza danych przestrzennych aktualizacji planów gospodarowania 
wodami (aPGW)!

Ostatni# monitoring# jako%ci# wód# podziemnych# w# obr)bie# JCWPd# 97# prowadzony# by!# w# 2019r/#
w!ramach!monitoringu!diagnostycznego!wykonanego!przez!Pa(stwowy#Instytut#Geologiczny/#Oceny#stanu#
chemicznego!w!jednolitych# cz)%ciach#wód# *JCWPd+# i#w!poszczególnych# punktach# badawczych# dokonano#
w!oparciu! o!obowi-zuj-ce# Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 11 

października 2019 r.:!!

- klasa!I!�!wody#bardzo#dobrej#jako%ci,#!
- klasa!II!�!wody#dobrej#jako%ci,#!
- klasa!III!�!wody#zadowalaj-cej#jako%ci,#!
- klasa!IV!�!wody#niezadowalaj-cej#jako%ci,#!
- klasa!V!�!wody#z!ej#jako%ci#!

oraz# dwa# stany# chemiczne# wód# ocenione! na!podstawie# %redniej# warto%ci# poszczególnych# wska$ników!
ze!wszystkich#punktów#zlokalizowanych!w!analizowanej!JCWPd:!!

- s!aby#stan#chemiczny!
- dobry!stan!chemiczny!

W#tabeli#poni"ej#przedstawiono#wyniki#monitoringu#diagnostycznego!za!rok!2019!dla!JCWPd!97.!!
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Tabela 17. Ocena stanu wód podziemnych w granicach JCWPd 97 wg monitoringu diagnostycznego GIOŚ-

PIG-PIB za rok 2019 

Źródło: Wyniki monitoringu diagnostycznego jakości wód podziemnych w 2019r., GIOŚ-PIG-PIB 

Ocena#wyników#bada(#GIO.#wykaza!a,#"e#wody#podziemne!w!obr)bie#analizowanej!JCWPd!to!wody!
dobrej!i#zadowalaj-cej#jako%ci/#Uzyskane#dane#z#monitoringu#wód#w#poszczególnych#punktach#pos!u"y!y#do#
wykonania# oceny# ko(cowej# stanu# JCWPd/# Zgodnie# z#wykonan-# ocen-# stanu# JCWPd# za# rok#2019r/,#wody#
JCWPd!nr!97!s-#wodami#o#dobrym#stanie#ilo%ciowym#i#chemicznym,#a#cel#%rodowiskowy#zosta!#osi-gni)ty/!!

5.4.1.2 Główne Zbiorniki Wód Podziemnych 

Zgodnie#z#danymi#Pa(stwowego#Instytutu#Geologicznego#�!Pa(stwowy! Instytut!Badawczy!�!oraz!w!
oparciu#o#zgromadzone#na#przestrzeni#lat#wyniki#bada(#i#analiz#na#obszarze#gminy#Murów#nie#wyst)puj-#
G!ówne# Zbiorniki# Wód# Podziemnych/# Po!o"enie# gminy# wzgl)dem# najbli"szych# Zbiorników# Wód#
Podziemnych!przedstawiono!na!rysunku!poni"ej#wg#stanu#na#marzec!2021r.!!

Rysunek 5. Położenie gminy Murów na tle najbliższych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych 

!
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Centralnej Bazy Danych Geologicznych Państwowego Instytutu Geologicznego!!

LP JCWPd Miejscowość 
Typ 

ośrodka 
Stratygrafia 

Użytkowanie 
terenu 

Klasa 

końcowa 

1. ! 97!
Chocianowice!(powiat!

kluczborski)!
porowy! Q! 10.!Lasy! II!

2. ! 97! Chró%cice#*powiat#opolski+! porowy! Q! 10.!Lasy! II!

3. ! 97!
Radomierowice!(powiat!

opolski)!
porowy! Q! 10.!Lasy! II!

4. ! 97! Kar!owiczki#*powiat#opolski+! porowy! Q! 7.!Grunty!orne! III!
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5.4.1.3 Jednolite części wód powierzchniowych (rzeczne) 

Obszar# gminy# Murów# posiada# bardzo# urozmaicony# system# hydrograficzny/# Sk!adaj-# si)# na# niego#
bogata# sie&# rzeczna# i# melioracyjna,# liczne# stawy,#ma!e# oczka# wodne,# torfowiska,! namuliska! oraz! tereny!
zalewowe! i! inne! obszary! okresowo! podmok!e/! Bogactwo! sieci! hydrograficznej! zwi-zane! jest! z! p!ytko!
wyst)puj-cymi! pokrywami! s!abo! przepuszczalnych# i!ów# trzeciorz)dowych,# które# ograniczaj-# odp!yw#
podpowierzchniowych#wód#opadowych/!

Obszar! gminy# Murów! nale"y! do! dorzecza! Odry.! G!ównym! ciekiem! odwadniaj-cym# ten# teren! jest!
rzeka! Budkowiczanka! i! Bogacica,! lewostronne! dop!ywy! rzeki! Stobrawy,! która! jest! prawostronnym!
dop!ywem!Odry.!G!ówne!cieki!wodne!przep!ywaj-!w#wi)kszo%ci#równole"nikowo#ze#wschodu#na#zachód/#
Generalnie#sie&#wodna#na#terenie#gminy#jest#bardzo#dobrze#rozwini)ta#i#tworz-#j-#nast)puj-ce#rzeki:#!

· rzeka!Bogacica!wraz!ze!swoimi!dop!ywami:!Grabic-!*Grabiczank-+!i!Opust-!zbiera#wod)#z#pó!nocnej#
cz)%ci#gminy,#!

· rzeka! Budkowiczanka! z! jej! dop!ywami:! Wierzchowink-,! Wiszni-! *Wi%niówk-+,# Brojdzk-# Rzek-#
*Brojch-+,#M!ynówk-#Budkowiczanki#i#Wilczym#Potokiem#odwadnia#%rodkow-#cz)%&#gminy,#!

· rzeka! Pr-dzielnica! (Brodek),! stanowi-ca! dop!yw! rzeki! Brynicy,! która! wpada! do! Budkowiczanki!
bezpo%rednio!przed!jej!uj%ciem!do!Stobrawy,!odwadnia!po!udniow-#cz)%&#gminy/#!

!Uzupe!nienie! systemu! hydrograficznego! gminy! stanowi-! liczne!ma!e,! krótkie,# s!abowodne! cieki! i!
rowy!melioracyjne! oraz! stawy.! Na! terenie! gminy! znajduj-! si)! lokalne! zbiorniki!wód! powierzchniowych!
zagospodarowane!jako!stawy!hodowlane!ryb,!g!ównie!w!dolinach!rzeki!Bogacicy!i!Budkowiczanki.!Zespo!y!
stawów! hodowlanych,! wyst)puj-! w! zlewni! Bogacicy,! na! pó!nocny-zachód! i! po!udniowy-zachód! od!
zabudowy!wsi!.wi)ciny,!w#M!odniku#oraz#na#Budkowiczance#w#Zagwi$dziu.!!

Sie&! rzeczna! ma! charakter! typowo! nizinny! i! niwalno! -! fluwialny! re"im! zasilania,! z! maksimami!
przep!ywów!w!okresie!roztopów!wiosennych!(III!-!V)!i!opadów! letnich!(VII!-!VIII+/#Przep!ywy#minimalne!
przypadaj-# na# okres# letni# *VI# �! VII).! Charakterystyczn-! cech-# sieci# rzecznej# jest# jej# znaczna,# jedna# z#
najwy"szych#w#województwie# g)sto%&# -! ok.! 1,25!�! 1,50!km/km2!w#cz)%ci# zachodniej,# do#ok/# 1,00# �! 1,25!
km/km2! w# cz)%ci# wschodniej/# Cecha# ta# ma# bardzo! istotne! znaczenie! dla! ukszta!towanych! typów!
krajobrazowych! jak! równie"! dla# funkcjonowania# %rodowiska# przyrodniczego# gminy# *przep!yw# materii,#
funkcje# korytarzowe+/# Pospolicie# na# terenie# gminy# wyst)puje# bifurkacja/# Powodem# wyst)powania# tego#
zjawiska#s-#przede#wszystkim#niskie,#niepewne#wododzia!y/#Nat)"enie#wyst)powania#bifurkacji#nale"y#do#
najwi)kszych#w#województwie/!
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Rysunek 6. Sieć hydrograficzna na terenie gminy Murów 

!
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wektorowych aPGW – Dane Otwarte 

 

Ocena stanu wód powierzchniowych 

Przedmiotem# bada(# monitoringowych# jako%ci# wód# powierzchniowych! w!ramach# Pa(stwowego#
Monitoringu# .rodowiska! s-!jednolite# cz)%ci# wód# powierzchniowych# *JCW+/# Poj)cie# to,# wprowadzone#
zosta!o#przez#Ramow-#Dyrektyw)#Wodn-,#oznacza#oddzielny! i!znacz-cy#element#wód!powierzchniowych!
taki#jak:#jezioro,#zbiornik,#strumie(,#rzeka#lub#kana!,#cz)%&#strumienia,#rzeki#lub#kana!u,#wody#przej%ciowe#
lub#pas#wód#przybrze"nych/#!

Obszar# gminy# Murów# po!o"ony# jest# w# granicach# czternastu# Jednolitych# cz)%ci# wód#
powierzchniowych! (JCWPrz)/# Wi)kszo%&# wód# powierzchniowych# odznacza# si)# z!ym# stanem/# Poni"ej#
przedstawiono#zasi)g#wyst)powania#JCWPrz#wzgl)dem#Gminy#Murów#oraz#charakterystyk)#stanu#JCWPrz#
wraz#z#celami#%rodowiskowymi#zgodnie#ze#zaktualizowanym#w#2016r/#Planem gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza Odry.  
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Rysunek 7. Zasięg występowania JCWPrz względem obszaru gminy Murów 

!
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych portalu Krajowego Zarządu Gospodarki wodnej: www.geoportal.kzgw.gov.pl!
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Tabela 18. Charakterystyka i ocena stanu JCWPrz na obszarze gminy Murów – na podstawie aPGW dla dorzecza Odry (2016r.) 

L.p. 

Jednolita część wód powierzchniowych 
rzecznych (JCWPrz) 

Lokalizacja 

Status 
Stan/potencjał 

ekologiczny 

Stan 

chemiczny 

Ocena 

stanu z 

aPGW* 

Ocena 

nieosiągnięcia 
celów 

środowiskowych 

Wyznaczony cel 

środowiskowy /termin 
osiągnięcia celu 

Europejski kod 

JCWPrz 
Nazwa JCWPrz 

Region wodny RZGW 

1. !
PLRW6000171

32494 
Promna .rodkowej#Odry! Wroc!aw!

naturalna!

cz)%&#wód!
co najmniej 

dobry 
dobry dobry niezagrożona 

osi-gni)cie#dobrego#stanu#
ekologicznego!i!dobrego!

stanu!chemicznego!/!2015r.!!

Derogacje Brak.!!

2. !
PLRW6000191

32499 

Bogacica od 

Borkówki do 
Stobrawy 

.rodkowej#Odry! Wroc!aw!
naturalna!

cz)%&#wód!
dobry PSD zły niezagrożona 

osi-gni)cie#dobrego#stanu#
ekologicznego!i!dobrego!

stanu!chemicznego!/!2015r.!

Derogacje Brak!

3. !
PLRW600017

132469 
Opusta .rodkowej#Odry! Wroc!aw!

naturalna!

cz)%&#wód!
co najmniej 

dobry 
dobry dobry niezagrożona 

osi-gni)cie#dobrego#stanu#
ekologicznego!i!dobrego!

stanu!chemicznego!/!2015r.!

Derogacje Brak.!

4. !
PLRW6000171

32496 
Potok Paryski .rodkowej#Odry! Wroc!aw!

naturalna!

cz)%&#wód!
co najmniej 

dobry 
dobry dobry niezagrożona 

osi-gni)cie#dobrego#stanu#
ekologicznego!i!dobrego!

stanu!chemicznego!/!2015r.!

Derogacje Brak.!

5. !
PLRW6000171

32489 
Grabica .rodkowej#Odry! Wroc!aw!

naturalna!

cz)%&#wód!
co najmniej 

dobry 
dobry dobry niezagrożona 

osi-gni)cie#dobrego!stanu!
ekologicznego!i!dobrego!

stanu!chemicznego!/!2015r.!

Derogacje Brak.!!

6. !
PLRW6000171

32449 

Bogacica do 

Borkówki 
.rodkowej#Odry! Wroc!aw!

naturalna!

cz)%&#wód!
co najmniej 

dobry 
dobry dobry niezagrożona 

osi-gni)cie#dobrego#stanu#
ekologicznego!i!dobrego!

stanu!chemicznego!/!2015r.!

!

Derogacje Brak.!

7. !
PLRW6000171

3252 
Brodnica .rodkowej#Odry! Wroc!aw!

naturalna!

cz)%&#wód!
co najmniej 

dobry 
dobry dobry niezagrożona 

osi-gni)cie#dobrego#stanu#
ekologicznego!i!dobrego!

stanu!chemicznego!/!2015r.!

!

Derogacje Brak.!

8. !
PLRW6000171

32729 
Smolnica .rodkowej#Odry! Wroc!aw!

naturalna!

cz)%&#wód!
co najmniej 

dobry 
dobry dobry niezagrożona 

osi-gni)cie#dobrego#stanu#
ekologicznego!i!dobrego!

stanu!chemicznego!/!2015r.!

!

Derogacje Brak.!

9. !
PLRW6000191

3289 

Budkowiczanka od 

Wiszni do Stobrawy 
.rodkowej#Odry! Wroc!aw!

naturalna!

cz)%&#wód!
dobry PSD zły niezagrożona 

osi-gni)cie#dobrego#stanu#
ekologicznego!i!dobrego!
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L.p. 

Jednolita część wód powierzchniowych 
rzecznych (JCWPrz) 

Lokalizacja 

Status 
Stan/potencjał 

ekologiczny 

Stan 

chemiczny 

Ocena 

stanu z 

aPGW* 

Ocena 

nieosiągnięcia 
celów 

środowiskowych 

Wyznaczony cel 

środowiskowy /termin 
osiągnięcia celu 

Europejski kod 

JCWPrz 
Nazwa JCWPrz 

Region wodny RZGW 

stanu!chemicznego!/!2015r.!

Derogacje Brak.!

10. !
PLRW6000171

328529 
Skrzypna .rodkowej#Odry! Wroc!aw!

naturalna!

cz)%&#wód!
co najmniej 

dobry 
dobry dobry niezagrożona 

osi-gni)cie#dobrego#stanu#
ekologicznego!i!dobrego!

stanu!chemicznego!/!2015r.!

Derogacje Brak.!

11. !
PLRW6000171

32849 
Brojecka Rzeka .rodkowej#Odry! Wroc!aw!

naturalna!

cz)%&#wód!
co najmniej 

dobry 
dobry dobry niezagrożona 

osi-gni)cie#dobrego#stanu#
ekologicznego!i!dobrego!

stanu!chemicznego!/!2015r.!

Derogacje Brak.!

12. !
PLRW6000171

328349 

Budkowiczanka od 

źródła do Wiszni 
.rodkowej#Odry! Wroc!aw!

naturalna!

cz)%&#wód!
co najmniej 

dobry 
dobry dobry niezagrożona 

osi-gni)cie#dobrego#stanu#
ekologicznego!i!dobrego!

stanu!chemicznego!/!2015r.!

Derogacje Brak.!

13. !
PLRW6000171

32869 
Prądzienica .rodkowej#Odry! Wroc!aw!

naturalna!

cz)%&#wód!
co najmniej 

dobry 
dobry dobry niezagrożona 

osi-gni)cie#dobrego#stanu#
ekologicznego!i!dobrego!

stanu!chemicznego!/!2015r.!

Derogacje Brak.!

14. !
PLRW6000191

32889 

Brynica od dopł. 
spod Łubnian do 

ujścia (EW. do 
Budkowiczanki) 

.rodkowej#Odry! Wroc!aw!
naturalna!

cz)%&#wód!
dobry dobry dobry niezagrożona 

osi-gni)cie#dobrego#stanu#
ekologicznego!i!dobrego!

stanu!chemicznego!/!2015r.!

Derogacje Brak.!

Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry – aktualizacja 2016r.  

* Ocena stanu wód powierzchniowych w latach 2010-2012, GIOŚ – na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału 
ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. 2011 r. nr 258 poz. 1549) – ocena wykorzystana na potrzeby opracowania aktualizacji Planu gospodarowania 

wodami na obszarze dorzecza Odry 

PSD - poniżej stanu dobrego; PSD_sr – poniżej stanu dobrego – przekroczone stężenia średnioroczne 

!

!

!

!

!

!

!

!
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Tabela 19. Aktualna ocena stanu JCWPrz na obszarze gminy Murów – na podstawie badań monitoringowych GIOŚ 2014-2019 

Źródło: Klasyfikacja i ocena stanu wód powierzchniowych na terenie woj. opolskiego za lata 2014-2019, GIOŚ Warszawa 

Objaśnienia:  
PPD – poniżej potencjału dobrego; PSD – poniżej stanu dobrego, b.o. – jednolita część wód nie została poddana ocenie stanu; b.m. – brak możliwości wykonania oceny 

L.p. 

Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP) Ocena 

stanu z 

aPGW 

Aktualna ocena stanu na podstawie oceny 

WIOŚ za lata 2010-2015 
Wyznaczony cel środowiskowy po 

uwzględnieniu aktualnego stanu /termin 
osiągnięcia celu Europejski kod JCWP Nazwa JCWP 

Stan/potencjał 
ekologiczny 

Stan 

chemiczny 

Ocena 

ogólna!
1.  PLRW600017132494 Promna dobry umiarkowany! PSD! z!y!

osi-gni)cie#dobrego#stanu#ekologicznego#i#
dobrego!stanu!chemicznego!/!2021-2027r.!

2.  PLRW600019132499 Bogacica od Borkówki do Stobrawy* zły umiarkowany! b.o.! z!y!

3.  PLRW600017132469 Opusta dobry umiarkowany! PSD! z!y!

4.  PLRW600017132496 Potok Paryski dobry umiarkowany! PSD! z!y!

5.  PLRW600017132489 Grabica dobry umiarkowany! PSD! z!y!

6.  PLRW600017132449 Bogacica do Borkówki dobry umiarkowany! PSD! z!y!

7.  PLRW60001713252 Brodnica dobry umiarkowany! PSD! z!y!

8.  PLRW600017132729 Smolnica dobry dobry! b.m.! b.m.!

9.  PLRW60001913289 Budkowiczanka od Wiszni do Stobrawy* zły s!aby! PSD! z!y!

10.  PLRW6000171328529 Skrzypna dobry umiarkowany! PSD! z!y!

11.  PLRW600017132849 Brojecka Rzeka dobry umiarkowany! PSD! z!y!

12.  PLRW6000171328349 Budkowiczanka od źródła do Wiszni dobry z!y! PSD! z!y!

13.  PLRW600017132869 Prądzienica dobry umiarkowany! PSD! z!y!

14.  PLRW600019132889 
Brynica od dopł. spod Łubnian do ujścia 
(EW. do Budkowiczanki) 

dobry umiarkowany! b.m.! z!y!
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Jak#wynika#z#analizy#stanu#wód#za# lata#2014-2019#sytuacja#w#zakresie# stanu#wód#powierzchniowych#w#
obr)bie#poszczególnych# JCWP#na# terenie# gminy#Murów!uleg!a#pogorszeniu/#Niemal"e#wszystkie# JCWPrz#
odznaczaj-# si)# z!ym# stanem# ogólnym,# na# który# w# wi)kszo%ci# przypadków# sk!ada# si)# umiarkowany#
stan5potencja!# ekologiczny# i# stan# chemiczny# poni"ej# dobrego/# Dla#wszystkich# JCWPrz#w# obr)bie# gminy#
Murów#zosta!#wyznaczony#cel#%rodowiskowy#z#terminem#osi-gni)cia#do#ko(ca#201=r/#Nale"y#zaznaczy&,#"e#
jako%&#wód#powierzchniowych#oceniana#jest#w#uj)ciu#zlewniowym,#a#wi)c#du"o#szerszym#ni"#obszar#gminy#
Murów,# co# nie# %wiadczy# o# samej# z!ej# jako%ci#wody#w# ciekach# przep!ywaj-cych# przez# teren# gminy/# Tym#
samym#brak#jest#mo"liwo%ci#oceny#jako%ci#wód#poszczególnych#cieków#na#obszarze#gminy#Murów,#z#uwagi#
na! brak!wyznaczonych!w! latach! 2014-2019# punktów#monitoringowych# ,# które# dawa!yby# du"o# bardziej#
precyzyjne#wyniki#stanu#rzek,#ni"#we#wspomnianym#uj)ciu#zlewniowym/##!
Nale"y# równie"# podkre%li&,# "e# obecnie# trwa# ostatni# etap# przygotowania# drugiej! aktualizacji! Planów#
Gospodarowania#Wodami# w# obr)bie# dorzeczy,# które# wyznacz-# nowe# cele# %rodowiskowe# i# terminy# ich#
osi-gni)cia# na# prze!omie# lat# 2021-2027/# Nowe# zaktualizowane# PGW# *IIaPGW+# przedstawi-# równie"#
podsumowanie#osi-gni)tych#i#nieosi-gni)tych#celów#%rodowiskowych#jakie#zosta!y#wyznaczone#w#aPGW#z#
2016r.!!

Reasumuj-c,#w#perspektywie#ostatnich#lat#jak#wskazuj-#badania#monitoringowe#sytuacja#w#zakresie#stanu#
i# jako%ci# wód# powierzchniowych# w# uj)ciu# zlewniowym# uleg!a! pogorszeniu,# co# b)dzie# wymaga!o#
kontynuowania#odpowiednich#dzia!a(#naprawczych#w#tym#zakresie#i#monitorowanie#osi-gni)cia#dobrego#
stanu#wód#w#kolejnym#okresie#programowania#IIaPGW#na#lata#2021-2027.!!

5.4.1.4 Zagrożenie powodziowe 

Zgodnie! z!ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne [4] dla! obszarów# nara"onych!
na!niebezpiecze(stwo#powodzi#wskazanych#we#Wst)pnej#Ocenie#Ryzyka#Powodziowego#*WORP+#zosta!y#
sporz-dzone# mapy# zagro"enia# powodziowego# *MZP+,# dla# których# okre%lono# obszary# szczególnego#
zagro"enia# powodzi-# oraz# mapy# ryzyka# powodziowego# *MRP).! W! dniu! 15! kwietnia! 2015! r.! Prezes!
Krajowego#Zarz-du#Gospodarki#Wodnej!w!Warszawie!opublikowa!#za#po%rednictwem#strony#internetowej#
www.mapy.isok.gov.pl! zweryfikowane! i!ostateczne# wersje# map# zagro"enia# powodziowego,# dla# rzek#
obj)tych!i!cyklem!planistycznym!opracowania!MZP!i!MRP/#Mapy#zagro"enia#powodziowego!i!mapy!ryzyka!
powodziowego,# jako# oficjalne# dokumenty# planistyczne,# stanowi-# podstaw)! do!podejmowania# dzia!a(#
zwi-zanych!z!planowaniem!przestrzennym!i!zarz-dzaniem#kryzysowym/#Niemniej#jednak#zgodnie!z!art.!14!
Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw studium!
ochrony#przeciwpowodziowej#sporz-dzone#przez#w!a%ciwego#dyrektora#regionalnego#zarz-du#gospodarki#
wodnej,# zachowuje# wa"no%&! do!dnia# sporz-dzenia# map# zagro"enia# powodziowego! i!map! ryzyka!
powodziowego!na!danym!terenie.!!

W!II!cyklu!planistycznym!(2016-2021+#dokonano#przegl-du#MZP! i!MRP#sporz-dzonych!w! I!cyklu,! i!
w!uzasadnionych# przypadkach# ich# aktualizacji/# Sporz-dzone# zosta!y# równie"# nowe# mapy# zagro"enia!
powodziowego! i!mapy# ryzyka# powodziowego# dla# obszarów! i!typów# powodzi# wskazanych! w!wyniku!
przegl-du! i!aktualizacji# wst)pnej# oceny# ryzyka# powodziowego# *WORP+# zako(czonej! w!2018! r.! Podanie!
zaktualizowanych! oraz! nowych!MZP! i!MRP! do!publicznej#wiadomo%ci#przez! ich! umieszczenie! na!stronie!
Biuletynu#Informacji#Publicznej#Ministerstwa#.rodowiska!i!Klimatu#nast-pi!o!w!dniu!22.10!2020!r.!

!

Przez!obszar!gminy!Murów,#przep!ywa#rzeka!Budkowiczanka,!dla#której#zosta!y#opracowane#mapy#
zagro"enia# powodziowego# oraz# mapy# ryzyka# powodziowego,# przedstawiaj-ce# obszary# szczególnego#
zagro"enia#powodzi-/#W#dolinie#rzeki#Budkowiczanki#wyst)puj-#zatem:!
a) obszary,#na#których#prawdopodobie(stwo#wyst-pienia#powodzi#jest#%rednie#i#wynosi#raz#na#100#lat#*p-
1%),!

b) obszary,#na#których#prawdopodobie(stwo#wyst-pienia#powodzi#jest#%rednie#i#wynosi#raz#na#10#lat#*p-
10%),!

c) obszary,#na#których#prawdopodobie(stwo#wyst-pienia#powodzi#jest#%rednie#i#wynosi#raz#na#=00#lat#*p-
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0,2%),!

!

Lokalizacj)# obszarów# szczególnego# zagro"enia# powodziowego! na!terenie! gminy! Murów!
przedstawiono!na!załączniku graficznym nr 3.1 do 3.3 do POŚ. !

Wyznaczone# obszary# szczególnego# zagro"enia# powodzi-! w!opracowanych,! zaktualizowanych!
i!przyj)tych# MZP! i!MRP# by!y# cz)%ci-# sk!adow-# oraz# da!y# podstaw)! do!opracowania# Planu# zarz-dzania#
ryzykiem! powodziowym.! Pierwszy! Plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry!
zosta!#przyj)ty#Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu 
zarządzanie ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry. Plan#zarz-dzania#ryzykiem#powodziowym#
*PZRP+# jest# dokumentem# planistycznym,# opisuj-cym# aktualny# stan# ochrony# przeciwpowodziowej# oraz#
zawieraj-cymi#katalog#dzia!a(,#maj-cych!na!celu#redukcj)#ryzyka#powodziowego!na!terenach!zagro"onych/#
Obecnie# trwa# ko(cowy# etap# opracowania# aktualizacji# Planów# zarz-dzania# ryzykiem! powodziowym!
(aPZRP)!dla#poszczególnych#dorzeczy/#W!projekcie!aPZRP!dla!dorzecza!Odry!w!granicach!gminy!Murów!w!
dolinie!rzeki!Budkowiczanki!nie!zidentyfikowano!obszarów#problemowych,#ani#nie#wyznaczono#"adnych#
dzia!a(#technicznych#i#nietechnicznych#w#perspektywie#lat#2021-2027.!!

5.4.2 Prognoza stanu środowiska 

Ocena#wyników#bada(#GIO.#wykaza!a,# "e#wody# podziemne!w!obr)bie# analizowanej! JCWPd! nr! 97!
to!wody# dobrej# i# zadowalaj-cej# jako%ci/# Uzyskane# dane# z#monitoringu#wód#w# poszczególnych# punktach#
pos!u"y!y# do#wykonania#oceny# ko(cowej# stanu# JCWPd/# Zgodnie# z#wykonan-# ocen-# stanu# JCWPd# za# rok#
2019r/,# wody# w5w# JCWPd# s-# wodami# o# dobrym# stanie# ilo%ciowym# i# chemicznym,# a# cel# %rodowiskowy#
zosta!#osi-gni)ty/#!

W# przypadku# wód# powierzchniowych# wszystkie! jednolite! cz)%ci# wód# powierzchniowych!
w!granicach!Gminy!Murów!odznaczaj-!si)#z!ym#stanem,#co#potwierdzaj-#wyniki#monitoringu#jako%ci#wód#
wykonanego! na!przestrzeni! lat! 2014-2019.! Dla# wszystkich# JCWPrz# w# obr)bie# gminy# Murów# zosta!#
wyznaczony# cel# %rodowiskowy# z# terminem# osi-gni)cia# do# ko(ca# 201=r/# Na# chwile# obecn-# *stan# na#
pa$dziernik#2021+#trwa#procedura#przyj)cia#nowych#zaktualizowanych#planów#gospodarowania#wodami,#
które# przedstawi-# podsumowanie# osi-gni)tych# i# nieosi-gni)tych# celów# %rodowiskowych!oraz#wyznacz-!
nowe#cele#%rodowiskowe#i#terminy#ich#osi-gni)cia#na#przestrzeni#lat#2021-2027.!!

W# kontek%cie# rodzajów# zanieczyszcze(# wyst)puj-cych! w!wodach,! do!g!ównych# $róde!!
zanieczyszczenia# wód# zaliczy&# nale"y# rolnictwo# *sp!yw# powierzchniowy# zanieczyszcze(! z!terenów!
rolniczych,# a# tak"e# brak# pe!nego# skanalizowania# gmin# s-siednich).! Tym! samym! stwierdzono,!
i"!ewentualna#zmiana#jako%ci#wód#*poprawa#stanu+#uzale"niona#jest!w!g!ównej#mierze#od:#!

· rozbudowy!systemu!kanalizacyjnego!na!obszarach!gmin#s-siednich,!!

· stanu!i!ilo%ci#%cieków#wprowadzanych!do!%rodowiska,#!

· sposobu!i!ilo%ci#korzystania!z!nawozów!i!%rodków#ochrony#ro%lin/#!

Przewiduje#si),!i"!stan#wód,#zarówno#powierzchniowych!jak!i!podziemnych#ulega!#b)dzie#stopniowej!
poprawie,! co! b)dzie! wynikiem! zarówno! stale! rozbudowywanej! sieci! kanalizacji! sanitarnej,! jak!
i!podnosz-cej! si)! %wiadomo%ci! spo!ecze(stwa! z!zakresu! skutków! niew!a%ciwego# gospodarowania#
%ciekami/# Natomiast# poprawa# stanu# hydromorfologicznego# oraz# biologicznego# wód,# zale"e&! b)dzie!
od!wzrostu! %wiadomo%ci! zwi-zanej! z!nowoczesnymi,! w!tym! nietechnicznymi! formami! ochrony!
przeciwpowodziowej!oraz!ze!wzrastaj-cym!zagro"eniem!-!susz-,!co!wymusza&#b)dzie#dzia!ania#zwi-zane!
z!odtwarzaniem!sztucznej!i!naturalnej!retencji.!

!

!
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5.4.3 Zagadnienia horyzontalne – gospodarowanie wodami 

I – Adaptacja do zmian klimatu 

Ze# wzgl)du! na!zmiany# klimatyczne# powoduj-ce# coraz# cz)%ciej# pojawiaj-ce# si)# deszcze! o!charakterze!
nawalnym!w!po!-czeniu! z!silnym!wiatrem,#wa"na# jest# ochrona#przeciwpowodziowa,# a# co# za# tym# idzie#
konserwacja# urz-dze(#melioracyjnych! na!terenie# ca!ego# dorzecza/# Powinno# si)# usprawni&# gospodark)#
przestrzenn-,! w!tym# nie# dopuszcza&! do!urbanizacji# terenów# zalewowych,! w!tym! zabudowy!
i!przerywania# cieków# odwadniaj-cych.! W!tym# celu# nale"y# uwzgl)dnia&# aktualne# zapisy# Planu#
Zarz-dzania#Ryzykiem#Powodziowym,# jak! i!bra&#pod#uwag)#zasi)gi#zagro"enia! i!ryzyka!powodziowego!
wyznaczane! na!aktualizowanych# mapach# zagro"enia! i!ryzyka! powodziowego! przez# stosowne# s!u"by/#
Wa"ne#jest#równie"#zwi)kszenie#terenów#retencyjnych#*mikroretencja+!i!ochrona#przed#zabudow-#tych#
obszarów# oraz# rozbudowa# systemu# kanalizacji# deszczowej/# Umo"liwi! to!zmniejszanie# zagro"enia#
podtopieniami,#jak#równie"#zmniejszy#skutki#susz,#a#zw!aszcza#suszy#glebowej.!

II – Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Wzrost#zagro"enia#powodziowego,# zw!aszcza!w!miejscowo%ciach#po!o"onych! na!terenach# zagro"onych#
powodzi-,# powodowa&# b)dzie# tak"e# ubytek# bezpiecznych,# atrakcyjnych# terenów# inwestycyjnych!
i!mieszkaniowych/# Mo"e! to!by&# jeden! z!nowych# czynników# migracyjnych# ludno%ci.! Ze!zwi)kszaniem#
cz)stotliwo%ci! i!d!ugo%ci# wyst)powania# wysokich# stanów# wód! w!rzekach# wi-"e# si)# tak"e# zagro"enie#
podtopieniami# zwi-zanymi! ze!wzrostem# poziomu# wód# gruntowych,! co! ma! swoje! odzwierciedlenie!
na!terenach# przemys!owych,# miejscach# eksploatacji# kopalin/# Powa"ne# zagro"enie# mikrobiologiczne#
mo"e#wyst-pi&#tak"e!w!przypadku#awarii#oczyszczalni#%cieków/!

III – Działania edukacyjne 

Dzia!ania# edukacyjne! z!zakresu! ochrony! i!zrównowa"onego# gospodarowania# zasobami# wodnymi! to!
w!kontek%cie#najwa"niejszych#problemów#jednostki:#!

· racjonalne#gospodarowanie#zasobami#wód#powierzchniowych!i!podziemnych#*wielko%&#zasobów!i!ich!
kszta!towanie,#zjawiska#powodzi,#suszy,#deficyt#wody);!!

· stosowanie!nowych!technologii!w!ochronie#wód#dla#jako%ci#%rodowiska!i!"ycia#ludzi>#!

· naturalna!i!sztuczna!retencja;!!

· dba!o%&! o!jako%&#wód# powierzchniowych,# przej%ciowych! i!podziemnych!w!ca!ym# regionie#wodnym,!
w!uj)ciu#systemowym>#!

· projekty! edukacyjne! nastawione! na!zwi)kszenie# zaanga"owania# obywateli! w!aktywn-# ochron)#
%rodowiska#wodnego,#oszcz)dzanie#zasobów#wodnych!

IV – Monitoring środowiska 

PGW!WP!RZGW!Gliwice!prowadzi!monitoring!sytuacji!hydrologicznej!w!obszarze!dorzecza.!Monitoring!

wód# powierzchniowych! i!przej%ciowych# realizuje# tak"e# GIO.! zgodnie! z!Programem! Monitoringu!
.rodowiska! w!województwie# opolskim/# Wykonawc-# monitoringu# wód# podziemnych# *chemicznego!
i!ilo%ciowego+# jest# tak"e# Pa(stwowa# S!u"ba# Hydrogeologiczna# *PSH+,# której# zadania# realizowane!
s-!przez#Pa(stwowy#Instytut#Geologiczny#�!Pa(stwowy#Instytut#Badawczy#*PIG# -!PIB).!Lokalny!system!
monitoringu# wód# uzupe!niaj-# tak"e# badania! w!ramach# sk!adowisk# odpadów# *komunalnych!
i!przemys!owych+# oraz! w!ramach#monitorowania# stanu# sieci#wodoci-gowej! i!wody! ujmowanej! na!cele!
komunalne.!

5.4.4 Analiza SWOT 

Tabela 20. Analiza SWOT dla obszaru interwencji „Gospodarowanie wodami” 

Obszar interwencji „Gospodarowanie wodami” 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

® dobry#stan#ilo%ciowy!i!chemiczny!wód#podziemnych!
w!obr)bie#JCWPd!�!cel#%rodowiskowy#osi-gni)ty!

® korzystne! warunki! zaopatrzenia! w!wod)#
przeznaczon-!do!spo"ycia!

® rozwini)ta!sie&#rzeczna!

® z!y# stan# wód# dla! 8! z!8! JCWPrz! na!terenie! Gminy!
Murów!

® nieosi-gni)ty# cel# %rodowiskowy# dla# wszystkich!
JCWPrz#na#terenie#Gminy#Murów!

® niepoprawiaj-ca#si)#jako%&#wód#powierzchniowych!
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® utrzymywany! i!konserwowany! na!bie"-co# system#
rowów#melioracyjnych!

® opracowane! mapy# zagro"enia! i!ryzyka!

powodziowego!dla!doliny!Budkowiczanki!

® brak# wskazanych# dzia!a(# naprawczych# i# obszarów#
problemowych!w!granicach!gminy!Murów!w!nowej!
aktualizacji# Planu# Zarz-dzania# Ryzykiem#
Powodziowym!dla!dorzecza!Odry!

w!obr)bie#poszczególnych#JCWPrz!
® brak# wyznaczonych# punktów# pomiarowych#

monitoringu# wód# powierzchniowych# na# terenie#
gminy#Murów!

!

!

SZANSE ZAGROŻENIA 

® utrzymanie! sieci! kanalizacyjnej! w!dobrym! stanie!

technicznym!i!funkcjonalnym!

® promowanie! dobrych! praktyk! rolniczych!

minimalizuj-cych#emisj)#zanieczyszcze(!z!rolnictwa!
do!%rodowiska#gruntowo-wodnego!

® wyznaczenie# obszarów# OSN! (obszary! szczególnie#
nara"one! na!zanieczyszczenia# zwi-zkami# azotu#
pochodzenia! rolniczego)! wraz! z!ich!

monitorowaniem!

® utrzymanie# dobrego# stanu# ilo%ciowego!
i!chemicznego# wód# podziemnych! na!terenie! Gminy!
Murów!

® zwi)kszanie#skali#ma!ej!retencji!wodnej,!
® uwzgl)dnianie! w!zapisach# MPZP# zagadnie(#

zwi-zanych! z!ryzykiem! i!zagro"eniem#
powodziowym!

® nieosi-gni)cie# celów# %rodowiskowych# RDW# dla#
JCWPrz! w! kolejnym! okresie! programowania! tj.!

2021-2027!

® trwa!e# zanieczyszczenie# wód# podziemnych# *np.!
zwi-zkami# azotu# pochodzenia# rolniczego+#
gruntowych! i!wg!)bnych,! stanowi-cych! wa"ne#
$ród!o#zaopatrzenia!w!wod)#pitn-!

® zagro"enie# wyst-pienia# powodzi# oraz# straty!
wynikaj-ce!z!wyst-pienia#tego!zjawiska!!

!

!

5.5 Gospodarka wodno-ściekowa 

5.5.1 Ocena stanu 

Sieć wodociągowa 

Za!system!zbiorowego!zaopatrzenia!w!wod)!na!terenie!gminy!Murów!odpowiada!PROWOD!Sp.!z!o.o.!
w! Kup.! Gmina# posiada# zorganizowany# system# zaopatrzenia# w# wod)/# G!ównym# $ród!em# wody# # dla#
wodoci-gów#zbiorczych#w#gminie##s-#przede#wszystkim#wody#czwartorz)dowego#poziomu#wodono%nego,#
charakteryzuj-ce#si)!na#ogó!#ponadnormatywn-#zawarto%ci-#zwi-zków#"elaza#i#manganu/#Wed!ug#stanu#na#
koniec#2020r/#;;,9<#ogó!u#ludno%ci#gminy#Murów#korzysta#z#systemu#wodoci-gowego/#!

!

Tabela 21. Wykaz eksploatowanych ujęć wód służących do zasilania wodociągów grupowych na terenie 

gminy Murów 

Lp. Lokalizacja i 

nazwa ujęcia 

Ilość 
studni 

Wydajność Obszar Pozwolenie wodnoprawne 

1. ! Stare!

Budkowice!

2! Qe=9!

7,0m3/h 

Murów,#Stare#
Budkowice,!Nowe!

Budkowice,!

D)biniec,#Ka!y,#
Zagwi$dzie,#
Grabczok,!

Morcinek,!

Wojszyn,#Oko!y,#
Czarna!Woda!

nr# O./6341/122/2011/BS# # Starosty#
Opolskiego! z! dnia! 07.12.2012.! Wydane! na!

czas#okre%lony#do#dnia#30/11/2022#rok!

nr! GL.ZUZ.3.421.171.2018.MB! Dyrektora!

Zarz-du# Zlewni# w# Opolu# PGWWP# z# dnia#
15.01.2019! r! na! wykonanie! nowego!

urz-dzenia! studni# g!)binowej# nr# 3/##############################
Wydane# na# czas# okre%lony# # do# dnia#
31.12.2038!rok!

2. ! Radomierowice! 2! Qe=!!

47,8!m3/h!

Radomierowice!

M!odnik,#.wi)ciny,!!!!!!!!!!!!
Bukowo,!Grabice!

nr! GL.ZUZ.3.4210.21.2021.BS! Dyrektora!

Zarz-du# Zlewni# w# Opolu# PGWWP# z# dnia#
23/06/2021#r/#Wydane#na#czas#okre%lony#do#
dnia#31/0=/20=1#r/#w#zakresie#poboru#wód,#
za%#w# zakresie# odprowadzania# %cieków# na#
czas#okre%lony#do#dnia#31/0=/#2031#rr/#!

Źródło: Dane PROWOD Sp. z o.o. w Kup, Urząd gminy w Murowie, sierpień 2021r.  
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Zgodnie!z!danymi!Spó!ki#PROWOD#wg!stanu!na!koniec!2020r/#!-czna#d!ugo%&#sieci#wodoci-gowej#bez#
przy!-czy# wynosi!a# 86,7! km/# Ilo%&# przy!-czy# wg/# stanu! na!koniec! 2020! r.! to!1450! szt/# Poni"ej#
przedstawiono# charakterystyczne# parametry# sieci# wodoci-gowej! w!gminie! Murów! na!przestrzeni!
ostatnich!lat. !

Tabela 22. Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie gminy Murów w latach 2017-2020 

Rok 2017 2018 2019 2020 

D!ugo%&#sieci#wodoci-gowej#bez#przy!-czy#[km]! 80,8! 86,7! 86,7! 86,7!

Ilo%&#przy!-czy[szt/]! 1!397! 1!415! 1!441! 1!450!

Liczba#mieszka(ców#korzystaj-ca#z#sieci#wodoci-gowej#[os.]! 5!588! 5!660! 5!764! 5!800!

Woda!dostarczana!gosp.!domowym![m3]! 158!756! 168!856! 170!477! 165!333!

Korzystaj-cy#z#instalacji#w#<#ogó!u#ludno%ci#![%]! 88,1! 88,7! 88,8! 88,9!

Źródło: Dane PROWOD Sp. z o.o. w Kup, Urząd gminy w Murowie, GUS Bank Danych Lokalnych, sierpień 2021r.  

Sieć kanalizacji sanitarnej 

Systemem!zbiorowego!odprowadzania!i!oczyszczania#%cieków#zajmuje#si)#PROWOD!Sp.!z!o.o.!w!Kup.!
W!sk!ad# systemu# wchodzi# oczyszczalnia# %cieków! w! Murowie! oraz# sie&# kanalizacyjna# odprowadzaj-ca#
%cieki! z!miejscowo%ci# Murów,# Zagwi$dzie,# Morcinek,# Wojszyn# i# cz)%ci# miejscowo%ci# Stare# Budkowice/#
Pozosta!e# miejscowo%ci# w# gminie# obs!ugiwane# s-# przez# tabor# asenizacyjny# lub# cz)%&# nieruchomo%ci#
korzysta#z#indywidualnych#przydomowych#oczyszczalni#%cieków/#!Sie&#grawitacyjna#odprowadzaj-ca#%cieki#
stanowi#ponad#40<#sieci,#a#ci%nieniowa#blisko#60</#!

Zgodnie! z! danymi! PROWOD! Sp.! z! o.o.! w! Kup! wg! stanu! na!koniec! 2020r/# !-czna# d!ugo%&# sieci#
kanalizacyjnej# wynosi!a# 28,2! km,# a# ilo%&# przy!-czy# wynios!a# 493! szt/# Poni"ej# przedstawiono#
charakterystyczne!parametry!sieci!kanalizacyjnej!w!gminie!Murów!na!przestrzeni!ostatnich!lat.!!

Tabela 23. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Murów w latach 2017-2020 

Rok 2017 2018 2019 2020 

D!ugo%&#sieci#kanalizacyjnej#[km]! 27,4! 27,4! 28,2! 28,2!

Ilo%&#przy!-czy[szt/]! 453! 454! 491! 493!

Liczba# mieszka(ców# korzystaj-ca# z!sieci! kanalizacyjnej!
[osoba]!

1812! 1816! 1950! 1960!

.cieki#odebrane#od#gospodarstw#domowych#[m3]! 55!053! 56!450! 56!099! 57!600!

Skanalizowanie![%]! 34,5! 36,8! 37,1! 37,9!
Źródło: Dane PROWOD Sp. z o.o. w Kup, Urząd gminy w Murowie, GUS Bank Danych Lokalnych, sierpień 2021r.  

Tabela 24. Oczyszczalnie ścieków komunalnych na terenie gminy Murów 

L.p. 
Lokalizacja i nazwa 

oczyszczalni 

Typ 

oczyszczalni 
Wydajność 

Obszar 

obsługiwany 

Pozwolenie wodnoprawne 

1. !

Pó!nocno-zachodnia!
cz)%&#wsi#Murów#w#
odleg!o%ci#ok/#300#m#
od#najbli"szej#
zabudowy!

mieszkaniowej!na!dz.!

nr#1#ark/#1#obr)b#
0396#Murów#
jednostka!

ewidencyjna!

160906_2#Murów!

mechaniczno-

biologiczna!

Q%rd!=!!

600!m3/d!

Murów,#
Zagwi$dzie,#
Morcinek,!Wojszyn!

i#cz)%&#
miejscowo%ci#Stare#
Budkowice!

GL.ZUZ.3.4210.79.2020.KR!!

Dyrektora#Zarz-du#Zlewni#w#
Opolu!PGWWP!z!dnia!

14.09.2020!r.!!!

!

na#czas#okre%lony#do#dnia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31.08.2030!rok!

!

!

Źródło: Dane PROWOD Sp. z o.o. w Kup, Urząd gminy w Murowie, sierpień 2021r.  

Oczyszczalnia#%cieków!w!Murowie!jest!komunaln-#oczyszczalni-#mechaniczno#�!biologiczn-.!W#sk!ad#
istniej-cej# mechaniczno-biologicznej! oczyszczalni# %cieków# komunalnych# w# Murowie# wchodz-# m/in/#
urz-dzenia:!
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· przepompownia#%cieków#surowych>!

· stacja#zlewcza#*punkt#zlewny+#%cieków#dowo"onych>!

· dwa! bloki! mechaniczno-biologicznej# oczyszczalni# %cieków# SUPERBOS-300! metoda! osadu! czynnego!
strefowego!z!sitopiaskownikiem#na#wylocie#%cieków#oczyszczonych>!

· budynek! socjalno-techniczny# po!-czony# z# w5w# blokami,# z# cz)%ci-# socjaln-,# stacj-# PIX-u,# stacj-#
dmuchaw,#stacj-#odwadniania#i#higienizacji#osadów,#warsztatem>!

· silos!na!wapno;!

· zbiornik!retencyjny!z!dwoma!osadnikami#wtórnymi#dla#wód#opadowych>!

· poletko!osadowe;!

· kana!#Ø200#wód#opadowych#z#terenu#oczyszczalni#z#!apaczem#b!ota#!

· studzienka#pomiarowa#z#przep!ywomierzem#nr#2#przed#wylotem#%cieków#do#odbiornika>!

· kana!#Ø300#%cieków#oczyszczonych#z#klap-#zwrotn-#na#wylocie!do!odbiornika!

.cieki# surowe# dop!ywaj-ce# kolektorem# zbiorczym# ks2=0# z# kierunku# Murowa# oraz# %cieki# odbierane# z#
beczkowozów#w# stacji# zlewczej# *z# pomiarem# ilo%ci# pH+# trafiaj-# do# przepompowni,# sk-d# t!oczone# s-# na#
sitopiaskownik!ze#studnia#rozdzia!u,#w#której#%cieki#s-#rozdzielane#na#oba#bloki#oczyszczalni#SUPERBOS/#
Na#sicie#zostaj-#zatrzymane#skratki,#a#w#piaskowniku#piasek,#które#zostaj-#odwodnione#w#przeno%nikach#
%limakowych# i# zrzucone# automatycznie# do# kontenerów# umieszczonych! w! budynku! technologicznym!
oczyszczalni/#Pozbawione#skratek#i#piasku#%cieki#wp!ywaj-#do#ka"dego#bloku#oczyszczalni,#kolejno#poprzez#
urz-dzenia,#a#wi)c#do#zbiornika#biosorpcji,#do#którego#jest#doprowadzany#osad#nadmierny#w#celu#redukcji#
cz)%ci# !adunków# zanieczyszcze(/# Ze# zbiornika# biosorpcji# %cieki# wraz# z# osadem# czynnym# i# osadami#
wst)pnymi# wp!ywaj-# do# osadnika# po%redniego# oczyszczalni# SUPERBOS-300/# Frakcje# p!ywaj-ce# po#
powierzchni# osadnika# po%redniego# s-# usuwane#w#miar)# potrzeb,# podno%nikiem# z# lejem# p!ywaj-cym,! a!
osady#opadaj-ce#-!podno%nikiem#z#dna#do#komory#dostabilizowania#osadów/#Z#osadnika#po%redniego#%cieki#
wp!ywaj-# do# strefy# defosfatacji# z#wewn)trzn-# recyrkulacj-# ze# strefy# denitryfikacji# i# nast)pnie# do# strefy#
denitryfikacyjnej,#do#której#recyrkulowany#jest#osad#z#osadnika#wtórnego#oraz#%cieki#z#osadem#czynnym#ze#
strefy!nitryfikacji.!Zapewnia!to!dobre!usuwanie!azotu!-!rozk!ad#azotanów#do#tlenu#i#azotu,#który#cz)%ciowo#
jest#przyswajany#przez#bakterie#denitryfikacyjne,#a#cz)%ciowo#gazy#te#ulatniaj-#si)#do#atmosfery.!W!strefie!
nitryfikacji# nast)puje# g!ówna# konsumpcja#w)gla# organicznego# przez# osad# czynny# oraz# utlenianie# azotu#
amonowego#przez#bakterie#nitryfikacyjne#do#azotynów,#a#nast)pnie#azotanów/#W#przypadku#konieczno%ci#
prowadzone# jest# dodatkowe# str-canie! fosforu# koagulantem/# Nast)pnie# %cieki# z# zawiesinami# osadu#
czynnego#wp!ywaj-#do#osadnika#wtórnego,#gdzie#nast)puje#separacja#osadu#czynnego#od#oczyszczonych#
%cieków,#które#nast)pnie#kolektorem#grawitacyjnym#odprowadzane#s-#poprzez#wylot#z#klap-#zwrotn-#do#
odbiornika!-!rzeki!Budkowiczanka.!!

Osad#z#osadnika#jest#recyrkulowany#z#powrotem#do#strefy#denitryfikacji#i#cz)%ciowo#do#komory#biosorpcji/#
G!ównym# urz-dzeniem# podaj-cym# powietrze# *tlen+# do# procesów# "yciowych# osadu# czynnego,# jak# i# jego#
mieszania,!usuwania!cieczy#nadosadowej,#transportu#osadów#oraz#ich#dostabilizowania#s-#trzy#dmuchawy#
po#jednej#na#ka"dy#blok#oraz#jedna#zapasowa#dla#obu#oczyszczalni/#W#strefach#nitryfikacji#s-#zainstalowane#
sondy# tlenowe,# które# poprzez# falowniki# steruj-# prac-# dmuchaw/# Pomi)dzy! oboma! blokami! wykonano!
po!-czenie#z#zasuw-#ruroci-gów#recyrkuluj-cych#osad,#co#umo"liwia#zaszczepienie#osadem#wy!-czonego#z#
eksploatacji#bloku#np/#przy#remontach#lub#ma!ym#nap!ywie#%cieków/!

W#miejscowo%ciach,! w!których# nie#ma# kanalizacji# sanitarnej,! do!czasu# jej# realizacji# dopuszcza# si)#
indywidualne# rozwi-zania,# np/# jednokomorowe# zbiorniki# bezodp!ywowe# *szamba+# czy# biologiczne#
oczyszczalnie# %cieków/# Zgodnie! z!prowadzon-# ewidencj-# zbiorników# bezodp!ywowych! i!przydomowych!
oczyszczalni#%cieków!na!terenie!Gminy!Murów!wyst)puje#61!szt.!prywatnych!przydomowych!oczyszczalni!
%cieków/!

Polska# przyst)puj-c! do!Unii# Europejskiej# zobowi-za!a# si)! do!wype!nienia# wymogów# Dyrektywy#
Rady! 91/271/EWG! z!dnia# 21# maja# 1991# roku# dotycz-cej# oczyszczania# %cieków# komunalnych/! W!celu!
zidentyfikowania! faktycznych! potrzeb! w!zakresie# uporz-dkowania# gospodarki# %ciekowej# oraz#
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uszeregowania! ich! realizacji! w!taki# sposób,! aby# wywi-za&# si)! ze!zobowi-za(# traktatowych,# utworzono#
Krajowy# Program# Oczyszczania# .cieków# Komunalnych# *KPO.K+/#W! 2020r.! Zosta!# opracowany# projekt#
aktualizacji! Krajowego# Programu# Oczyszczania# .cieków# Komunalnych# *AKPO.K# 2020).! Trwaj-# prace#
ko(cowe#nad#przyj)ciem#VI#AKPO.K#2020,# która#uwzgl)dnia# now-#perspektyw)# finansow-#2021-2027.!
W!ramach! AKPO.K! 2020! dokonano! analiz! w!zakresie! spe!nienia! przez! poszczególne! aglomeracje!
warunków#dyrektywy#9152715EWG/!!

W# zwi-zku! z!powy"szym! w!AKPO.K# 2020# zaplanowano! do!realizacji# dzia!ania# inwestycyjne!
i!nieinwestycyjne#umo"liwiaj-ce#spe!nienie#!-cznie#3#warunków#okre%lonych!w!Dyrektywie!91/271/EWG:!

· wydajność oczyszczalni –! dostosowana! do!odbioru# 100<# !adunku# zanieczyszcze(# powstaj-cych!
w!aglomeracji!

· standardy oczyszczania ścieków –! zastosowanie! odpowiednich! technologii! oczyszczania!

pozwalaj-cych! na!osi-gni)cie# wymaganych# prawem# standardów,! w!tym# podwy"szone# usuwania#
biogenów!w!aglomeracjach#powy"ej#10!000!RLM.!!

· wyposażenie aglomeracji –! w!systemy# zbierania# %cieków# gwarantuj-ce# przynajmniej# 9;<# stopie(#
obs!ugi,#przy#czym#pozosta!e#2<#niezebranego#sieci-#kanalizacyjn-#!adunku#nie#mo"e#by&#wi)ksze#ni"#
2000#RLM/#?adunek#niezebrany#musi#by&#oczyszczony!w!systemach!pojedynczych.!!

Gmina# Murów# posiada# wyznaczon-# aglomeracj)# �Murów�# na# podstawie# Uchwa!y# nr#
XXXVI542752013# Sejmiku#Województwa# Opolskiego# z# dnia# 26/11/2013r/#W# sk!ad# aglomeracji# �Murów�#
wchodz-# nast)puj-ce#miejscowo%ci:# # Murów# i# Zagwi$dzie/!W# projekcie# VI# AKPO.K# 2020# nie# wskazano#
"adnych#dzia!a(#inwestycyjnych#i#nie#inwestycyjnych#w#ramach#aglomeracji#�Murów�/#Obecnie#wg#stanu#na#
wrzesie(#2021#trwaj-#konsultacje#spo!eczne#VI#AKPO./#!

5.5.2 Prognoza stanu środowiska 

W! Gminie!Murów! w!perspektywie! ostatnich! lat! dochodzi! do! stopniowego! wzrostu! d!ugo%ci# sieci#
kanalizacyjnej# i# nowych# pod!-cze(/# Sukcesywna! rozbudowa! sieci! kanalizacyjnej! doprowadzi! do!
stopniowego!wzrostu!stopnia!skanalizowania!gminy!w!obszarach!gdzie!jest!to!ekonomicznie!i!technicznie!

uzasadnione/# Tym# samym# sytuacja# w# zakresie# gospodarki# %ciekowej# zostanie# uregulowana# na# tych#
obszarach,!a!efekt#bezpiecze(stwa#ekologicznego#poprawiony.!!

Prognozuje# si)# równie"# popraw)# wydajno%ci# i# rozbudow)# systemu# wodoci-gowego# na# terenie#
gminy.! W! perspektywie! lat! 2021-2024# planuje# si)# realizacj)# zada(# zwi-zan-# z# modernizacj-# systemu#
wodoci-gowego# i# przy!-czy# oraz# ulepszaniem# dzia!ania# uj)&# wód/# Planuje# si)# równie"# realizacj)#
przedsi)wzi)&# racjonalizuj-cych# zu"ycie# wody! w# zakresie# m/in/# modernizacji# urz-dze(# pomiarowych,#
wymiany#starych#przy!-czy#itp/#!

5.5.3 Zagadnienia horyzontalne – gospodarka wodno-ściekowa 

I – Adaptacja do zmian klimatu 

Zmiany! klimatu,!wzrastaj-ca# temperatura# oraz# zwi)kszenie# intensywno%ci# deszczy# nawalnych# b)dzie#
skutkowa&# konieczno%ci-# dostosowania# infrastruktury# wodno-kanalizacyjnej! w!obszarach!

zabudowanych,!w!odniesieniu!do!rozwoju# sieci# kanalizacji# deszczowej/# Sie&#musi# zosta&#przygotowana!
do!odbioru# gwa!townie# przybieraj-cej# ilo%ci# wody# opadowej,# aby# nie# doprowadza&! do!lokalnych!
podtopie(/# Urbanizacja# powoduje,# "e# nowe# osiedla# powstaj-# bez# wyposa"enia! w!sprawny! system!
odwodnienia,# a# plany# zagospodarowania# przestrzennego# zapewniaj-# tylko# minimaln-# powierzchni)#
biologicznie# czynn-,# która# mog!aby# wch!on-&# nadmiar# wody/# Najgro$niejsza! w!skutkach! jest! ich!
lokalizacja! na!terenach# bezodp!ywowych,# przy# braku# systemu# odwadniania/# Wa"ne! s-!bie"-ce# prace#
odwodnieniowe! w!trakcie! prowadzenia! innych# robót# drogowych/# Zwi)kszone# temperatury# powoduj-#
tak"e!w!okresie#letnim#zwi)kszony#pobór#wód!na!cele#komunalne/#Zmiany#klimatyczne#maj-#wi)c#swoje#
odzwierciedlenie! w!konieczno%ci# zaplanowania# dzia!a(# zwi-zanych! z!rozwojem! sieci! kanalizacji!
sanitarnej,!deszczowej#oraz#wodoci-gowej/!
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II – Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Susze#wi-"-#si)!z!d!ugimi#okresami#bezopadowymi#skutkuj-cymi#obni"eniem#si)#przep!ywów!w!rzekach.!
Z!regu!y# ten# drugi# przypadek# rzadko# wp!ywa! na!trudno%ci! z!zaopatrzeniem! w!wod)! do!celów!
komunalnych,#gdy"#uj)cia#wody!s-#na!ogó!#bezpieczne/#Spadek#przep!ywów!w!rzekach#mo"e#skutkowa&#
akumulacj-# odprowadzanych# zanieczyszcze(! z!oczyszczalni# %cieków/# Ogólnie# istniej-# dwie#mo"liwo%ci#
adaptacji! do!niedostatku! wody! �! poprzez# zmniejszenie# zu"ycia! wody# lub# zwi)kszenie# poda"y.!
W!warunkach! gminy! sytuacj)#mo"e# poprawi&# zmniejszanie# zu"ycia# wody,# m/in/# poprzez# zmniejszenie#
wodoch!onno%ci# produkcji,# wprowadzanie# mechanizmów# finansowych# sprzyjaj-cych# oszcz)dno%ci#
wody,# a# tak"e# uszczelnienie# systemów# wodoci-gowych# *wymiana# starych# przy!-czy,# modernizacja#
urz-dze(#pomiarowych+/#!

III – Działania edukacyjne 

Dzia!ania# edukacyjne# dotycz-ce# zrównowa"onej# gospodarki#wodno-%ciekowej#wi-"-# si)! z!mo"liwo%ci-#
prowadzenia# dzia!a(# informacyjnych! i!promocyjnych! o!oszcz)dno%ci# zu"ywanej# wody# oraz# zakazu!
odprowadzania#%cieków!w!sposób#niezorganizowany,!na!terenach!na!których!z!przyczyn!ekonomicznych!
i!lokalizacyjnych#*znaczna#odleg!o%&+#budowa#sieci#kanalizacyjnej#jest#nieop!acalna!i!nieefektowana.!!

IV – Monitoring środowiska 

Prowadz-cy# zak!ady# wodoci-gowo-kanalizacyjne# oraz# zak!ady# przemys!owe! s-!zobowi-zani!
do!wykonania# systematycznych# bada(# jako%ci# wody! i!%cieków/# Wyniki# tych# bada(# przekazywane!
s-!nast)pnie#w!a%ciwym#organom,!w!tym!g!ównemu! inspektorowi#ochrony#%rodowiska/#Równie"#GIO.,!
w!ramach# bie"-cych# kontroli# przedsi)biorstw# czy# oczyszczalni# %cieków# prowadzi# kontrole! w!zakresie!
gospodarki!wodno-%ciekowej/!

5.5.4 Analiza SWOT 

Tabela 25. Analiza SWOT dla obszaru interwencji „Gospodarka wodno-ściekowa” 

Obszar interwencji „Gospodarka wodno-ściekowa” 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

® rozwijaj-cy# si)# system# kanalizacji# sanitarnej! i!
wodoci-gowej!

® wyznaczona#aglomeracja#�Murów�!
® wydajna# oczyszczalnia# %cieków# w# Murowie#

zaspokajaj-ca#potrzeby#mieszka(ców#gminy!
® uj)cia# wód# podziemnych# zaspokajaj-ce# potrzeby#

mieszka(ców#gminy!

® problemy! techniczne! i!ekonomiczne# zwi-zane!
z!rozwi-zaniem# gospodarki# %ciekowej! na!terenach!
o!rozproszonej!zabudowie!

® niski#wska$nik#skanalizowania#gminy!
® niepe!ne###zwodoci-gowanie#gminy!
® brak# w# pe!ni# zorganizowanego# systemu###

odprowadzania# i# unieszkodliwiania# %cieków#
komunalnych!i!poprodukcyjnych!

SZANSE ZAGROŻENIA 

® realizacja! inwestycji! w!zakresie! rozbudowy!

istniej-cego# systemu# wodoci-gowego!
i!kanalizacyjnego,! w! tym:! rozbudowa! oczyszczalni!

%cieków#w###Murowie###i###sieci###kanalizacyjnych!
® zako(czenie# wodoci-gowania# jednostek#

osadniczych!

® sta!a#kontrola!i!likwidacja!nieszczelnych#zbiorników#
bezodp!ywowych! na!terenach,! na!których!
z!przyczyn! ekonomicznych! i!lokalizacyjnych!

*znaczna#odleg!o%&+#budowa#sieci#kanalizacyjnej#jest#
nieop!acalna!i!nieefektowana!

® realizacja! Wieloletniego! Planu! Rozwoju!

i!Modernizacji# Urz-dze(# Wodoci-gowych!
i!Kanalizacyjnych!przez!PROWOD!Sp.!z!o.o.!

® przedostawanie# si)! do!wód# lub# gruntu#
nieoczyszczonych# %cieków,! w!wyniku! awarii!

kanalizacji! sanitarnej! lub! nieszczelno%ci#
bezodp!ywowych#zbiorników!na!%cieki!

® przyrost! liczby! RLM! i!brak! odpowiedniej!

przepustowo%ci#oczyszczalni#%cieków!
® zrzut# zanieczyszcze(# z# poza# terenu# gminy# do#wód#

powierzchniowyc!

® niew!a%ciwe# zagospodarowanie# nieczysto%ci#
ciek!ych#przez#mieszka(ców,#których#posesje#nie#s-#
pod!-czone#do#sieci#kanalizacyjnej!

!
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5.6 Zasoby geologiczne 

5.6.1 Ocena stanu 

Art.! 125!Ustawy Prawo ochrony środowiska [1] ustala,! na!czym!polega! i!w!jaki# sposób#powinna!by&#
zapewniona# ochrona# zasobów# kopalin,# racjonalne# gospodarowanie# kopalin! i!ich! wykorzystywanie.!
Ponadto# wskazuje,# "e# szczegó!owe# zasady# gospodarowania# z!o"em# kopaliny! i!zwi-zanej! z!eksploatacj-#
z!o"a#ochrony#%rodowiska#okre%laj-#przepisy#Ustawy Prawo geologiczne i górnicze [9]. !

Wyst)puj-ce# w# gminie# Murów# surowce# to# g!ównie# kruszywa# naturalne# zaliczane# do# grupy#
surowców#skalnych#oraz#z!o"a#piasku# formierskiego# i# surowców# ilastych#dla# ceramiki#budowlanej/#Poza#
tymi#z!o"ami!wyst)puj- miejsca!lokalnej!eksploatacji,#g!ownie#piasku/!

Na! obszar! gminy# Murów# fragmentarycznie# *cz)%ciowo+# nachodzi# 1# udokumentowane# z!o"e#
surowców# naturalnych! „Jełowa II” PC 2730. Z!o"e# znajduje# si)# w# okolicach# miejscowo%ci# Ka!y/# Na#
podstawie#informacji#dost)pnych#w#bazie#danych#MIDAS#Pa(stwowego#Instytutu#Geologicznego#wynika,#"e#
powierzchnia#z!o"a#wynosi#97,460#ha,#a#g!ówn-#kopalin-#jest#surowiec#piasków#przem!owych#materia!ów#
wapienno-piaskowych!(silikatowych)/#Powierzchnia#z!o"a#na#terenie#gminy#Murów#wynosi#ok/#3,9#ha/#Wg!
stanu! na! 31.12.2020! z!o"e# jest# udokumentowane# i# rozpoznane# wst)pnie# w# kat/# C2/# Z!o"e# nie# posiada#
wyznaczonych# obszarów# i# terenów# górniczych/# Zasoby# geologiczne# z!o"a# w# kat/# C2# wynosz-# 69=2# Mg,#
%rednia# g!)boko%&# sp-gu# z!o"a# wynosi# 6#m,# mi-"szo%&# z!o"a# waha# si)#w! granicach! od! 2! m! do! 13,3! m,!
%rednio#=,6#m,#z#kolei#grubo%&#nak!adu#wynosi#od#0,=#m#do#0,7#m,#%rednio#0,64#m/!

Rysunek 8. Lokalizacja złoża Jełowa II na terenie gminy Murów 

!
Źródło: opracowanie własne na podstawie CBDG 

W# wyrobiskach# po# wydobyciu# kruszyw,# a# tak"e# w# miejscach# po# odkrywkach# glebowych# bardzo#
cz)sto# wyst)puj-# dogodne# siedliska# dla# pojawienia# si)# chronionych# gatunków# ro%lin# i# zwierz-t/# Przed#
przyst-pieniem# do# rekultywacji# terenu# wyrobiska# nale"y# przeprowadzi&# kontrol)# obecno%ci# gatunków#
chronionych# zwierz-t# i# ro%lin/# W# przypadku# stwierdzenia# gatunków# chronionych,# je"eli# nie# b)dzie# to#
zagra"a&# zdrowiu# i# bezpiecze(stwu# publicznemu,#miejsca# takie# winno# si)# pozostawi&# bez# prowadzenia#
rekultywacji/# Je"eli# jednak# realizacja# rekultywacji# terenu# jest# konieczna,# prace# winny# by&# prowadzone#
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w!sposób#niepowoduj-cy# !amania# zakazów#obowi-zuj-cych#wzgl)dem#gatunków# chronionych/# Je"eli# nie#
b)dzie# to# mo"liwe,# przed# przyst-pieniem# do# prac# nale"y# uzyska&# zezwolenie# na# realizacj)# czynno%ci#
zakazanych# w# stosunku# do# gatunków# chronionych,# wydawane# na# podstawie# art/# =6# Ustawy o ochronie 

przyrody [5],#zale"nie#od#rodzaju#czynno%ci#zakazanych#i#gatunku,#przez#Regionalnego#Dyrektora#Ochrony#
.rodowiska#w#Opolu#lub#Generalnego#Dyrektora#Ochrony#.rodowiska/!

Zgodnie! z!art.! 110a! Ustawy Prawo ochrony środowiska [1] Starosta# jest# zobowi-zany# prowadzi&#
obserwacj)#terenów#zagro"onych#ruchami#masowymi#ziemi#oraz#terenów,!na!których#wyst)puj-#te#ruchy,#
a#tak"e#rejestr#zawieraj-cy#informacje!o!tych!terenach/#Sposób#prowadzenia#takiego#rejestru#okre%lony#jest!
w!Rozporz-dzeniu# Ministra# Klimatu! i!.rodowiska! z!dnia! 4! grudnia! 2020r.! W!sprawie informacji 

dotyczących ruchów masowych ziemi [20].  

Na!obszarze!Gminy!Murów!na!podstawie!wiedzy!Starosty!nie!stwierdzono#do#tej#pory#wyst)powania#
osuwisk,# ani# terenów# zagro"onych# ruchami# masowymi# ziemi/# Na# mapach# udost)pnianych# przez#
Pa(stwowy#Instytut#Geologiczny#w#ramach#Systemu#Os!ony#Przeciwosuwiskowej#równie"#nie#wyst)puj-#
w/w!osuwiska!i!tereny.!!

5.6.2 Prognoza stanu środowiska 

Rozwój! przemys!u# wydobywczego# mo"e# powodowa&# wzmocnienie# negatywnych# oddzia!ywa(!
na!%rodowisko,!z!których#najistotniejsze!s-!nast)puj-ce:#!

· eksploatacja#odkrywkowa#wi-"e#si)!z!degradacj-!i!dewastacj-#powierzchni#ziemi,#!

· eksploatacja!odkrywkowa!wp!ywa#równie"#negatywnie!na!inne#komponenty#%rodowiska:#krajobraz,#
szat)# ro%linn-,# faun),# warunki# gruntowo-wodne# *zw!aszcza# drenowanie# podziemnych# poziomów#
wodono%nych! z!mo"liwo%ci-# ich# zanieczyszczenia/# Górnictwo# powoduje# równie"# powstawanie#
odpadów# pogórniczych! i!przeróbczych,# g!ównie! w!postaci# nadk!adowych! i!pozabilansowych! mas!
ziemnych,!!

· wyst)puje#konflikt#przestrzenny#cz)%ci#z!ó"#surowców#mineralnych!z!innymi#zasobami#%rodowiska/#
Dotyczy!to!przede#wszystkim#dolin#rzecznych,#obszarów#cennych#przyrodniczo!(w!tym!obszarowych!
form!ochrony!przyrody).!!

!

Obecnie!na!terenie!gminy!Murów!nie#wyst)puj-#udokumentowane#z!o"a#surowców#naturalnych#za#
wyj-tkiem# fragmentu# z!o"a# Je!owa# II# w# okolicach# m/# Ka!y/# Nie# prognozuje# si)# w# najbli"szych# latach#
poszerzenia#granic#z!o"a#Je!owa#II#w#obr)bie#gminy#Murów/#Na#pozosta!ym#obszarze#gminy#Murów#brak#
jest#naturalnych#uwarunkowa(#do#wydobycia#surowców#oraz#bark#jest#rozpoznanych#wst)pnie#surowców#
w#skali#umo"liwiaj-cej#jakiekolwiek#wydobycie/#W#zwi-zku#z#powy"szym#prognozuje#si),#"e#w#najbli"szych#
latach# na# obszarze# gminy# Murów# nie# b)d-# prowadzone# prace# wydobywcze,# ani# przekszta!cenia#
powierzchni#ziemi#z#nimi#zwi-zane/#!

5.6.3 Zagadnienia horyzontalne – zasoby geologiczne 

I – Adaptacja do zmian klimatu 

Z# punktu# widzenia# interesów# jednostki# gospodarka# zasobami# geologicznymi# powinna# zosta&# uj)ta!
w!wieloletni! plan! s!u"-cy# prowadzeniu# przemy%lanej,# d!ugookresowej# polityki# eksploatacji# zasobów#
kopalin! i!efektywnego# wykorzystania# %rodowiska# geologicznego/# Kluczowe# znaczenie# ma#
kontynuowanie# rozpoznania# wyst)powania# surowców# energetycznych! i!stworzenie# mo"liwo%ci# ich#
eksploatacji# oraz# wskazanie# z!ó"# strategicznych/# Pozwoli! to!zapewni&# im# ochron)# przed# dzia!aniami,#
które# mog!yby# uniemo"liwi&# ich# wydobycie,# a# tak"e# pozwoli# rozwa"y&# przeznaczenie# tego# terenu#
wy!-cznie! na!cele# zwi-zane! z!jego! rozpoznawaniem! i!eksploatacj-/# Bior-c# jednak# pod# uwag)# nacisk!
na!promocj)! i!rozwój#OZE#by&#mo"e#presja!na!eksploatacj)#kopalin#b)dzie#mala!a!w!uj)ciu#wieloletnim/#
Gaz! ziemny! i!ropa! naftowa! s-!jednak! wykorzystywane! nie! tylko! w!energetyce,# tak"e! w!komunikacji.!
Nacisk! na!nowoczesne! technologie# transportowe# równie"# mo"e# mie&# swoje# odzwierciedlenie!
w!eksploatacji!tych!kopalin.!!


