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1. WSTĘP 
1.1.  PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
  

Przedmiotem niniejszego opracowania jest aktualizacja, przyjętego uchwałą            
nr XXX/278/06 Rady Gminy w Rudnikach w dniu 21 czerwca 2006 r. Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2003-2006 z uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2007–2010. 
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U.  z 2001 r. Nr 25., poz. 150, ze zm.) program ochrony środowiska dla gminy 
sporządzany jest co 4 lata i zatwierdzany uchwałą Rady Gminy w Rudnikach. Po 
upływie 2 lat od momentu uchwalenia programu następuje jego weryfikacja                        
i częściowa modyfikacja. 
 

Celem niniejszej aktualizacji jest dostosowanie zapisów Programu Ochrony 
Środowiska do obecnych uwarunkowań prawnych oraz do aktualnej sytuacji 
społeczno-gospodarczej Gminy Rudniki, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 
gminy w zakresie ochrony środowiska.  
 
W celu przeprowadzenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska skupiono się w 
pierwszej kolejności na analizie zapisów obowiązującego Programu, udostępnionych 
raportów z jego realizacji, następnie analizie poddano informacje zamieszczone w 
Strategii Gminy Rudniki, w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Rudniki, w Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rudniki, w 
Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Oleskiego na lata 2004 – 2007, w 
Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Opolskiego na lata 2007-2010 z 
perspektywą do roku 2014 oraz analizie danych o ochronie środowiska i gospodarce 
odpadami.  
 

Istotnym jest fakt, iż niniejszy dokument jest przede wszystkim aktualizacją 
poprzedniego, a co za tym idzie – jego podstawowym zadaniem jest odniesienie 
zapisów dokumentu pierwotnego (oraz dostosowanie ich) do bieżącej sytuacji i 
uwarunkowań. Program swoją strukturą bezpośrednio nawiązuje do „Polityki 
ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”.  
 

Niniejsza dokumentacja zawiera także program wykonawczy, który określa: 
wykaz zadań i działań niezbędnych do wykonania przez gminę, narzędzia realizacji 
programu, źródła jego finansowania, harmonogram rzeczowo-finansowy wdrażania 
oraz procedury kontroli realizacji programu. 
 
Projekty aktualizacji programów ochrony środowiska, zgodnie z art. 17, ust. 2 ustawy 
– Prawo ochrony środowiska są opiniowane odpowiednio przez organ wykonawczy 
wyższego szczebla, w tym przypadku program gminny opiniowany jest przez zarząd 
powiatu. 
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1.2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 
 

Dokument został opracowany w związku z obowiązkiem nałożonym na gminy 
przez art. 17 i 18 ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 
150 – tekst jednolity ze zm.) oraz art. 14 i 15 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (Dz. U.  z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 – tekst jednolity ze zm.), które 
zobowiązują do: 

 sporządzenia przez Wójta Rudnik projektu gminnego programu ochrony 
środowiska (POŚ) wraz z gminnym planem gospodarki odpadami (PGO), 

  zaopiniowania projektu POŚ przez Zarząd Powiatu, 
 zaopiniowania projektu PGO przez Zarząd Województwa, Zarząd Powiatu i 

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 
  uchwalenia POŚ i PGO przez Radę Gminy. 

 
Program został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, a także 
„Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i 
lokalnym” wydane przez Ministerstwo Środowiska w grudniu 2002 roku. 
 
Program ochrony środowiska dla gminy aktualizowany jest co 4 lata i zatwierdzany 
uchwałą Rady Gminy.  Po upływie 2 lat od momentu uchwalenia programu następuje 
jego weryfikacja i częściowa modyfikacja. 
 
Przy opracowywaniu programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla 
Gminy Rudniki uwzględniono akty prawa wspólnotowego.  

 

1.3. METODYKA OPRACOWANIA „PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA GMINY RUDNIKI” 

 
Opracowanie Programu przebiegało w dwóch etapach: 

 I etap - polegał na zgromadzeniu i analizie materiałów źródłowych i 
dokumentacji wyjściowych, a w szczególności Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Rudniki na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 
2008–2011. Ponadto uwzględniono zapisy programów strategicznych 
szczebla krajowego, wojewódzkiego i powiatowego w zakresie ochrony 
środowiska. Niniejszy dokument jest przede wszystkim aktualizacją 
poprzedniego, a co się z tym wiąże – jego podstawowym zadaniem jest 
odniesienie zapisów dokumentu pierwotnego (oraz dostosowanie ich) do 
bieżącej sytuacji i uwarunkowań. 

 II etap - następstwem podjętych działań w zakresie tworzenia aktualizacji 
istniejącego programu było przeprowadzenie szeregu rozmów, opartych o 
konsultacje społeczne, jak również etap ten związany był z formułowaniem 
celów polityki ekologicznej gminy oraz programu wykonawczego; cele zostały 
określone zgodnie z polityką ekologiczną państwa, wymaganiami Unii 
Europejskiej oraz specyfiką gminy. 

 
Program wykonawczy (harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięć) 
sformułowano przede wszystkim w oparciu o zadania wynikające z obowiązku 
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ustawowego i „Polityki ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do 
roku 2016" oraz zadania proponowane do finansowania ze środków UE, ujęte w 
„Strategii rozwoju Gminy Rudniki". 

 

1.4. Źródła danych 
 

Przy opracowaniu dokumentacji wykonawcy Programu korzystali z danych 
pochodzących z: 

 Urzędu Gminy w Rudnikach, 
 Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 
 Gminnego Centrum Reagowania, 
 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Rudniki, 
 Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, Oddział w 

Oleśnie, 
 Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu, 
 Głównego Urzędu Statystycznego w Opolu, 
 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, 
 Starostwa Powiatowego w Oleśnie.  

 

1.5. Uwarunkowania realizacji Programu Ochrony Środowiska 
 

1.5.1 Uwarunkowania wynikające z dokumentów wyższego szczebla 
 
 POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA W LATACH 2009-2012 Z 

PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2016 
 

Najważniejsze zadania polityki ekologicznej państwa na lata 2009–2012 to: 
 poprawa jakości środowiska,  
 realizacja zasady zrównoważonego rozwoju,  
 powstrzymanie niekorzystnych zmian klimatu, 
 ochrona zasobów naturalnych, w tym różnorodności biologicznej. 

 
W polityce ekologicznej państwa szczególną uwagę zwrócono na ochronę 

zasobów naturalnych. Do końca 2009 r. zakładano zakończenie prac nad listą 
obszarów Natura 2000, w celu przyspieszenia realizacji inwestycji 
infrastrukturalnych, takich jak: autostrady, kolektory kanalizacyjne, linie 
energetyczne, itp.  
Ważnym zadaniem będzie również kontynuacja zalesień i zadrzewianie tzw. 
korytarzy ekologicznych (łączących kompleksy leśne), które mają ogromne 
znaczenie dla zachowania i rozwoju różnorodności biologicznej fauny oraz flory  
(należy zwiększyć lesistości do 30 %. powierzchni kraju w 2020 roku). 
Priorytetem w zakresie ochrony powierzchni ziemi jest ochrona przed erozją 
(poprzez zakrzewianie śródpolne i wzdłuż cieków wodnych), stosowanie dobrych 
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praktyk rolnych oraz rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych przez 
przywracanie im wartości przyrodniczej lub użytkowej. 
 

Wyzwaniem w najbliższych dekadach będzie racjonalne gospodarowanie 
zasobami wodnymi – zapewnienie wystarczającej ilości wody o odpowiedniej jakości 
dla potrzeb społeczeństwa, rolnictwa i przemysłu, przy jednoczesnej ochronie 
ludność i jej mienia przed skutkami powodzi. Zgodnie z polityką wspólnotową w 
zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym niezbędne będzie opracowanie oceny 
ryzyka powodziowego dla obszaru całego kraju, a następnie na jej podstawie 
sporządzenie do końca 2013 roku map zagrożenia i map ryzyka powodziowego. 
Priorytetem dla resortu środowiska będzie efektywne wykorzystywanie pieniędzy z 
Unii Europejskiej na wyposażenie kolejnych aglomeracji w oczyszczalnie ścieków i 
systemy wodno-kanalizacyjne, a także w nowoczesną gospodarkę odpadami. 
Podkreślono także znaczenie edukacji. Chodzi o podnoszenie świadomości 
ekologicznej społeczeństwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie”.  
 

Do roku 2012 należy wdrożyć wytyczne metodyczne dotyczące uwzględnienia w 
planach zagospodarowania przestrzennego wymagań ochrony środowiska                            
i gospodarki wodnej, w szczególności wynikających z: 

 opracowań ekofizjograficznych,  
 prognoz oddziaływania na środowisko (wraz z poprawą jakości tych 

dokumentów), 
 strategicznej oceny oddziaływania na środowisko już na etapie studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (które jest 
opracowaniem planistycznym obejmującym teren całej gminy).  

Konieczne jest zatwierdzenie wszystkich obszarów europejskiej sieci Natura 2000 
poprzez: 

  sporządzenie dla nich planów ochrony,  
  wdrożenie koncepcji korytarzy ekologicznych,  
  uwzględnianie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, 
  określenie zasad ustalenia progów tak zwanej chłonności środowiskowej oraz 

pojemności przestrzennej zależnie od typu środowiska, 
  wprowadzenie mechanizmów ochrony zasobów złóż kopalin przed 

zagospodarowaniem powierzchni uniemożliwiającym przyszłe wykorzystanie, 
  uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego wyników 

monitoringu środowiska, w szczególności w zakresie powietrza, wód i hałasu.  
 
Natomiast w perspektywie średniookresowej, do 2016 roku, jest konieczne 
przywrócenie właściwej roli planowania przestrzennego na obszarze całego kraju.               
W szczególności dotyczy to miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
które powinny być podstawą lokalizacji nowych inwestycji. 
 
 
 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA WOJEWÓDZTWA 

OPOLSKIEGO NA LATA 2007-2010 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2014 
 

W oparciu o diagnozę stanu środowiska, uwarunkowania zewnętrzne i 
wewnętrzne polityki ochrony środowiska oraz wymagania w zakresie jakości 
środowiska i racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych (określone stosownymi 
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ustawami, aktami wykonawczymi i rozporządzeniami UE, implementacją dyrektyw 
UE) - poniżej przedstawiono priorytety wraz z głównymi kierunkami działań 
zmierzających do systematycznej poprawy jakości wód i racjonalnego użytkowania 
zasobów przyrody. Są to: 

 Ochrona wód i gospodarka wodna, pomimo zauważalnej poprawy jakości 
wód powierzchniowych, ich stan jest wciąż niezadowalający. Ochrona wód 
przed zanieczyszczeniami i nadmierną eksploatacją oraz zabezpieczenie 
środowiska przed zagrożeniami związanymi z wodą (powódź, susza), 
wymagają realizacji szeregu przedsięwzięć inwestycyjnych i 
pozainwestycyjnych. Główne kierunki działań w tym zakresie, w perspektywie 
do 2014 roku to:  
- kształtowanie i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych (w tym 

zagospodarowanie wód kopalnianych, ochrona GZWP nr 333 i 335, 
kontynuacja rozwiązań związanych z wprowadzaniem zamkniętych 
obiegów wody w przemyśle, wodooszczędnych technologii produkcji, 
modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę miast, ukierunkowanych na 
zmniejszenie strat wody, budowa zbiorników małej retencji (wg aktualnie 
opracowywanego Programu Budowy Zbiorników Małej Retencji oraz 
odbudowa retencji glebowo – gruntowej), 

- ochrona przed powodzią (w tym modernizacja i budowa obwałowań, 
budowa polderów, przebudowa i udrożnienie koryt rzecznych, budowa i 
modernizacja jazów i śluz, zapobieganie lokalizacji zabudowy na terenach 
zalewowych, ochrona obszarów wodno-błotnych, zalesianie wododziałów), 
opracowanie Studium ochrony przeciwpowodziowej, ustalającego granice 
zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie 
występowania oraz kierunki ochrony przed powodzią, 

- w zakresie zarządzania wodami (w tym opracowanie planów 
gospodarowania wodami, współpraca transgraniczna z Republiką Czeską, 
analiza stanu zasobów wodnych w regionie wodnym, opracowanie 
warunków korzystania z wód regionu wodnego, prowadzenie katastru 
wodnego, pozwolenia zintegrowane i wodnoprawne, kontrola 
gospodarowania wodami), 

- w zakresie zaopatrzenia w wodę (w tym dokończenie budowy sieci 
wodociągowych, budowa zastępczych ujęć wody oraz budowa i 
modernizacja stacji uzdatniana wody i sieci wodociągowych), 

- w zakresie gospodarki ściekowej (w tym realizacja programu budowy, 
rozbudowy, modernizacji systemów kanalizacyjnych z oczyszczalniami 
ścieków, likwidacja zrzutu ścieków nieoczyszczonych, obniżenie ładunków 
zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych (w tym w szczególności 
zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego), 
budowa podczyszczalni w zakładach przemysłowych, rozbudowa systemu 
monitoringu jakości wód kontrola, budowa zbiorników na gnojowicę i 
gnojówkę w sektorze rolnym, kontrola oraz likwidacja obiektów 
produkcyjnych o niezrównoważonych technologiach w rolnictwie (np. fermy 
wielkoprzemysłowe). 

 
 Ochrona powierzchni ziemi przed odpadami. Działania w tym zakresie 

ukierunkowane będą na zapobieganie powstawaniu odpadów oraz 
zwiększenie gospodarczego wykorzystania odpadów wytworzonych oraz 
stworzenie systemowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania odpadów. 
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Rozwiązanie tego problemu wymaga wsparcia ze strony samorządu 
województwa, ponieważ na szczeblu lokalnym możliwości wprowadzenia 
systemowych rozwiązań są minimalne. Zgodnie z "Planem Gospodarki 
Odpadami województwa opolskiego" do głównych celów (przewidzianych do 
realizacji do 2014) roku należą: 
-  minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, 
- wprowadzenie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi, 

zapewniającej osiągnięcie ustalonych dla województwa limitów i poziomów 
odzysku, 

-  utworzenie 5 – 6 regionalnych składowisk odpadów oraz 2 –3 zakładów 
segregacji i przerobu odpadów komunalnych, 

- wprowadzenie nowoczesnego systemu unieszkodliwiania i gospodarczego 
wykorzystania odpadów powstających w sektorze gospodarczym, 

-  pełne zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych. 
 

 Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami i środowiska człowieka 
przed hałasem. Wymaga to przede wszystkim kontynuacji działań 
realizowanych dotychczas dla poprawy jakości powietrza, zwłaszcza 
intensyfikacji działań ukierunkowanych na proekologiczne rozwiązania 
systemu transportu. Główne kierunki działań to: 
- zmniejszenie emisji komunikacyjnej, zwłaszcza na obszarach 

zurbanizowanych (Opole, Strzelce Opolskie, Kędzierzyn–Koźle, Nysa, 
Brzeg, Praszka, Gorzów Śląski, Ozimek), 

-  zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń w miastach i na terenach 
wiejskich, 

-  kontynuacja ograniczania emisji przemysłowych w tym w szczególności w 
zakładach mogących znacząco oddziaływać na środowisko (wg 
nomenklatury GUS zakładów szczególnie uciążliwych dla czystości 
powietrza), 

-  zmniejszenie negatywnego oddziaływania hałasu na człowieka i 
środowisko. 

 
 Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów 

przyrody. Dotyczy to przede wszystkim nowego podejścia do ochrony 
przyrody, uwzględniającego europejskie wymogi w tym zakresie. Istotnymi 
zagadnieniami jest również ochrona i zrównoważony rozwój lasów. Główne 
kierunki to: 
-  wdrożenie systemu NATURA 2000, 
- optymalizacja sieci obszarów chronionych, zapewniająca spójność 

ekologiczną województwa oraz ochronę różnorodności biologicznej, w tym 
pobudzenie aktywności samorządów, 

-  realizacja programu rolno-środowiskowego, 
-  realizacja wojewódzkiego programu zwiększania lesistości, w tym 

zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolniczej lub 
zdegradowanych. 

 
 Ochrona powierzchni ziemi i środowiska glebowego. Dotyczy to przede 

wszystkim działań rekultywacyjnych i rewitalizacyjnych na obszarach 
zdegradowanych wskutek eksploatacji surowców mineralnych oraz ochrony 
gleb. Główne kierunki to: 
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-  bieżąca rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych 
-  rewitalizacja terenów dawnych wyrobisk górniczych 
-  zalesianie gruntów rolniczo nieprzydatnych do produkcji rolnej lub 

zdegradowanych. 
 

1.5.2 Uwarunkowania wynikające z przyjętej Strategii Rozwoju Gminy Rudniki 
uchwalonej przez Radę Gminy w Rudnikach 

Strategia rozwoju Gminy Rudniki została przyjęta uchwałą XIII/97/04 Rady Gminy 
Rudniki z dnia 16 marca 2004 r. 
 

Planowanie strategiczne jest procesem podejmowania decyzji opartych dla 
długookresowej wizji gminy wkomponowanej w szerszy system społeczno-
gospodarczy województwa. Zadaniem samorządu jest przede wszystkim realizacja 
zadań związanych z zaspokojeniem bezpośrednich potrzeb lokalnej zbiorowości na 
coraz wyższym poziomie. Zadania te obejmują problematykę społeczną, 
ekologiczną, gospodarczą i przestrzenną.  
 
Jako cele główne w strategii dotyczące bezpośrednio i pośrednio ochrony 
środowiska wyznaczono następujące zadania, które obejmują: 
 

1. Opracowanie planu zagospodarowania gminy z wydzieleniem terenów pod 
zalesienia, budownictwo, przetwórstwo i usługi  oraz rekreację. 

2. Pełną kanalizację i telefonizację gminy. 
3. Wykorzystanie dla rozwoju potencjałów tej ziemi, takich jak: wykształceni 

mieszkańcy, produkty działalności rolnej, czyste środowisko naturalne. 
4. Modernizacja dróg i poszukiwanie nowych bezpiecznych rozwiązań 

komunikacyjnych. 
5. Dbałość o równowagę ekologiczną i biologiczną w gminie. 
6. Restrukturyzacja rolnictwa  - zmiana struktury agrarnej w gminie. 
7. Promocję zdrowego sposobu życia i budowę zaplecza sportowego gminy. 
8. Edukację ekologiczną dla zachowania równowagi w środowisku naturalnym. 
9. Zapewnienie gazyfikacji wsi  - likwidacja zanieczyszczeń wynikających z 

niskiej emisji. 
 
Określono również cele szczegółowe, z uwzględnieniem poszczególnych pól 
rozwoju Gminy Rudniki,  które są następujące: 
 

 Środowisko i zasoby naturalne: 
 

1. Zalesianie gminy. 
2. Zagospodarowanie istniejących zbiorników wodnych. 
3. Piaski i glina naturalne surowce dla przemysły ceramiki budowlanej. 

 
 Infrastruktura techniczna: 

 
4. Kanalizacja dla Jaworzna, Cieciułowa i Dalachowa. 
5. Bezpieczne chodniki i ścieżki rowerowe wzdłuż dróg głównych. 
6. Modernizacja układu komunikacyjnego i stanu technicznego dróg. 
7. Ekologiczne ogrzewanie – gazyfikacja wsi. 
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 Infrastruktura społeczna: 

 
8. Dokończenie modernizacji szkół. 
9.  Trasy rowerowe i piesze atrakcją dla turystów i mieszkańców. 

 
Należy zaznaczyć, iż przyjęte w strategii  rozwoju Gmin Rudniki ( opisane 1999 r. a 
przyjęte uchwałą w 2004 r.) cele priorytetowe (omówione powyżej), dotyczące 
bezpośrednio i pośrednio działań w ochrony środowiska,  wymagają aktualizacji  z 
uwagi na zaistniałe w przepisach prawnych zmiany. 
 
 

1.5.3 Uwarunkowania przestrzenno-środowiskowe  

1.5.3.1.  Położenie gminy 
Gmina Rudniki położona jest w północno-wschodniej części województwa 

opolskiego w odległości 78 km na północny-wschód od Opola. Według podziału 
administracyjnego należy do powiatu oleskiego. Od zachodu graniczy Gmina Rudniki 
graniczy z Gminą Praszka i Gorzów Śląski, a od południa z Gminą Radłów. Od 
północy graniczy z Gminą Pątnów (województwo łódzkie), od wschodu z Gminą 
Krzepice  a od północnego – wschodu z Gminą Lipie (województwo śląskie). 

 

  
Rysunek 1. Gmina Rudniki oraz gminy ościenne na tle powiatu oleskiego 
Źródło: www.gminy.pl 

 
Gmina ma charakter wiejski, a w jej skład wchodzi 21 sołectw: Bobrowa, 

Bugaj, Cieciułów, Chwiły, Dalachów, Faustianka, Janinów, Jaworek, Jaworzno, 
Jelonki, Julianpol,  Kuźnica, Łazy, Młyny, Mirowszczyzna, Mostki, Odcinek, Porąbki, 
Rudniki, Słowików, Żytniów.  
Łączna powierzchnia gminy wynosi 100,52 km2, co stanowi 10,32 % powiatu 
oleskiego oraz 1,07 % powierzchni województwa opolskiego. 

Pątnów 

Krzepice 

Lipie 

Gmina Rudniki 
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Na terenie Gminy Rudniki znajdują się dwie główne drogi krajowe: nr 43 relacji 

Częstochowa – Rudniki – Wieluń oraz nr 42 relacji Namysłów – Kluczbork – Rudniki 
– Radomsko – Starachowice. Poza drogami krajowymi przez teren gminy 
przebiegają również drogi powiatowe i gminne, które uzupełniają układ 
komunikacyjny gminy – rysunek 6. 

W gminie znajdują się dwie stacje kolejowe, jedna w Janinowie oraz druga w 
Jaworznie. Połączenie kolejowe łączy Śląsk z Wielkopolską. 

 

1.5.3.2.  Budowa morfologiczna i geologiczna terenu 
Według regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego (Geografia 

regionalna Polski, 2002 Warszawa: PWN ISBN 83-01-13897-1 ), Gmina Rudniki 
położona jest w następujących pokazanych na rysunku poniżej jednostkach. 

 
OBSZAR: EUROPA ZACHODNIA 

PODOBSZAR: POZAALPEJSKA EUROPA ŚRODKOWA (3) 
PROWINCJA: NIŹ ŚRODKOWOEUROPEJSKI (31) 
PODPROWINCJA: WYŻYNA ŚLĄSKO-KRAKOWSKA (341)  

Makroregion: WYŻYNA WOŹNICKO-WIELUŃSKA (341.2) 
Mezoregion: Obniżenie Krzepickie(341.26)  
Mezoregion: Wyżyna Wieluńska (341.21). 
 

Gmina Rudniki znajduje się na podprowincji: Wyżyna Śląsko – Krakowska, która 
stanowi zachodnią część pasa wyżyn. Trzon, zbudowany ze skał paleozoicznych, 
przykrywają osady mezozoiczne triasu i jury. Skały te tworzą monoklinę, na której 
występują obniżenia i progi denudacyjne. W obrębie tej jednostki występują trzy 
różniące się krajobrazowo makroregiony: Wyżyna Śląska, Wyżyna Krakowsko – 
Częstochowska i Wyżyna Woźnicko – Wieluńska. Gmina Rudniki znajduje się  w 
obrębie Wyżyny Woźnicko – Wieluńskiej. Obszar Gminy podlega pod dwa 
mezoregiony: Obniżenie Krzepickie oraz Wyżynę Wieluńską. Teren gminy kończy się 
tuż przed Progiem Herbskim. 

 
Rysunek 2. Położenie gminy Rudniki na tle mezoregionów 
Źródło: www.upload.wikimedia.org (GNU Licencja Wolnej Dokumentacji) 

Gmina Rudniki 
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Surowce mineralne 
 
 Gmina Rudniki jest stosunkowo bogata w surowce mineralne. Na omawianym 
terenie najpowszechniej spotykane są piaski akumulacji lodowcowej i utwory 
piaszczysto – żwirowe, a wśród surowców ilastych wyróżniono iły doggeru  i gliny 
zwałowe. Poza nimi udokumentowane są też syderytowe złoża żelaza.   
Piaski akumulacji lodowcowej występują w północnej, wschodniej oraz południowej 
części gminy. W części północnej i wschodniej gminy tworzą zwartą pokrywę. Na 
początku lat siedemdziesiątych zarejestrowano 28 wyrobisk, w których występuje 
piasek. Były to wyrobiska małe i średnie o rozmiarach nie przekraczających 100 m, 
eksploatowane głównie przez ludność miejscową do celów budowlanych.  
W wielu wyrobiskach piasek zawiera domieszkę frakcji pylastej, co obniża jego 
jakość jako surowca budowlanego i kwalifikuje go do klas niskich i średnich. 
Udokumentowane zostały jedynie złoża piasków znajdujące się w okolicy Janinowa. 
Są to piaski drobno i średnioziarniste szare, szarożółte i żółte oraz piaski pylaste. 
Zasoby wynoszą 364 000 m³. Złoże zalega w postaci zwartego pokładu  na 
powierzchni ok. 8,5 ha, jego miąższość wahała się od 2,9 do 8,4 m, a grubość 
nadkładu wynosi 0,2 – 0,3 m. 
Kolejnymi surowcami są piaski i żwiry moren czołowych, które występują w postaci 
nieregularnych płatów w południowej i północno – wschodniej części gminy. 
Największe powierzchnie utworów piaszczysto – żwirowych znajdują się na północ 
oraz południowy wschód od Żytniowa. Przeprowadzone badania poszukiwawcze 
pozwoliły na zlokalizowanie występowania utworów piaszczysto – żwirowych o 
znaczeniu przemysłowym, a następnie wytyczenie terenów ich eksploatacji. Na 
terenie gminy znajduje się 13 wyrobisk utworów piaszczysto – żwirowych. Rejony 
eksploatacji piasków i żwirów do celów przemysłowych obejmuje okolice Rudnik, 
Cieciułowa i Jaworzna. W rejonie Rudnik rozpoznano złoża piasków i żwirów o 
miąższości od 3,8 do 13,8 m przydatnych w budownictwie do zapraw, do produkcji 
cegieł wapienno – piaskowych, a następnie po uszlachetnieniu do produkcji betonu. 
Na południe od Cieciułowa, w rejonie Góry Bukowej i Góry Skotnickiej piaski również 
nadają się do celów przemysłowych, choć ich miąższość jest tu stosunkowo 
niewielka.    
Współcześnie większość wyrobisk nie jest już użytkowana. Jedynie w rejonie 
Cieciułowa ze wzniesienia Góra Skotnica eksploatuje się piasek budowlany na cele 
przemysłowe. Rozpoznano też występowanie piasków i żwirów w rejonie „Słowików” 
o miąższości od 4,1 do 11 m oraz w rejonie Góry Papierkowej o miąższości 9,5 m. 
Szacunkowe zasoby obydwu złóż określono na 100 tyś m³. Ze względu na ich skąpą 
ilość i niewielkie rozprzestrzenienie, złoża te mogą być wykorzystywane jedynie 
lokalnie, bez większych rokowań na złoża przemysłowe.  
Na terenie gminy wydobywa się również surowce ilaste, do których należą jurajskie 
iły i plejstoceńskie gliny zwałowe. Eksploatacja iłów odbywa się w Faustiance, przy 
zachodniej granicy gminy. Złoże eksploatowane jest od kilkudziesięciu lat, a 
pozyskiwany surowiec charakteryzuje się wysoką jakością  stanowi bazę surowcową 
dla miejscowej cegielni „Faustianka”. 
Seria utworów ilastych stanowi złoże o miąższości powyżej 20 m. Występujące w 
złożu iły są z reguły plastyczne, ciemnoszare lub ciemnopopielate, w głębszych 
warstwach zwarte. Wśród iłów zalegają przeławicenia mułków, leżących raczej 
nieregularnie. W złożach tych można spotkać buły sferosyderytowe, są niewielkie i 
nie przekraczają 20 cm. Zasoby surowców ilastych w złożu „Faustianka” pod koniec 
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lat siedemdziesiątych wynosiły 2159 tyś. m³. Średnia miąższość tego złoża to około 
14,7 m. Iły występują pod niewielkim nadkładem gleby, a miejscami odsłaniają się na 
powierzchni. Z punktu widzenia ochrony środowiska złoże „Faustianka” zostało 
zaliczone do klasy konfliktowej (B), w stosunku do gleb. Oznacza to, że eksploatację 
złoża należy ograniczyć w celu ochrony gleb przed postępującą ich degradacją. 
Do surowców ilastych zaliczyć należy również gliny zwałowe o barwie szarej lub 
jasnobrązowej, które znajdują się w rejonie Julianpola, Bugaja, Polesia i Janinowa. 
Miąższość tych złóż dochodzi do kilku metrów, a ich rozprzestrzenienie jest 
stosunkowo niewielkie. W latach siedemdziesiątych istniało tu 11 odkrywek gliny 
zwałowej – eksploatowanych okresowo. Były to wyrobiska małe, a surowiec był 
wykorzystywany przez ludność lokalną.  
Badania poszukiwawcze prowadzone w latach 1954 – 1966 na terenie gminy Rudniki 
pozwoliły na udokumentowanie zasobów syderytowych rud żelaza w rejonie Praszka 
– Rudniki oraz Więcki – Ruda – obecnie wykreślone z bilansu złóż i bez perspektyw 
na eksploatację. 
 
 

1.5.3.3.  Wody powierzchniowe i podziemne 
 
Wody powierzchniowe 
 

Obszar Gminy Rudniki położony jest w dorzeczu rzeki Odry, poprzez jej dopływ 
Wartę. W obrębie gminy znajdują się następujące rzeki: Prosna, Piskara, Wyderka, 
Jaworzynka, Potok Żytniowski. 

 
Prosna stanowi południowo – zachodnią granicę gminy na odcinku o długości 

1392m (cały uregulowany). Miejscami jej dolina jest podmokła. Dla rzeki wyznaczony 
został przez RZGW obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią w pasie szerokości 
ok. 20 – 100 m wzdłuż całego odcinka graniczącego z gminą. W obszarze tym nie 
ma zabudowy, nie istnieje więc zagrożenie bezpieczeństwa ludności i jej mienia.  

 
Piskara (dopływ Listwary) płynie niewielkim odcinkiem wzdłuż południowej 

granicy gminy (w granicach wsi Bobrowa). Dolina rzeki jest przeważnie podmokła. 
 
Wyderka jest jednym z większych dopływów Prosny i uchodzi do niej w 

okolicach Praszki. Przez obszar gminy Rudniki płynie równoleżnikowo wzdłuż 
północnej granicy na odcinku o długości 1003m (cały uregulowany). Źródła Wyderki 
znajdują się na północ od Dalachowa na wysokości 200 m n.p.m. Dolina rzeki w 
granicach gminy Rudniki jest sucha. 

 
Jaworzynka (lokalna nazwa Julianpolka) na terenie gminy Rudniki ma długość 

13154m (uregulowane 12816m). Źródła jej znajdują się na wschodnim krańcu gminy 
(na południe od wsi Jaworzno), na wysokości 253,7 m n.p.m. Z tego miejsca rzeka 
płynie najpierw w kierunku południowym a w rejonie Julianpola obiera kierunek 
północnozachodni i płynie dalej przez Jaworzno, Młyny, Odcinek. Uchodzi do rzeki 
Wyderki na terenie gminy Praszka. Na terenie wsi Odcinek Jaworzynka łączy sie ze 
swoim największym dopływem, Potokiem Żytniowskim, płynącym z centralnej części 
gminy. Cieki te charakteryzują sie dość znacznym spadkiem – Jaworzynka na 
odcinku ok. 11 km w granicach gminy ma różnice poziomów ponad 50 m, z tego 
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ponad 40 m na pierwszych 7 kilometrach, podobny spadek (ok. 40 m na 7 km) ma 
Potok Żytniowski. 

 
Na terenie gminy poza wymienionymi rzekami znajduje się wiele mniejszych 

cieków wodnych i rowów melioracyjnych. Duża ich ilość występuje zwłaszcza w 
północno – zachodniej części gminy w rejonie miejscowości Dalachów, Odcinek i 
Kuźnica. 
W granicach Gminy Rudniki znajduje się mały zbiornik wodny Młyny II, w 
miejscowości Młyny. Zbiornik ten został wybudowany w 1986 roku na bazie 
istniejącego stawu, następnie  w roku 1998 został rozbudowany. Zlokalizowano go                 
w km 6 + 968 biegu rzeki Julianopolki (Jaworzynka). Powierzchnia zlewni  Zbiornika  
wynosi 14,1 km2, pojemność całkowita przy normalnym poziomie piętrzenia wynosi 
81 540 m3, powierzchnia 4,53 ha, a głębokość średnia – 1,8 m. Charakterystyczne 
przepływy rzeki Julianpolki w przekroju zbiornika wynoszą: SSQ = 0,096 m3/s, NNQ 
= 0,019 m3/s, Q1% = 5,416 m3/s. Omawiany zbiornik spełnia funkcję rolniczą 
(nawadnianie), hodowlaną (ryby)  oraz rekreacyjną. 
 
Wody podziemne  
 
 Teren gminy leży  w pobliżu  Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) 
325 Częstochowa (W), podlegającego pod region hydrogeologiczny monokliny 
śląsko-krakowskiej. Jest to zbiornik o charakterze szczelinowym i szczelinowo –
porowym, wydzielonego w utworach jury środkowej J2. Całkowita powierzchnia jego 
wynosi 848 km2. Średnia głębokość ujęcia wynosi 80 m, natomiast szacunkowe 
zasoby dyspozycyjne 120 tyś. m3/dobę. Ze względu na zagrożenie wód podziemnych 
przenikaniem zanieczyszczeń z powierzchni ziemi dla GZWP wytypowano obszary 
wymagające szczególnej ochrony w postaci Obszarów Najwyższej Ochrony (ONO) 
oraz Obszarów Wysokiej Ochrony (OWO). Powierzchnia Obszarów najwyższej 
Ochrony zbiornika 325 Częstochowa to 3 km2, a Obszarów Wysokiej Ochrony wynosi 
237 km2.   
Utwory wodonośne dzielą się na trzy poziomy: 
- dolnojurajski ( warstw połomskich); 
- środkowojurajski (warstw kościeliskich); 
- czwartorzędowy. 
 
Wody jurajskie 
Wody jurajskie stanowią podrzędny wodonośny poziom użytkowy tego rejonu. 
Rozpoznany jest praktycznie jeden poziom wodonośny, związany z piaskowcami 
warstw kościeliskich doggeru i serii łysieckiej liasu, posiadających łączność 
hydrauliczna - choć lokalnie może występować w kilku poziomach, oddzielonych 
warstwami słabo przepuszczalnymi. Wody te maja charakter subartezyjski. Duże 
rozprzestrzenienie tej warstwy wodonośnej oraz stosunkowo duża miąższość 
stanowić może w przyszłości rezerwowe źródło zaopatrzenia w wodę. Jakość wód 
jurajskich jest na ogół stosunkowo dobra. Są to głównie wody o mineralizacji poniżej 
0,2 g/dm3, wykazujące słaba alkaliczność oraz mała twardość węglanowa. Zalicza 
sie je do wód wysokowęglanowo -wapniowo-sodowych. Wszystkie wykazują 
podwyższoną, niekiedy znaczna, zawartość żelaza (do 1,6 mg/dm3) i manganu (do 
0,2 mg/dm3). 
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Wody czwartorzędowe 
Wody czwartorzędowe mają na terenie Gminy Rudniki duże znaczenie użytkowe. 
Związane są z piaskami i żwirami osadów lodowcowych oraz aluwialnymi. Miąższość 
tych warstw wodonośnych jest bardzo zmienna. Może występować kilka ich 
poziomów przedzielanych na ogół poziomami glin. Niekiedy występuje łączność 
hydrauliczna pomiędzy poszczególnymi poziomami. Poziom wód czwartorzędowych 
występuje praktycznie na obszarze całej gminy i jest eksploatowany przez większość 
ujęć. Są to zazwyczaj wody o swobodnym zwierciadle. Jakość wód tego poziomu jest 
różna. Spotyka sie tu wody bardzo miękkie, miękkie i średniotwarde. Wykazują one 
czasami podwyższona zawartość żelaza i manganu oraz niekiedy zanieczyszczenia 
bakteriologiczne. Źródłem zanieczyszczeń są przede wszystkim nieoczyszczone 
ścieki odprowadzane do gruntu i wód powierzchniowych oraz nadmiernie stosowane 
nawozy naturalne i sztuczne. Punktowe potencjalne ogniska zanieczyszczeń to: 
składowisko odpadów, cmentarze i stacje paliw płynnych. 
 

 
 

Rysunek 3.  Położenie Gminy Rudniki  na tle Głównych Zbiorników Wód Podziemnych  
województwa opolskiego 

Źródło: Pobór wód w województwie opolskim w 2009 r. (wyniki ankietyzacji eksploatatorów ujęć wód 
podziemnych i powierzchniowych) – opracowanie WIOŚ Opole 

Gmina Rudniki 
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1.5.3.4.  Klimat  
 
Termika 
 

 Gmina Rudniki położona jest w rejonie klimatycznym śląsko – wielkopolskim. 
Według regionalizacji klimatycznej W. Wiszniewskiego i W. Chełchowskiego teren 
gminy znajduje sie w obrębie regionu łódzko – wieluńskiego. Omawiany teren 
cechuje występowanie dużej ilości dni z pogodą bardzo ciepłą, pochmurną, bez 
opadów oraz dni mroźnych z zachmurzeniem i opadami. Średnia liczba dni 
pogodnych  wynosi ok. 60, pochmurnych natomiast 110. 
Najbliższe pomiary temperatury znajdują się w stacji Instytutu Meteorologii i 
Gospodarki Wodnej w Wieluniu, położonego od Rudnik ok. 19,5 km. I tak średnia 
temperatura roczna wynosi 7,9 ºC, natomiast najwyższa średnia temperatura 
przypada na lipiec i wynosi 17,2 ºC, najniższa na styczeń i wynosi -2,1ºC. Okres 
wegetacyjny trwa od początku kwietnia do końca października około 212 dni.  

  
Wilgotność 

 
Średnia roczna wilgotność powietrza – względna wynosi od 82-84 %.  

   
Stosunki anemometryczne (wiatry) 

 
Element ten w znacznym stopniu steruje rozprzestrzenianiem się zanieczyszczeń 

atmosferycznych i decyduje o wielkości stężeń Na omawianym terenie gminy 
najczęściej w ciągu roku wieją wiatry zachodnie i południowo zachodnie, stanowią 
one odpowiednio 20,7 % oraz 19 %. Najrzadsze są wiatry wiejące z północy (5,3 %) 
oraz z północnego wschodu. 

  
Opady atmosferyczne 
 

Średnia roczna suma opadów atmosferycznych wynosi 610 mm. Najniższe 
średnie sumy opadów notuje sie w miesiącach: styczeń, luty, marzec i kwiecień, 
najwyższe w miesiącach letnich, zwłaszcza w lipcu (86 mm). 
   
Klimat lokalny 

 
Lokalne warunki klimatyczne uzależnione są od całokształtu warunków 

fizjograficznych, głównie od rzeźby terenu i warunków wodnych. Z bioklimatycznego 
punktu widzenia najkorzystniejszy jest teren wysoczyzn położony poza strefą inwersji 
termiczno - wilgotnościowej. Najmniej korzystne są tereny położone w dnach dolin. 
Tereny te odznaczają się podwyższoną wilgotnością powietrza i jego okresową 
stagnacją, co odbija się na panującym układzie temperatur. W stosunku do 
wysoczyzn przedłużony jest okres zalegania mgieł i przymrozków przygruntowych 
wiosną i jesienią. Nasilanie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych ma miejsce 
szczególnie w przyziemnej warstwie powietrza. Lokalne zróżnicowanie pomiędzy 
wysoczyznami, a dolinami zaznacza sie na ogół w godzinach nocnych i 
wczesnorannych przy bezchmurnej i bezwietrznej pogodzie. Różnica wilgotności 
może wówczas osiągnąć 5 - 8 %, a temperatury 0,5 - 1,0 °C. 
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1.5.3.5. Gleby 
 
 Gleby na terenie Gminy Rudniki kształtowały się w ścisłym powiązaniu z budową 
geologiczną obszaru. Przeważają gleby wytworzone z piasków i iłów 
środkowojurajskich, polodowcowych żwirów, piasków i glin zwałowych oraz osadów 
aluwialnych. W Gminie Rudniki gleby o odczynie bardzo kwaśnym zajmują 17,7 % 
powierzchni, a o kwaśnym – 58,1 %. Stąd wynikają potrzeby wapnowania na ponad 
75 % powierzchni użytków rolnych. W ogromnej przewadze występują gleby 
brunatne. Cechą charakterystyczną tego typu gleb jest występowanie pod poziomem 
orno – próchnicznym poziomu brunatnienia w obrębie, którego dochodzi do 
powstania związków żelazisto-próchnicznych. Na terenie gminy występują też gleby 
bielicowe i pseudobielicowe, nazwane glebami płowymi oraz glebami opadowo – 
glejowymi. Gleby bielicowe wykształciły się na piaskach gliniastych lekkich i glinach 
lekkich oraz utworach pyłowych zalegających przeważnie na glinach. 
Na niewielkich fragmentach terenu, głównie w zagłębieniach i rynnach 
przepływowych występują czarne ziemie zdegradowane, które zajmują niewielkie 
powierzchnie w sołectwach: Julianpool, Kuźnica Lampowizna, Łazy. W dolinach 
Jaworzynki, Wyderki oraz innych mniejszych cieków występują mady rzeczne, gleby 
murszowo-mineralne i murszowate, a także gleby torfowe, torfowo mułowe i mułowo-
torfowe. 
 
 Legenda do rysunku 
Czwartorzędowe piaski, żwiry i otoczaki:  

 
1. w dnach dolin rzecznych;  
2. na równinach akumulacji rzecznej;  
3. na wysoczyznach morenowych i 

równinach      denudacyjnych; 
czwartorzędowe grunty spoiste 
(gliny, piaski gliniaste, pyły)  

4. na wysoczyznach morenowych i 
denudacyjnych;  

5. skały osadowe starsze od 
czwartorzędu na 

 
Rysunek 4. Osady powierzchniowe na terenie Gminy Rudniki 
Źródło: Mapa geologiczno-inżynierska Polski 
 
Pod względem bonitacji omawiane gleby należą w przeważającej większości do klas 
IV i V, a najlepsze gleby, jakie występują na obszarze gminy zaliczone zostały do 
klasy III i są to powierzchnie śladowe. Grunty orne zajmują 6962 ha. Największa ich 
powierzchnia występuje w sołectwie Żytniów (1414 ha), a najmniejsza 81 ha w 
sołectwie Porąbki. Wśród gruntów ornych dominują gleby V klasy bonitacyjnej, które 
zajmują powierzchnię 3141,56 ha oraz gleby IVb, zajmujące powierzchnię 1979,36 
ha. Użytki zielone zajmują powierzchnię 1859 ha, a największy ich obszar (312 ha) 
występuje na terenie sołectwa Żytniów. Wśród użytków zielonych dominuje IV klasa 
bonitacyjna, zajmująca powierzchnię 1037,26 ha. 
Gmina nie posiada gruntów ornych klasy I i II. Klasa III występuje zaledwie w kilku 
wsiach: Żytniowie (18,79 ha), Faustiance (8,49 ha), Jaworku (2,89 ha), Rudnikach 

Gmina Rudniki 
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(1,64 ha), Młynach (1,06 ha) oraz Cieciułowie (0,91 ha), łącznie powierzchnia 
gruntów ornych tej klasy zajmuje 35,07 ha. Gleby uprawne klasy IVa i IVb występują 
we wszystkich sołectwach gminy. Największe powierzchnie klasa IVa zajmuje w 
Żytniowie (153,34 ha), Cieciułowie (266,96 ha), Bobrowej (197,3 ha), Julianpolu 
(184,58 ha), Bugaju (175,79 ha) i w Dalachowie (148,93 ha). Gleby uprawne klasy V 
zajmują największą powierzchnię na terenie gminy, natomiast gleby uprawne klasy 
VI rozproszone są we wszystkich wsiach z wyjątkiem Faustianki. Znaczne 
powierzchnie tej klasy występują w Żytniowie (178,72 ha) i Słowikowie (105,13 ha). 
 
 

1.5.3.6. Lasy 
 
Teren Gminy Rudniki zajmuje niewielki obszar lasów, których powierzchnia 

zajmuje ogółem 454,6 ha ( dane GUS 2009 r.), co stanowi ok. 4,53 % powierzchni 
gminy. Lasy tworzą niewielkie kompleksy położone w północno - wschodniej części 
gminy.  
Wśród siedlisk leśnych zdecydowanie dominują siedliska sosny zwyczajnej, które 
uzupełniają: świerk pospolity, brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy, olsza czarna, 
buk zwyczajny. 
Największe pod względem powierzchni skupiska lasów znajdują się na północny-
wschód od Słowikowa Szlacheckiego, natomiast dwa mniejsze występują na wschód 
i południe od Kuźnicy Żytniowskiej.  
We wsi Faustianka spotkać można bór mieszany sosnowo-dębowy, na który składają 
się gatunki szpilkowe i liściaste. Porastają one gleby słabo bielicowe oraz gliniasto-
piaszczyste. Na terenie gminy znajdują się również siedliska lekko zabagnione, które 
rozciągają się wzdłuż cieków wodnych, na których występują płaty łęgu jesionowo-
olszowego, w przeważającej części z olchą czarną oraz występującą czeremchą 
zwyczajną , kruszyną pospolitą oraz grabem zwyczajnym. 
Na terenie Gminy Rudniki występują również siedliska:  grądów właściwych, 
pobagiennych, bagienne i lęgowe. Tereny otwarte, które znajdują się w gminie to 
zbiorowiska szuwarowe, łąkowe, wrzosowiska lub niskie murawy. 
 
Legenda do rysunku 
 

1. Środkowoeuropejskie niżowe dąbrowy 
acidofilne,  

2. Ubogie florystycznie „kwaśne” buczyny 
niżowe, 

3. Grądy środkowoeuropejskie,   
4. Świetliste dąbrowy i ciepłolubne lasy 

mieszane sosnowo – dębowe z 
wielogatunkowym runem. 

 
 
 
 
Rysunek 5. Rozmieszczenie roślinności  Gminy Rudniki  
Źródło: Mapa geologiczno-inżynierska Polski 
 
 

Gmina Rudniki 
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Poniższe dane dotyczące zalesienie Gminy Rudniki przyjęto na podstawie Głównego 
Urzędu Statystycznego – Bank Danych Regionalnych. 
 
Tabela 1. Leśnictwo wszystkich form własności 
 

 
  POWIERZCHNIA GRUNTÓW LEŚNYCH 

 
Grunty Jednostka 

miary 
Rok 
2009 

 ogółem ha 454,6 
 lasy ogółem ha 452,7 
 lesistość w % % 4,50 
 grunty leśne publiczne ogółem ha 113,5 
 grunty leśne publiczne Skarbu Państwa ha 105,8 
 grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w 

zarządzie Lasów Państwowych ha 91,5 
 grunty leśne prywatne ha 341,1 

  
 POWIERZCHNIA GRUNTÓW NIELEŚNYCH ZALESIONYCH  

I PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA 
 

 zalesienia ogółem ha 2,0 
 zalesienia lasy publiczne ogółem ha 0,7 
 zalesienia lasy publiczne Skarbu Państwa ha 0,7 
 zalesienia lasy publiczne Skarbu Państwa w 

zarządzie Lasów Państwowych ha 0,7 
 zalesienia lasy prywatne ogółem ha 1,3 

Źródło: GUS 2009 r. 
 

Tabela 2. Leśnictwo (poza skarbem państwa) 
 

 
POWIERZCHNIA GRUNTÓW LEŚNYCH 

 
Jednostka 

miary 
Rok 
2009 

 ogółem ha 348,80 
 lasy ogółem ha 348,80 
 grunty leśne prywatne ogółem ha 341,10 
 grunty leśne prywatne osób fizycznych ha 337,30 
 grunty leśne prywatne wspólnot gruntowych ha 2,30 
 grunty leśne gminne ogółem ha 7,70 
 grunty leśne gminne lasy ogółem ha 7,70 

Źródło: GUS 2009 r. 

 

1.5.3.7. Zabytki 
 

Na terenie Gminy Rudniki występują następujące zabytki nieruchome (wg rejestru 
zabytków nieruchomych - stan na 30.06.2010 r.): 

 Drewniany kościół p.w. Św. Marcina w Żytniowie (nr rej.: 490-XIV-63 z 
12.08.1949 oraz 977/67 z 30.12.1967); 
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 Drewniany kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej w Jaworznie (nr rej.: 939/67 z 
30.12.1967); 

 Zespół dworski w Starym Bugaju z 1830 roku (nr rej.: 395/83 z 26.11.1983). 
 
Drewniany kościół p. w. Św. Marcina w Żytniowie  
 
Dzieje każdego z kościołów w Polsce nierozerwalnie wiążą się z dziejami parafii do 
której należy kościół. W Żytniowie znajduje się parafia pod wezwaniem Św. Marcina. 
Parafia została utworzona w 1312 r. z fundacji rycerza Marcina z Kuleszy. 
Równocześnie został zbudowany drewniany kościół a obok niego cmentarz 
grzebalny. Kościół ten spłonął w XVII w., a na jego miejscu wybudowano nowy. 
Wtedy to obok kościoła zasadzono dziesięć lip z których kilka zachowało się do dziś. 
Kolejny pożar zniszczył kościół w 1817 r. 
Dopiero po dwudziestu latach dziedziczka z Trzcinicy koło Kępna podarowała parafii 
w Żytniowie stary drewniany kościół. Został on rozebrany i przewieziony do Żytniowa, 
a następnie starannie złożony przez cieślę Jakuba Ośródkę. 
W połowie XIX w. wybudowano dzwonnicę i wyposażono kościół. Na szczególną 
uwagę zasługuje 5 barokowych ołtarzy z domieszką rokoko i 29 obrazów z XVIII i 
XIX stulecia. Najstarszy z nich, obraz św. Stanisława został namalowany w 1772 r. 
Zachowała się również wspaniała drewniana ambona również z wieloma barokowymi 
ozdobnikami i z płaskorzeźbami przedstawiającymi czterech ewangelistów. Kościół w 
Żytniowie jako jeden z nielicznych drewnianych kościołów w Polsce posiada krypty 
oraz podziemne korytarze, które łączą go z plebanią i dawnym dworem. W kryptach 
pochowani są zmarli z rodziny Sieradzkich, dawnej Żytniowskiej szlachty. Ze 
względów bezpieczeństwa te podziemia nie są dostępne dla zwiedzających. 
Podziemia te żadnych tajemnic w sobie nie kryją. 
Kościół miał również zabytkową dzwonnicę. W czasie ostatniej wojny okupanci 
zniszczyli ją, a zabytkowe dzwony przetopiono na działa. W 1947 r. zbudowano 
nową dzwonnicę w której zawieszono trzy spiżowe dzwony. 
Kościół uznany jest za obiekt zabytkowy i objęty jest opieką konserwatorską. 
 
Drewniany kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej w Jaworznie 
 
Kościół drewniany zbudowano w Jaworznie z początkiem XVI w. na miejscu 
dawniejszego. W latach 1570-1660 służył do liturgii dla katolików całej parafii 
parzymieskiej gdyż tamtejszy zamieniony został na zbór kalwiński. Po 1660 r. był 
przebudowany. Dalsze przebudowy i powiększenia przechodził w 1767 r. i w latach 
1921-23 (w 1767 r. dobudowano kaplicę od strony północnej, w 1922 r. kaplicę od 
strony południowej, nawę główną oraz przesunięto ku zachodowi i podwyższono 
wieżę). W latach 1924-26 staraniem ks. Stanisława Wieczorka kościół został 
oszalowany. Gruntownego odnowienia świątyni podjął się ks. Marian Gąsiorowski. 
Jego staraniem wybudowano także dzwonnicę murowaną, oszalowaną, 
dostosowaną do stylu kościoła z elektrycznym napędem dzwonów. Rozpoczął też w 
1986 budowę nowego granitowego ogrodzenia kościoła z drewnianymi przęsłami, 
ukończył je następca - ks. Kazimierz Kołodziejczak w 1988, który w następnym roku 
urządził parking dla samochodów. 24 lipca 1993 r. arcybiskup Stanisław Nowak 
poświęcił kaplicę ku czci św. Floriana i wiejski wodociąg. 
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Zespół dworski w Starym Bugaju z 1830 roku 

Niewielki klasycystyczny dwór w Starym Bugaju został wzniesiony w 1832 r. Budynek 
murowany z cegły, potynkowany, zbudowany na planie prostokąta, podpiwniczony, 
parterowy, nakryty dachem naczółkowym. Fasada siedmioosiowa, z centralnie 
usytuowanym głównym wejściem, poprzedzonym gankiem filarowym, 
podtrzymującym trójkątny przyczółek. Elewacje budynku posiadają jeszcze ślady 
boniowania, dwór jest remontowany, wymieniono między innymi dach i okna. 

Na temat historii zabytku nie ma praktycznie żadnych informacji. Obecnie dwór jest 
własnością prywatną, można go zobaczyć tylko z zewnątrz, z pewnej odległości.                  
W pobliżu znajduje się niewielki zagajnik z oczkiem wodnym, być może pozostałość 
po parku dworskim. 

 
Poza wymienionymi zabytkami na terenie Gminy Rudniki znajduje się również 
murowany kościół p. w. Św. Mikołaja oraz Dworek w Rudnikach. 
 
Murowany kościół p.w. Św Mikołaja w Rudnikach 
 
Parafia w Rudnikach istniała już na pewno w 1397 r. Być może powstała w połowie 
XIV w. Pierwotny kościół drewniany - dworski z XIV w. lub początków XV-został 
rozebrany pod koniec XVII w. W 1691 r. wybudowany został drugi, również 
drewniany, staraniem ks. Marcina Szafranka. Kościół ten rozebrali Niemcy w czasie 
okupacji w 1943 r. Został on zastąpiony przez trzeci, zbudowany pod koniec lat 
dwudziestych XIX w. staraniem miejscowej dziedziczki Tekli Masłowskiej z zapisu 40 
tysięcy zł. Dokonanego przez tutejszego proboszcza ks. Piotra Celestyna 
Westerowskiego (1822 r.) obecnie służący parafii. Kościół ten poświęcił w 1830 r. 
administrator diecezji kujawsko-kaliskiej ks. Walenty Tomaszewski. W czasie 
okupacji hitlerowskiej zamknięty dla służby Bożej, zdewastowany i ograbiony. Po 
1945 r. staraniem ks. Marcelego Dewudzkiego sprawiono ławki, konfesjonały, 
paramenty liturgiczne, dzwony, założono instalację elektryczną i radiofoniczną, 
wymalowano wnętrze, otynkowano mury zewnętrzne, zrobiono potrójne drzwi 
wejściowe, położono chodnik betonowy wokół kościoła, doprowadzono do stanu 
używalności plebanię, organistówkę i budynki gospodarcze. Staraniem ks. Zdzisława 
Warzechy i jego następców dobudowano nową część plebanii. 
  
Dworek w Rudnikach 
 
Zbudowany w 1666 roku jeden z nielicznych przykładów tak wczesnego 
ucieleśnienia baroku w dworach. Budowla, o wydłużonych kształtach, odbiegających 
od kwadratowych budowli obronnych. Kształt tego budynku wyznacza proporcje 
dworów epoki trwającej aż po wiek XIX. Zmieniają się tylko detale. Przede wszystkim 
proporcje wysokości ścian do wysokości łamanego, mansardowego dachu, jak 1 do 
2, dają wspaniały efekt często spotykany w polskich dworach, a wynikły nie z czego 
innego, jak podług nieba i zwyczaju polskiego. Znaczna była szerokość dworu, 
stanowiąca przecież spuściznę po obronnych dworach kwadratowych, a w związku z 
tym belki więźby dachowej niosące połacie dachu musiały być bardzo długie. To 
powodowało zmniejszenie ich wytrzymałości i niebezpieczeństwo załamania pod 
ciężarem np. mokrego śniegu. Aby temu zapobiec, stosowano dachy strome,                    
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a zatem wysokie, oraz wzmocnienie połaci mniej więcej w połowie dachu przez tzw. 
łamania krakowskie, polskie, a także mansardowe. Patrz przykłady: kolejno w 
Laskowej, Rdzawię i Rudnikach. 
Tak jak mansardowe dachy mają swoje źródło we Francji i nazwę swą wzięły od 
najwybitniejszego francuskiego architekta I połowy XVII wieku - Francois Mansarta, 
tak dachy polskie i starsze od nich dachy krakowskie uchodzą za rodzime i bardzo 
charakterystyczne właśnie dla małych budowli, takich jak dwory, zajazdy, plebanie. 
Na przykładzie dworu rudnickiego należy wyjaśnić jeszcze jedną charakterystyczną 
cechę polskiego budownictwa drewnianego. Otóż jest to dwór o konstrukcji zrębowej, 
inaczej zwanej węgłową. Chodzi tu o sposób łączenia na narożach poziomo 
układanych belek tworzących ściany. Ten sposób ich łączenia, przez nacinanie belek 
i w miejscu nacięcia nakładanie na siebie pod kątem prostym, był bardzo 
rozpowszechnionym sposobem budowania dworów. Nazwa „zrębowy” pochodzi 
właśnie od nacinania, „zrąbywania” końcówek belek, a nazwa „węgłowy” wiąże się z 
faktem przypalania wystających poza zrąb tzw. ostatków, gdyż wtedy robactwo imać 
się ich nie rade. 
 
 

1.5.4 Rozwój gospodarczy 
 

Gmina Rudniki ma charakter typowo rolniczy, z zapleczem do rozwoju przemysłu 
rolno – spożywczego i rolno – przetwórczego, brak jest dużych obiektów 
przemysłowych. 
 
Wg danych statystycznych GUS zarejestrowanych (wg sektorów własnościowych) 
jest 610 podmiotów gospodarczych  z czego  większość przypada na Rudniki oraz 
sołectwa Jaworzno, Żytniów i Dalachów. 

 
Poniższy wykres przedstawia udział sektora publicznego oraz prywatnego w 

ogólnej liczbie podmiotów prowadzących działalność na tym terenie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z przedstawionych danych wynika, że największy udział w kształtowaniu gospodarki 
tego regionu przypada na sektor prywatny. 
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Tabela 3.  Liczba podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie 

Gminy Rudniki z podziałem na poszczególne działalności, zgodnie z 
danymi z GUS (poziom roku 2010) 

Podmioty/sektor Jednostka 
miary Rok 2010 

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze regon wg sektorów 
własnościowych 

ogółem  jed. gosp. 610 
Sektor publiczny 
państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego ogółem  jed. gosp. 9 
spółki handlowe  jed. gosp. 1 
Sektor prywatny 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą  jed. gosp. 536 
spółki handlowe  jed. gosp. 12 
spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego  jed. gosp. 4 
spółdzielnie  jed. gosp. 3 
fundacje  jed. gosp. 1 
stowarzyszenia i organizacje społeczne  jed. gosp. 24 
Źródło: GUS 2010 r. 
 
Do największych podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Rudniki należą: 
 

 Cegielnia „Faustianka”, 
 P.P.U.H. K. Markisz, K. Orzełek – Mostki, 
 Z.P.H. – Hurtownia „RUDMAAR” – Rudniki, 
 P.P.H.U. „WACŁAW” – W. Sieja – Żytniów, 
 P.P.H.U. „FEKS” – Zakład Przetwórstwa Drobiowego – Mirowszczyzna, 
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 P.P.H.U. „DAKO” – J. Bajak – Cieciułów, 
 P.P.H.U. „DASTA” – D. Stasiak – Janinów, 
 P.P.H.U. „JAR – POL” J.Ptasiński – Młyny, 
 Młyn Handlowo-Usługowy G. i S. Kurczakowscy – Dalachów, 
 Dorota Śleziak Zakład Produkcyjno Usługowy Stolarstwo Eksport 

Import - – Mirowszczyzna  
 
Średnie przedsiębiorstwa działające na terenie gminy: 

 Młyn Usługowo – Handlowy A. Majda – Rudniki, 
 Firma Ekologiczna „EKO-BYT” J. Rusak – Rudniki, 
 Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „MOTO – MIR” Meryk 

Mirosław. 
 

Instytucje użyteczności publicznej w Gminie Rudniki: 
 Urząd Gminy wraz z jednostkami organizacyjnymi, 
 Bank Spółdzielczy – Oddział Rudniki, 
 Placówki handlowe, 
 Ośrodki zdrowia, 
 Oddział Poczty Polskiej, 
 Apteka i punkt apteczny, 
 Lecznica dla zwierząt, 
 Szkoły i przedszkola, 
 Gminna Bibliotek Publiczna. 

 
Przedstawione powyżej przedsiębiorstwa w sposób pośredni lub też bezpośredni 
wpływają na kształt gospodarki odpadowej tego terenu.  
 
Gmina Rudniki jest członkiem: 

 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Górnej Prosny (LGD Górna 
Prosna). 

 Związek Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny 
 
Stowarzyszenie LGD Górna Prosna stanowi formę współpracy partnerów z sektora 
administracji publicznej, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców z terenu gmin: 
Rudniki, Praszka, Radłów, Gorzów Śląski, Byczyna oraz Olesno. Stowarzyszenie 
zawiązano w celu stworzenia warunków  zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich. 
 

Związek Miast i Gmin Źródła Rzeki Prosny jest międzygminnym porozumieniem w 
sprawie nawiązania współpracy związanej z kompleksową gospodarką 
proekologiczną w regionie dorzecza górnej Prosny. Porozumienie określiło  wspólne i 
jednolite cele, do których w szczególności należą: ochrona powietrza, wody i gleby, 
ochrona flory i fauny  oraz edukacja ekologiczna społeczeństwa. 
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1.5.5. Demografia 
 

Według stanu na dzień 31.12.2010 r. liczba ludności Gminy Rudniki wynosiła 
8423 osób, tj.: 

 w miejscowości Rudniki  zamieszkiwało  846 mieszkańców, 
 w pozostałej części  gminy   7577 mieszkańców.  

 
Gęstość zaludnienia gminy wynosiła ok. 84,23 osób na km2.  
 
Jak wynika z powyższych danych w miejscowości Rudniki zamieszkiwało                            
ok. 10% ogółu mieszkańców gminy. Najliczniejszym sołectwem jest Dalachów - 
1295 mieszkańców, następnie Żytniów - 1212 mieszkańców, Rudniki - 889, 
Jaworzno - 850, Cieciułów - 614, Bugaj – 524, Julianpol – 510, Młyny - 329, 
Borowa - 327 (dane z Urzędu Gminy Rudniki z katalogu adresowego z dnia 
31.12.2010 r.) 
 

1.5.6. Transport i komunikacja 
Występujące w gminie drogi zaliczone są do dróg krajowych, powiatowych i 

gminnych: 

a) Drogi krajowe 

Na terenie Gminy Rudniki znajdują się dwie drogi krajowe, które tworzą 
krzyżujący się układ komunikacyjny. 

Droga Nr 42  - Namysłów - Kluczbork - Praszka - Rudniki - Działoszyn - Pajęczno - 
Nowa Brzeźnica – Radomsko - Przedbórz - Ruda Maleniecka - Końskie - 
Skarżysko-Kamienna – Rudnik, 

Droga Nr 43 - Wielun - Rudniki - Kłobuck – Częstochowa. 

 

b) Drogi powiatowe 
Przez teren gminy przebiega 8 dróg powiatowych: 

 1911 O Praszka – Gana – Lachowskie – Dalachów, 
 1912 O Gana – Łazy – Rudniki, 
 1920 O Kościeliska – Jelonki – Żytniów, 
 1921 O Strojec – Żytniów, 
 1922 O Żytniów – Cieciułów - droga krajowa 43, 
 1923 O Radłów – Żytniów - droga krajowa 42, 
 1928 O Rudniki – Cieciułów – Bobrowa - granica woj. śląskiego 

(Starokrzepice), 
 1929 O Sternalice - Stary Folwark – Bobrowa, 
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c) Drogi gminne 
 

Sieć dróg powiatowych uzupełniają gminne drogi publiczne, w ilości łącznej               
68 km. Drogi te nie mają ustalonej klasyfikacji technicznej, ale z analizy tych dróg 
wynika ze zaliczane są do dróg o parametrach drogi dojazdowej. 

 

 
 

Rysunek 6. Sieć komunikacyjna na terenie Gminy Rudniki 
Źródło: www.rudniki.pl 
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2. OCENA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA 
2.1.  Wody powierzchniowe i podziemne  
 

2.1.1. Aktualny stan gospodarki wodnej 
 
Zaopatrzenie w wodę 

 
Zaopatrzenie w wodę o dobrej jakości jest jednym z najważniejszych celów 

zaspokajania potrzeb ludności. Ocena stanu urządzeń służących do poboru wody 
oraz jej uzdatniania i dalej przesyłu do punktów poboru wymusza dążenie do 
rozbudowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę w taki sposób, aby 
obejmowały one jak największą liczbę użytkowników na terenie gminy. Takie 
działania mają także zapewnić poprawę jakości wody dostarczanej do odbiorców tak, 
aby spełniała ona wymagania stawiane obecnie obowiązującymi przepisami. W celu 
ochrony wody i środowiska gruntowo – wodnego niezbędnym jest ograniczanie do 
niezbędnego minimum źródeł stanowiących zagrożenie dla jakości wód podziemnych 
i powierzchniowych. 

 
 
Ujęcia wody podziemnej eksploatowane na terenie gminy 

 
Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę gminy jest ujęcie „Jaworek - Rudniki” 

zlokalizowane w miejscowości Jaworek, gdzie pobór wody odbywa się za pomocą                 
2 studni wierconych podstawowych: S-1, S-2 oraz 2 awaryjnych: nr 1 i nr 3 według 
ustalonych i zatwierdzonych zasobów wody w ilości Q=180,0 m3/h przy depresji S= 8 
÷15 m, w ilości: 

Qśrd= 2 793,2 m3/d. 
Qmaxd= 3 683,4 m3/d,  

    Qroczne= 1 344 441,0 m3/rok, 
 
Ujęcie posiada uregulowany stan formalno-prawny, tj.  pozwolenie wodnoprawne 
znak Nr.POŚR.6225-7/2003 z 22.09.2003 r.  wydane przez Starostę Oleskiego.  
 

W Gminie Rudniki zwodociągowanych jest ok. 98 % gospodarstw ( dane  GUS 
za rok 2009 podają, iż 91,7% mieszkańców korzysta z sieci).  

 
Sieć wodociągowa  
 
Długość istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Rudniki przedstawiono 
poniżej w tabeli. 
 
Tabela 4.  Gmina Rudniki – wykaz długości sieci wg danych GUS  

URZĄDZENIA SIECIOWE  J. m. 2009 
  Wodociągi 
    długość czynnej sieci rozdzielczej km 120,9 
    długość czynnej sieci rozdzielczej będącej w zarządzie bądź administracji gminy km 120,9 
    połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt. 2 302 
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    woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 208,8 
    ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 7 771 
Źródło:  GOS 2009 r. 
 
 
Tabela 5. Informacje dotyczące sieci wodociągowych na terenie Gminy  

z podziałem na miejscowości – stan na  2010 r. 
 

Miejscowość Długość sieci 
wodociągowej 
(bez przyłączy) 

Przyłącza do sieci wodociągowej 
budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania 
[m] [szt.] 

Bobrowa 5,1 79 
Bugaj 8,7 119 
Cieciułów 9,5 161 
Chwiły 1,7 40 
Dalachów 11,8 316 
Faustianka 4,7 45 
Janinów 3,7 39 
Jaworek 5,5 56 
Jaworzno 9,3 218 
Jelonki 3,3 50 
Julianpol 5,7 120 
Kuźnica 0,1 2 
Łazy 2,6 50 
Młyny 2,8 90 
Mirowszczyzna 3,7 61 
Mostki i Polesie 5,2 60 
Odcinek 2,7 47 
Porąbki 1,7 27 
Rudniki 13,5 335 
Słowików 3,2 38 
Żytniów 16,4 361 

RAZEM 120,9 2314 
Źródło: Dane uzyskane z Urzędu Gminy w Rudnikach  
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Rysunek 7. Lokalizacja ujęcia wody podziemnej w Gminie Rudniki wraz ze stacją uzdatniania wody. 
Źródło: własne 
 
Ujęcie Rudniki obejmuje zespół 2 studni głębinowych (podstawowych), 
eksploatujących poziom czwartorzędowy (Studnie S-1, S-2). Zasoby eksploatacyjne 
ujęcia określone zostały decyzją wydaną przez Urząd Wojewódzki w Częstochowie 
znak OS.III.8530/16/87 z dnia 12 sierpnia 1987 roku w kat. „B” w ilości 180 m3/h. 
Studnie ujęcia Rudniki w chwili obecnej są jedynym ujęciem eksploatowanym. 
 
Charakterystyka ujęcia 
 

Ujęcie zlokalizowane w Rudnikach posiada ujęcie wody pitnej oraz stację 
uzdatniania wody zapewniającą jakość wody zgodną z obowiązującymi normami. 
 
Studnie podstawowe – w skład ujęcia wchodzą dwie studnie: S-1 i S-2, odwiercone 
w 1984 roku, znajdujące się przy drodze lokalnej do miejscowości Jaworek. Obie 
studnie ujmują wody czwartorzędowe. 
Głębokość wiercenia: 

 Studnia S-1 – 47 m, 
 Studnia S-2 – 58 m. 

Rzędne terenu w miejscu lokalizacji otworów wynoszą: 
 Studnia S-1 - 226,67 m n.p.m., 
 Studnia S-2 - 228,02 m n.p.m. 

Statyczne zwierciadło wody stabilizuje sie na głębokościach i rzędnych: 
 Studnia S-1 – głębokość – 11 m p. p. t. tj. 215,67 m n.p.m., 
 Studnia S-2 – głębokość – 6,30 m p. p. t. tj. 221,72 m n.p.m.  

Zasoby eksploatacyjne obu studni wynoszą 180 m3 /h przy depresji 8-15 m. 
 
Ujęcie awaryjne stanowią dwie studnia Nr 1 (zlokalizowana przy Ośrodku Zdrowia          
w Rudnikach) i Nr 3. 
Rzędne zwierciadła wody kształtują się na: 

 
Ujęcie wody podziemnej 
„Jaworek-Rudniki” wraz ze 
stacją uzdatniania wody 
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 Studnia Nr 1 – 220,8 m n.p.m., 
 Studnia Nr 3 – 218,54 m n.p.m. 

Studnie posiadają zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w kat. B w wysokości: 
 Studnia Nr 1 –  Q=60 m3/h,   S=8,05 m, 
 Studnia Nr 3 –  Q=35,7 m3/h,  S=5,9 m.  

Obecnie studnia nr 3 jest zamknięta i nie jest eksploatowana. 
 
Ilość wody surowej pobranej z ujęcia Jaworek-Rudniki w latach 2009 i 2010 
przedstawiono poniżej w tabeli. 
 
Tabela 6. Ilość wody ujmowanej z ujęć w latach 2009-2010  

 Nazwa ujęcia Ilość pobieranej wody [m3/rok] 
2009 rok 2010 rok 

Ujęcie : Jaworek-Rudniki 
Studnia S-1 261011 268600 
Studnia S-2 111718 68055 

Razem 372729 336655 
Źródło: Dane uzyskane z Urzędu Gminy w Rudnikach 

 
 
Woda ujmowana ze studni głębinowych charakteryzuje się zasadowym odczynem 
pH (7,8). Twardość wody nie przekracza dopuszczalnych wartości i utrzymuje się na 
poziomie 296 mg CaCO3/l. Zawiera ponadnormatywne ilości związków żelaza                 
(440 µg/l ) i manganu (270 µg/l). 
Generalnie należy stwierdzić, że woda ujmowana na ujęciu gminnym spełnia, poza 
zwiększoną mętnością, manganem i żelazem, normatywy jakościowe dla wód 
pitnych, natomiast po uzdatnieniu w SUW wszystkie parametry odpowiadają normom 
dopuszczalnym. Wody pod względem bakteriologicznym są niezanieczyszczone. 
Jakość wody ujmowanej bezpośrednio na ujęciach (woda surowa) przedstawiono w 
tabeli 7, wprowadzanej do sieci wodociągowej jako woda uzdatniona przedstawiono 
w tabeli 8. 
 
Tabela 7. Jakość wody surowej 

Badany parametr Jednostka Wyniki badań Dopuszczalna wartość 
wskaźników * 

Odczyn (pH) - 7,8 6,5 – 9,5 
Przewodność elektryczna właściwa 
(PEW) 

µS/cm 499 <2500 

Mangan (Mn) µg/l 270 <50 
Żelazo (Fe) µg/l 440 <200 
Twardość ogólna mg CaCO3/l 296 60 – 500 
Mętność NTU 2,10 <1 
Barwa mg Pt/l 5 <15 
Zapach TON 1 1 – 5 
Smak TFN 2 1 – 8 
Chlorki (Cl-) mg/l 33,9 <250 
Amonowy jon (NH4+) mg/l 0,19 <0,5 
Azotany (NO3-) mg/l 10,3 <50 
Azotyny (NO2-) mg/l <0,03 <0,5 
Ogólna liczebność mikroorganizmów w 
36 ± 2ºC po 48 h 

jtk/100ml 0 - 
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Bakterie grupy coli jtk/100ml 0 0 
Escherichia coli jtk/100ml 0 0 
Enterokoki kałowe jtk/100ml 0 0 

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417, zm. Dz. U. 2010 r., Nr 72, poz. 466). 
Źródło: Sprawozdanie z badań Nr SB/47425/10/2010 –– sporządzone przez Laboratorium SGS EKO-
PROJEKT Sp. z o. o. , Pszczyna 
  

 
Tabela 8. Ilość wody uzdatnionej podawanej do sieci 2009-2010 rok 

Nazwa ujęcia Ilość wody  podawanej do sieci 
[m3/rok] 

2009 rok 2010 rok 
Ujęcie : Rudniki 

Bobrowa 7 622 8 559 
Bugaj 13 978 14 179 
Cieciułów 13 652 14 404 
Chwiły 3 014 3 276 
Dalachów 31 767 31 229 
Faustianka 4 578 4 587 
Janinów 7 319 6 944 
Jaworek 5 330 5 405 
Jaworzno 18 765 18 234 
Jelonki 4 474 4 280 
Julianpol 12 232 12 605 
Kuźnica 1 517 2 862 
Łazy 4 133 4 330 
Młyny 9 010 9 513 
Mirowszczyzna 9 053 8 739 
Mostki i Polesie 5 652 5 936 
Odcinek 4 066 3 888 
Porąbki 2 749 2 436 
Rudniki 28 557 26 187 
Słowików 3 149 3 373 
Żytniów 41 945 43 916 

Razem 232 562 234 882 
Zużycie na  1 mieszkańca gminy 

[m3/a/rok]  
27,15 

 
27,88 

 
Źródło: Dane uzyskane z Urzędu Gminy w Rudnikach  
 

W roku 2009 do sieci (po uzdatnieniu na stacji SUW) podano łącznie 232 562 m3, 
natomiast w 2010 roku – 234 882 m3. Zgodnie z powyższym zużycie wody na 
jednego mieszkańca Gminy Rudniki kształtuje się na poziomie ok. 27 m3/a/rok. 
 
Ze względu na przekroczenia normatywnych wielkości zanieczyszczeń (manganu, 
żelaza oraz podwyższonej mętności) ujmowana woda wymaga uzdatniania na stacji 
(SUW) . Po uzdatnieniu woda spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi (Dz. U. nr 61 poz.417 z 2007r. ze zm.). Jakość wody podawanej do sieci 
przedstawiono poniżej. 
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Tabela 9. Jakość wody podawanej do sieci  wodociągowej  
Lp. Badane parametry Metoda oznaczania Wyniki Dopuszczalne 

wartości i zakres(*) 
1. Odczyn [pH] PN-90/C-04540.01 7,69 6,5-9,5 
2. Przewodność elektryczna 

właściwa [µS/cm] 
PN-EN 27888:1999 458 <2500 

3. Ołów [µg/l] PN-EN ISO 17294-2:2006 <4 <25 
4. Kadm  [µg/l] PN-EN ISO 17294-2:2006 <0,3 <5 
5. Miedź [mg/l] PN-EN ISO 17294-2:2006 <0,002 <2,0 
6. Rtęć [µg/l] PN-EN 1483:2007 <0,05 <1 
7. Mangan  [µg/l] PN-EN ISO 17294-2:2006 <4 <50 
8. Żelazo [µg/l] PN-EN ISO 17294-2:2006 <60 <200 
9. Nikiel [µg/l] PN-EN ISO 17294-2:2006 <5 <20 
10. Selen  [µg/l] PN-EN ISO 17294-2:2006 <2 <10 
11. Antymon [µg/l] PN-EN ISO 17294-2:2006 <1 <5 
12. Bor [mg/l] PN-EN ISO 17294-2:2006 <0,05 <1,0 
13. Twardość ogólna [mg CaCO3/l] PN-ISO 6059:1999 259 60-500 
14. Mętność  [NTU] PN-EN ISO 7027:2003 0,15 <1 
15. Barwa  [mg/l Pt] PN-EN ISO 7887:2002 <5 <15 
16. Zapach [TON] PN-EN 1622:2003 1 1-5 
17. Chlorki [mg/l] PN-EN ISO 10304-1:2001 30,1 <250 
18. Amoniak (amonowy jon) [mg/l 

NH4
+] 

PN-EN ISO 11732:2007 0,06 <0,5 

19. Azotany [ mg/l NO3
-] PN-EN ISO 13395:2001 7,41 <50 

20. Azotyny  [mg/l NO2
-] PN-EN ISO 13395:2001 <0,03 <0,5 

21. Cyjanki [µg/l] PN-EN ISO 14403:2004 <15 <50 
22. Σ wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych 
[µg/l] 

PN-EN ISO 17993:2005 <0,04 <0,10 

23. 1,2-Dichloroetan PN-EN ISO 15680 <0,90 <3,0 
24. Suma trichloroetenu i 

tetrachloroetenu [µg/l] 
PN-EN ISO 15680 <2,00 <10 

25. Benzen [µg/l] PN-EN ISO 15680 <0,50 <1,0 
26. Σ Pestycydów [µg/l] EPA Method 8081B <0,30 <0,50 
27. Ogólna liczebność 

mikroorganizmów w w temp. 
22±2ºC po 72h [jtk/1ml] 

PN-EN ISO 6222:2004 1 bez 
nieprawidłowych 

zmian 
28. Ogólna liczebność 

mikroorganizmów w w temp. 
36±2ºC po 72h [jtk/1ml] 

PN-EN ISO 6222:2004 0 - 

29. Bakterie grupy coli w 100 ml [jtk] PN-EN ISO 9308-1:2004 + 
Ap1:2005 

0 0 

30. Escherichia coli w 100 ml [jtk] PN-EN ISO 9308-1:2004 + 
Ap1:2005 

0 0 

31. Enterokoki kałowe w 100 ml [jtk] PN-EN ISO 7899-2:2004 0 0 
Oznaczenia :  
jtk –  jednostki tworzące kolonie 
(*)  zgodnie z wymaganiami , tj. wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w 

sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. nr 61 poz.417 z 2007r.) z 
późniejszymi zmianami 

Źródło: Sprawozdanie z badań Nr SB/48009/10/2010 – sporządzone przez Laboratorium SGS EKO -
PROJEKT Sp. z o. o. , Pszczyna 
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2.1.2. Aktualny stan gospodarki ściekowej 
 
Gospodarka ściekami 

 
Na terenie Gminy Rudniki znajdują się dwie oczyszczalnie ścieków. Gmina jest 

właścicielem oczyszczalni znajdujących się na terenie gminy. 
 Oczyszczalnia ścieków w Rudnikach - oczyszczalnia mechaniczno – 

biologiczna o przepustowości Q = 150 m3/d, w której oczyszczane są ścieki 
socjalno-bytowe  wyłącznie z miejscowości Rudniki, Jaworek. 

 Oczyszczalnia ścieków w Żytniowie — mechaniczno - biologiczna o 
przepustowości 200 m3/d, która obsługuje miejscowości: Żytniów, Cieciułów, 
Bugaj Nowy oraz Bugaj Stary. 

Ścieki z miejscowości: Julianpol, Jaworzno, Jaworzno Bankowe oraz Mirowszczyzna 
kierowane są poza teren gminy na oczyszczalnię w Krzepicach ( powiat kłobucki, 
województwo śląskie). 
 
Eksploatowane przez gminę oczyszczalnie ścieków mają uregulowany stan 
formalno-prawny, tj. posiadają pozwolenie wodnoprawne Nr.POŚR.6225-7/2003 z 
dnia 22 września 2003 roku wydane przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie na 
odprowadzanie ścieków komunalnych oczyszczonych na biologiczno – mechanicznej 
oczyszczalni w Rudnikach do rowu Nr RG za pomocą wylotu W-1 oraz z 
oczyszczalni w Żytniowie do rowu Nr R-40 i RA za pomocą wylotu W-2. 
 
Oczyszczalnie na terenie Gminy Rudniki są typu SUPERBOS-150 w Rudnikach oraz 
typu SUPERBOS-200 w Żytniowie. Zostały wybudowane w latach 1996-1998 r. 
Ilość ścieków dopływająca na oczyszczalnie (stan na 2010 r.) przedstawia się 
następująco: 

 Rudniki:  Qśrr = 26 tyś. m3/rok 
  Qśrd = 71,23 m3/d 

   Qśrh = 2,97 m3/h, 
 Żytniów:  Qśrr = 53 tyś. m3/rok 

  Qśrd = 145,20 m3/d 
  Qśrh = 6,05 m3/h. 
 

System kanalizacyjny w Rudnikach oparty jest na kanałach Ø 0,16 – 0,2 m PCV, 
jednej przepompowni ścieków oraz rurociągu tłocznym Ø 90 mm PCV, w Żytniowie 
średnica kanałów jest taka sama, a na sieci znajdują się dwie przepompownie 
ścieków i rurociągi tłoczne o Ø 90 mm. 
W gminie znajduje  się jedna przyzakładowa podczyszczalnia ścieków, której 
eksploatatorem jest PPHU „Wacław” w Żytniowie. Instalacja ta nie odbiera ścieków 
socjalno - bytowych z gospodarstw domowych.  Po wstępnym oczyszczaniu ścieki 
kierowane są następnie do kanalizacji sanitarnej w Żytniowie.  
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Tabela 10. Ilość ścieków oczyszczonych w roku 2010 na oczyszczalniach 

obsługujących Gminę Rudniki 
 

Lp. 
 

Lokalizacja Typ 
oczyszczalni 

Przepustowość 
oczyszczalni 

 
 
 

[m3/d] 

Ilość 
oczyszczonych 
ścieków w roku 

2010 
 

[tys.m3/rok] 

Liczba 
równoważnych 
mieszkańców 

RLM 
( rzeczywista) 

1 Rudniki Mechaniczo-
biologiczna 

150 26 1 000 

2 Żytniów Mechaniczo-
biologiczna 

200 53 1 333 

Źródło: Dane uzyskane z Urzędu Gminy w Rudnikach  
 
 

Tabela 11.  Wyniki badań ścieków odprowadzanych do rowu RG z mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni ścieków w Rudnikach (rok 2011) 

 
Lp. Badane parametry Metoda oznaczania Wyniki 
1. Ogólny węgiel organiczny [mg/l] PN-EN 1484:1999 14,6 
2. Zawiesina ogólna [mg/l] PN-EN 872:2007 + Ap1:2007 2,60 
3. ChZTCr [mg/l] PN-EN 15705:2005 36 
4. BZT5 [mg/l] PN-EN 1899-2:2002; PN-EN 

25814:1999 
4,3 

5. Fosfor ogólny [mg/l] Pn-en ISO 6878:2006; 
Ap1:2010 

1,67 

6. Chlorki [mg/l] PN-EN ISO 10304-1:2009 147 
7. Siarczany [mg/l] PN-EN ISO 10304-1:2009 126 
8. Azot ogólny [mg/l] PN-73/C-04576.14 16,9 
9. Indeks fenolowy [mg/l] PN-EN ISO 14402:2004 0,003 

Źródło:  Sprawozdanie z badań Nr SB/00075/01/2011 – sporządzone przez Laboratorium SGS 
EKO-PROJEKT Sp. z o. o., Pszczyna 

 
 

Tabela 12.  Wyniki badań ścieków odprowadzanych do rowów R-40 oraz R-A z 
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Żytniowie  (rok 2011) 

 
Lp. Badane parametry Metoda oznaczania Wyniki 
1. Ogólny węgiel organiczny [mg/l] PN-EN 1484:1999 20,0 
2. Zawiesina ogólna [mg/l] PN-EN 872:2007 + Ap1:2007 18,2 
3. ChZTCr [mg/l] PN-EN 15705:2005 88 
4. BZT5 [mg/l] PN-EN 1899-2:2002; PN-EN 

25814:1999 
17,1 

5. Fosfor ogólny [mg/l] Pn-en ISO 6878:2006; 
Ap1:2010 

3,70 

6. Chlorki [mg/l] PN-EN ISO 10304-1:2009 245 
7. Siarczany [mg/l] PN-EN ISO 10304-1:2009 133 
8. Azot ogólny [mg/l] PN-73/C-04576.14 57,2 
9. Indeks fenolowy [mg/l] PN-EN ISO 14402:2004 0,003 

Źródło: Sprawozdanie z badań Nr SB/20656/07/2011 – sporządzone przez Laboratorium SGS 
EKO-PROJEKT Sp. z o. o., Pszczyna 
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Tabela 13.  Osiągane efekty redukcji zanieczyszczeń na oczyszczalniach 
położonych w granicach administracyjnych Gminy Rudniki 

 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Koncepcja projektowa – Kanalizacja Sanitarna wyk. Biuro Projektów Budownictwa 
Sanitarnego Sp. z o.o. z siedziba w Opolu, listopad 2004 r. 

 

 
 
Rysunek 8.  Gospodarka ściekowa Gminy  Rudniki– lokalizacja oczyszczalni ścieków 
Źródło: Własne 
 
Kanalizacja sanitarna 
Z terenu gminy około 40 % budynków jest podłączonych do zbiorowego systemu 
odprowadzenia i oczyszczenia ścieków. 
Długość sieci kanalizacyjnej wynosi 27,52 km, długość przyłączy kanalizacyjnych – 
15,21, a liczba przyłączy kanalizacyjnych – 838 szt. Długość sieci kanalizacji 
sanitarnej na terenie Gminy Rudniki przedstawiono poniżej w tabeli. 
 
Tabela 14.  Gmina Rudniki – wykaz długości sieci wg danych GUS  

URZĄDZENIA SIECIOWE  J. m. 2009 
  Kanalizacja 
    - długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 27,5 
    - długość czynnej sieci kanalizacyjnej będącej w zarządzie bądź administracji gminy km 27,5 
    - połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt 833 
  -   ścieki odprowadzone dam3 71,4 
   -  ludność korzystająca z  sieci kanalizacyjnej osoba 2 555 

Źródło : GUS 2009 r. 
 

Lp. Osiągane efekty redukcji zanieczyszczeń 
[%] 

ChZTw BZT5 Zawiesina Fosfor  Azot 
ogólny 

Rudniki 99,0 92,7 bd bd bd 
Żytniów 92,9 92,7 bd bd 82,0 

Lokalizacja oczyszczalni ścieków w 
Rudnikach i Żytniowie 
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Na terenie Gminy Rudniki, gdzie wybudowanie kanalizacji sanitarnej jest niemożliwe 
ze względów ekonomicznych (dot. zabudowy rozproszonej) wybudowano 
przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków typu „EPURBLOC” o przepustowości 
projektowanej 1,5 m3/d. Aktualnie (stan na 25.08.2010 r.) znajduje się ich łącznie 
242.  Stan oczyszczalni według sołectw Gminy Rudniki przedstawia się następująco: 
 
Tabela 15. Wykaz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rudniki 

Lp. Sołectwo Ilość 
przydomowych 

oczyszczalni 
1. Bobrowa 15 szt. 
2. Borek 1 szt. 
3. Brzeziny Cieciułowskie 7 szt. 
4. Chwiły 3 szt. 
5. Cieciułów 4 szt. 
6. Dalachów 14 szt. 
7. Faustianka 18 szt. 
8. Janinów 2 szt. 
9. Jaworek 5 szt. 
10. Jaworzno 10 szt. 
11. Jaworzno Bankowe 3 szt. 
12. Jelonki 7 szt. 
13. Julianpol 8 szt. 
14. Kuźnica 7 szt. 
15. Łazy 12 szt. 
16. Mirowszczyzna 10 szt. 
17. Młyny 24 szt. 
18. Mostki 7 szt. 
19. Nowy Bugaj 12 szt. 
20. Polesie 3 szt. 
21. Porąbki 9 szt. 
22. Słowików 17 szt. 
23. Stary Bugaj 8 szt. 
24. Stawki Cieciułowskie 16 szt. 
25. Teodorówka 5 szt. 
26. Wytoka 3 szt. 
27. Żurawie 8 szt. 
28. Żytniów 4 szt. 

Razem 242 szt. 
Źródło: Gmina Rudniki – stan na 31.12.2010 r. 

 
Kanalizacja sanitarna we wsiach Cieciułów, Stary Bugaj, Nowy Bugaj została 
wykonana w roku 2002 w systemie ciśnieniowym z przydomowymi pompowniami 
ścieków.  Długość sieci 6 782 mb, PE Ø 50 ÷ 125 , 147 przyłączy  ( 3 746 mb ) z 
pompowniami przydomowymi. Ścieki z przydomowych oczyszczalni odprowadzane 
są do kanalizacji grawitacyjnej w Żytniowie i dalej do oczyszczalni w Żytniowie. 
 
Kanalizacja sanitarna w Jaworznie, Jaworznie Bankowym, Julianpol, 
Mirowszczyźnie wykonana została w latach 2004 – 2007 w systemie ciśnieniowym z 
przydomowymi pompowniami ścieków. Długość sieci 3 920 mb, PE Ø 63 ÷ 140 , 156 
przyłączy z pompowniami przydomowymi ( 3 920 mb). Ścieki odprowadzane są do 
kanalizacji grawitacyjnej w Szarkach ( woj. śląskie) i dalej do oczyszczalni w 
Krzepicach zgodnie z zawartym porozumieniem. 
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Kanalizacja deszczowa 

Kanalizacja deszczowa na terenie Gminy Rudniki wymaga rozwijania. Odcinki 
kanalizacji deszczowej (burzowej) występują w Rudnikach przy drogach gminnych i  
przy pasie drogi krajowej nr 42 i odprowadzają wody opadowe z terenu tych dróg. 
Nie odprowadzają wód opadowych od mieszkańców z terenów ich posesji ( dróg, 
dachów, placów czy parkingów). Wody opadowe z terenów prywatnych osób 
fizycznych leżą w gestii właścicieli. Nie ma systemu odprowadzającego wody 
opadowe, do którego mogą podłączać się mieszkańcy gminy. 

 
 

Ochrona przeciwpowodziowa 
 
Na terenie Gminy Rudniki nie występuje zagrożenie powodziowe. Występujące 

lokalne podtopienia nie są związane z zalaniami spowodowanymi przez rzeki lub 
rzeczki z terenu gminy, ale podniesieniem się wód gruntowych. 
 

2.1.3. Monitoring wód 
 
Na terenie Gminy Rudniki nie występują punkty pomiarowe monitoringu 
diagnostycznego jakości wód  powierzchniowych i podziemnych. 
 
Monitoring jakości wód powierzchniowych 

 
Monitoringiem operacyjnym  jakości wód powierzchniowych, prowadzonym przez 

WIOŚ Opole w 2009, na terenie woj. opolskiego objęto 55 punktów pomiarowo-
kontrolnych, z czego 2 zlokalizowano na terenie powiatu oleskiego. 
 

Tabela 16.  Punkty objęte monitoringiem operacyjnym prowadzonym przez WIOŚ 
Opole położone na terenie powiatu oleskiego  

     Położenie punktu Rodzaj 
monitoringu Lp. Nr  Oznaczenie 

punktu 
pomiarowo-
kontrolnego 

km Kod JWCP Długość 
geograficzna 

Szerokość 
geograficzna 

1. 22 Lublinica - 
Zawadzkie 

1,3 PLRW60001711829 18,473660 50,629260 
 

MORW, 
MORYRW, 
MOEURW 

2. 54 Prosna – 
Praszka 

191,6 PLRW600017184129 18,445410  51,056190 MORW, 
MORYRW, 
MOEURW 

Oznaczenia: 
JCWP - jednolita część wód powierzchniowych 
MORW - monitoring operacyjny JCWP – 55 punktów pomiarowo-kontrolnych 
MORYRW - monitoring operacyjny celowy JCWP przeznaczonych do bytowania ryb – 41 punktów 
pomiarowo-kontrolnych 
MOEUZW - monitoring operacyjny sztucznych zbiorników wodnych na potrzeby oceny eutrofizacji wód – 
 4 punkty pomiarowo-kontrolne 

 
Źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2009 r. – WIOŚ Opole 2010 r. 
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Żadne z ww. punktów kontrolno-pomiarowych nie znajdują się na terenie Gminy 
Rudniki.  
W celu określenia jakości wód powierzchniowych znajdujących się na terenie Gminy 
Rudniki posłużono się wynikami badań przeprowadzonymi w roku 2006 na rzece 
Julianpolka (Jaworzynka) przepływającej przez zbiornik zaporowy Młyny II (opis 
zbiornika w punkcie 1.5.3.3. niniejszego opracowania) w miejscowości Młyny. 

 
Badania wody przeprowadzane były  w trzech punktach pomiarowych z 
częstotliwością raz w miesiącu. Punkt pierwszy znajdował się na rzece w odległości 
ok. 50 m powyżej ujścia rzeki do zbiornika, drugi – w zbiorniku (powyżej zapory 
zbiornika) a trzeci na odpływie ze zbiornika (10 m poniżej zapory zbiornika).                            
W punktach pomiarowych objętych badaniem określano: azotany, azotyny, amoniak, 
fosforany, BZT5, odczyn wody, przewodność elektrolityczną oraz temperaturę wody. 
Po przeprowadzeniu analizy danych uzyskanych po pomiarach wynika, że na 
pierwszym stanowisku pomiarowym najwyższe uśrednione wartości wskaźników 
fizyczno-chemicznych zaobserwowano dla: azotanów - 16,571 mg NO3

- ∙ dm3, 
azotynów - 0,153 mg NO2

- · dm3 i fosforanów - 0,397 mg PO4
3- · dm3, przewodności 

elektrolitycznej - 306,909 μS/cm, natomiast najniższe uśrednione wartości 
zaobserwowano dla BZT5 - 1,905 mg O2 · dm3, ChZTCr - 19,354 mg O2 · dm3 i 
temperatury wody – 10,278 °C. W trzecim punkcie pomiarowym (odpływ ze 
zbiornika) w porównaniu z punktem pierwszym, zanotowano najwyższe wartości 
średnich stężeń amoniaku – 0,346 mg NH4

+ · dm3, ChZTCr – 26,904 mg O2 · dm3. Na 
drugim stanowisku pomiarowym, znajdującym się w zbiorniku, w badanym okresie 
występowały najmniejsze wartości azotanów (10,107 mg NO3

- · dm3), azotynów 
(0,111 mg NO2

- · dm3) amoniaku (0,279 mg NH4
+ · dm3), fosforanów (0,204 mg PO4

3- 
· dm3), zanotowano natomiast największą wartość średnią temperatury wody – 
12,789°C i BZT5 – 6,343 mg O2 · dm3. 
Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów jakości wody (wg rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla 
prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia 
monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód – 
obecnie akt uchylony) stwierdzono, że wody objęte pomiarem należą do III klasy ze 
względu na zawartość azotynów, BZT5 i ChZTCr. 
 
Monitoring wód podziemnych 

 
Monitoring jakości zwykłych wód podziemnych jest jednym z elementów 

Państwowego Monitoringu Środowiska koordynowanego i finansowanego przez 
Inspekcję Ochrony Środowiska. Celem wykonywania badań jest wspomaganie 
działań zmierzających do likwidacji lub ograniczenia ujemnego wpływu czynników 
antropogenicznych na wody podziemne.  
W ramach zleconego przez GIOŚ programu Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) 
od 1991 r. wykonuje na terenie całego kraju badania i przeprowadza ocenę jakości 
wód podziemnych. 
W 2009 roku w ramach sieci krajowej monitoringu wód podziemnych kontynuowano 
badania diagnostyczne, jednak zmniejszyła się ilość punktów kontrolno pomiarowych 
i przeprowadzono ją w 22 punktach. Na terenie Gminy Rudniki nie usytuowano ani 
jednego punktu pomiarowego. Najbliższy i jedyny punkt znajduje się na terenie 
powiatu oleskiego w miejscowości Dobrodzień. Poniżej w tabeli przedstawiono jego 
charakterystykę. 
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Tabela 17. Klasyfikacja jakości wód podziemnych w 2010 r. – powiat oleski 
Nr 
pkt 

Miejscowość JCWPd Stratygrafia Klasa 
wody1) 

Przekroczone 
wskaźniki1) 

Przekroczone 
wskaźniki dla wód 

pitnych2) 
2662 Dobrodzień 116 Czwartorzęd IV NO3 NO2,Mn,NO3,N_NO3 

1) Ocena według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu 
wód podziemnych (Dz.U. nr 143 poz. 896) 

2) Wskaźniki niespełniające wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 61, poz. 417) 

 
Źródło: Stan środowiska w województwie opolskim w roku 2009 r.- WIOŚ Opole 2010 r. 
 
Jak wynika z przedstawionych danych wody podziemne terenu powiatu oleskiego 
kształtują się w IV klasie czystości. 
 

2.2.  Gospodarka odpadami  
 

Aktualny stan gospodarki odpadami w Gminie Rudniki w zakresie gospodarki 
odpadami omówiono szczegółowo w „Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla 
Gminy Rudniki na lata  2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”. 

 

2.3. Powietrze atmosferyczne  
 
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego polega na zwiększeniu stężeń  

danych substancji lub energii powyżej pewnych wartości progowych oraz na 
wprowadzeniu do środowiska substancji obcych. Na stan jakości powietrza 
atmosferycznego na terenie Gminy Rudniki ma przede wszystkim wpływ: 

 emisja zorganizowana pochodząca ze źródeł punktowych, liniowych i 
powierzchniowych (przemysł, usługi, lokalne kotłownie, z ogrzewania 
budynków mieszkalnych tzw. niska emisja), 

 emisja niezorganizowana tj. emisja substancji wprowadzanych do powietrza 
bez pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych np. 
spawanie, lakierowanie wykonywane poza obrębem warsztatu czy spalanie na 
powierzchni ziemi jak wypalanie traw, itp., 

 emisja niezorganizowana ze źródeł liniowych i powierzchniowych 
(komunikacja, drogi, parkingi). 

 
Główne źródła i rodzaje substancji to: 

 procesy spalania paliw - zbiorowe i indywidualne ogrzewanie pomieszczeń, 
piekarnie, suszarnie (główne zanieczyszczenia: pył, dwutlenek siarki, 
dwutlenek azotu, tlenek węgla), 

 środki transportu kołowego (główne zanieczyszczenia: tlenki azotu, 
węglowodory, tlenek węgla, pył), 

 procesy produkcyjne (zanieczyszczenia: węglowodory i ich pochodne, pyły, 
tlenki metali i inne specyficzne dla danej produkcji substancje). 
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Procesy energetyczne i przemysłowe 
Głównymi zanieczyszczeniami z procesów energetycznych i procesów 
przemysłowych są zanieczyszczenia pyłowe i gazowe. 
Podstawową masę zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery stanowi 
dwutlenek węgla. Jednak najbardziej uciążliwe składniki spalin to przede wszystkim 
dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla i pył. 
W mniejszych ilościach emitowane są również różnego rodzaju węglowodory 
aromatyczne i alifatyczne oraz związki węgla elementarnego w postaci sadzy.                
Wraz z pyłem emitowane są również metale ciężkie, pierwiastki promieniotwórcze i 
benzo(a)piren, który uznawany jest za jedną z bardziej znaczących substancji. 
 
Największe zakłady przemysłowe (o uregulowanym stanie formalno-prawnym, tj. 
posiadające pozwolenia emisyjne)  wprowadzające zanieczyszczenia do powietrza 
na terenie Gminy Rudniki to: 

 Dorota Śleziak Zakład Produkcyjno Usługowy Stolarstwo Eksport Import - – 
Mirowszczyzna,  

 P.P.H.U. „DASTA” – D. Stasiak – Janinów, 
 P.P.H.U. „WACŁAW” – W. Sieja – Żytniów, 
 P.P.H.U. „FEKS” – Zakład Przetwórstwa Drobiowego – Mirowszczyzna,               
 P.P.U.H. K. Markisz, K. Orzełek – Mostki. 

 
Niska emisja 

Ważnym źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Rudniki jest 
emisja zanieczyszczeń z emitorów niskich.  
Gmina Rudniki jest gminą wiejską, z zabudową niską w przewadze domów 
jednorodzinnych. Gmina nie posiada systemu ciepłowniczego. Z uwagi na małą 
gęstość cieplną obszarów zabudowanych zaopatrzenie w ciepło opiera się na 
kotłowniach lokalnych oraz ogrzewaniu indywidualnym. Najczęściej 
wykorzystywanym surowcem energetycznym w sektorze komunalnym jest nadal 
węgiel kamienny.   
Decydujący wpływ na zanieczyszczenie powietrza mają lokalne przestarzałe 
kotłownie pracujące dla potrzeb centralnego ogrzewania, małe przedsiębiorstwa 
spalające węgiel w celach grzewczych i technologicznych oraz piece węglowe 
używane w indywidualnych gospodarstwa domowych. Nie posiadają one praktycznie 
żadnych urządzeń ochrony powietrza. 
Dodatkowym źródłem zanieczyszczeń emitowanych do środowiska jest spalanie w 
domowych piecach odpadów, w tym tworzyw sztucznych, gumy i tekstyliów. W 
związku z tym do atmosfery przedostają się duże ilości sadzy, węglowodorów 
aromatycznych, merkaptanów i innych szkodliwych dla zdrowia ludzi związków 
chemicznych. Nasila się to szczególnie w okresie grzewczym. Emisja taka może 
powodować wyraźne okresowe pogorszenie stanu sanitarnego powietrza na 
terenach zasiedlonych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Może to być uciążliwe 
także dla mieszkańców terenów o słabych warunkach przewietrzania. 
Nowe budownictwo jednorodzinne wykorzystuje częściowo ekologiczne nośniki 
ciepła (olej opałowy lub gaz), a pozostałe to tradycyjne kotłownie na paliwa stałe 
(węgiel, miał węglowy, koks). Nieliczne budynki ogrzewane są elektrycznie lub za 
pomocą odnawialnych źródeł energii (pompy cieplne i baterie słoneczne). 
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Według ustaleń mieszkańcy gminy wykorzystują w ponad 90% paliwo węglowe w 
celu pozyskania energii cieplnej. Dotyczy to zarówno gospodarstw indywidualnych 
jak i jednostek użyteczności publicznej. 
Paliwa stałe są i jeszcze przez długi okres będą podstawowym nośnikiem energii 
(głównie ze względów ekonomicznych), wobec czego szczególną uwagę należy 
zwrócić na zagadnienia ograniczenia emisji zanieczyszczeń w procesie ich spalania, 
a więc na kierunki modernizacji samych źródeł ciepła, substytucję paliw, 
wprowadzenie nowych technik i technologii spalania, a także sprawdzone metody 
oczyszczania spalin i utylizacji odpadów paleniskowych. 
 
Komunikacyjne źródła zanieczyszczeń 

Kolejnym ważnym elementem niskiej emisji są zanieczyszczenia komunikacyjne, 
obejmujące takie substancje jak: tlenki azotu, węglowodory, pyły, tlenek węgla, 
aldehydy. Emisja ta wraz z postępującym zwiększaniem się ilości pojazdów wykazuje 
tendencję wzrostową. Szczególnie wysokie zanieczyszczenie powietrza 
substancjami pochodzącymi ze spalania paliw w silnikach pojazdów występuje na 
skrzyżowaniach głównych ulic miasta, przy trasach komunikacyjnych o dużym 
natężeniu ruchu. Przyczyną nadmiernej emisji substancji ze środków transportu jest 
również zły stan techniczny pojazdów, zła eksploatacja, przestoje w ruchu 
spowodowane złą organizacją ruchu lub zbyt małą przepustowością dróg. 
To właśnie emisja z silników samochodowych jest odpowiedzialna za wysokie 
stężenia tlenków azotu w rejonie ulic o dużym natężeniu ruchu.  
 
W przypadku substancji pyłowych dużą rolę w miejscowościach odgrywa tzw. 
„wtórna” emisja niezorganizowana z niesprzątanych ulic i placów czy ścierania opon. 
W obrocie paliwami występuje emisja węglowodorów głównie w czasie tankowania 
oraz przeładunku tych paliw. 

 

Emisja niezorganizowana 
Źródłami emisji niezorganizowanej na terenie gminy są procesy wypalania traw, 

ściernisk oraz nieużytków. 
Podczas składowania odpadów organicznych powstaje biogaz, który zawiera w 40-
60 % obj. metan i w 60 - 40 % obj. dwutlenek węgla. 
 
 

Sejmik Województwa Opolskiego wydał Uchwałę Nr XXXIII/354/2009  z dnia 
07.07.2009 r. w sprawie przyjęcia „Programu ochrony powietrza dla strefy 
namysłowsko-oleskiej”.  
 

Ocena aktualnego stanu środowiska ze względu na stopień zanieczyszczenia 
powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Rudniki  przeprowadzono na 
podstawie dokumentacji wykonanych przez WIOŚ Opole tj.  „Stanu środowiska w 
województwie opolskim w roku 2009” oraz „Oceny jakości powietrza w 2010 r. na 
terenie województwa opolskiego”. 
Ochrona powietrza zgodnie z ustawą - Prawo ochrony środowiska polega na 
zapewnieniu jego jak najlepszej jakości poprzez: 
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 utrzymanie stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu poniżej 
poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych oraz poziomów celów 
długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach, 

 zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do poziomów 
dopuszczalnych, docelowych oraz celów długoterminowych, gdy nie są one 
dotrzymane.  

Ocena jakości powietrza, zgodnie z zapisem art. 89 ustawy – Prawo ochrony 
środowiska, spoczywa na Wojewódzkim Inspektorze Ochrony Środowiska, który z 
mocy ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska jest odpowiedzialny za badania i 
oceny stanu środowiska prowadzone w ramach państwowego monitoringu 
środowiska. 
Przeprowadzanie ocen jakości powietrza ma na celu określenie wymagań 
dotyczących działań na rzecz poprawy jakości powietrza w zależności od poziomów 
stężeń występujących na danym obszarze i wyniku klasyfikacji stref. Podczas 
klasyfikacji stref stosuje się następujące kryteria: 
 

 klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnych/docelowych 
i nie jest wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza, 

 klasa B - poziom stężeń zawiera się pomiędzy wartością dopuszczalną a 
wartością dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji; należy 
właściwymi metodami określić obszary występowania przekroczeń wartości 
dopuszczalnych,  

 klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną powiększoną o 
margines tolerancji lub poziom dopuszczalny/docelowy (jeżeli nie występuje 
margines tolerancji); dla takich stref niezbędne jest opracowanie programu 
ochrony powietrza. 

 
Tabela 18.  Wyniki oceny bieżącej przeprowadzonej za rok 2009 w strefie 

namysłowsko-oleskiej dla kryterium ochrony zdrowia ludzi 
Nazwa strefy Klasa strefy Klasa strefy 

SO2 NO2 C6H6 CO PM10 Pb As Cd Ni B(a)P O3 
namysłowsko-
oleska 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
C 

 
A 

 
A 

 
A 

 
A 

 
C 

 
C 

Źródło: Stan Środowiska w Województwie Opolskim w roku 2009 r. 
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Tabela 19.  Wyniki oceny bieżącej przeprowadzonej za rok 2009 w strefie 

namysłowsko-oleskiej dla kryterium ochrony roślin 
Nazwa strefy Klasa strefy Klasa strefy 

SO2 NOX O3 
namysłowsko-oleskiej A A C 

Źródło: Stan Środowiska w Województwie Opolskim w roku 2009 r. 
 

Jak widać z powyższych tabel dla wszystkich substancji oprócz b(a)p, pyłu 
PM10  i   ozonu (O3) klasa strefy wynosi A, co oznacza, że poziom stężeń nie 
przekracza wartości dopuszczalnych/docelowych i nie jest wymagane prowadzenie 
działań na rzecz poprawy jakości powietrza.  
Klasa C dla PM10, b(a)p i ozonu oznacza, że poziom stężeń przekracza wartość 
dopuszczalną/docelową powiększoną o margines tolerancji - dla takich stref 
niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza. 
 
Przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 
roczna ocena jakości powietrza w województwie opolskim w roku 2006, wykazała 
przekroczenia dopuszczalnych poziomów jakości powietrza w zakresie pyłu 
zawieszonego PM10 w punktach pomiarowych : 

 na ulicy Mariańskiej 2 w Namysłowie; 
 na ulicy Solny Rynek 1 w Oleśnie 
 oraz na ulicy Rynek w Kluczborku 

tj. odpowiednio na terenie powiatów : 
 namysłowskiego,  
 oleskiego,  
 kluczborskiego. 

 
W związku z powyższym zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (jednolity tekst ustawy Dz. U. Nr 25, poz.150),  Marszałek 
Województwa, w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomów 
substancji w powietrzu  nakazał przygotowanie programu ochrony powietrza  dla 
tego rejonu. Wykonany projekt uchwały wraz z załączonym programem został 
przedstawiony następnie do zaopiniowania właściwym starostom. Program ochrony 
powietrza dla strefy namysłowsko-oleskiej przyjęto uchwałą Nr XXXIII/354/2009 
Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 7 lipca 2009 r. i ogłoszony w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego z 2009 roku nr 73 poz.1129. 
 
Z uwagi na wystąpienie przekroczeń w punkcie pomiarowym przy ulicy Solny Rynek 
1 w Oleśnie ( tabela poniżej) 
 
Tabela 20.  Stężenia pyłu zawieszonego PM10 oraz procent przekroczeń na stacji 

w Oleśnie 
Stanowisko Typ 

stacji 
Typ pyłu 24 h 

[µg/m3] 
% 

przekr. 
Liczba 

przekroczeń 
rok 

[µg/m3] 
% 

przekr. 
Olesno  
ul. Solny Rynek 1 

manualna Pył 
zawieszony 
PM10 

102 104 169 61 52,5 

Źródło: Stan Środowiska w Województwie Opolskim w roku 2009 r. 
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wyznaczona strefa objęła swym zasięgiem cały powiat oleski, a więc i Gminę 
Rudniki, położoną w zasięgu terytorialnym tej jednostki  administracyjnej. 
Wykonana analiza danych wykazała wystąpienie przekroczeń poziomów 
dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego PM10 zarówno o okresie uśredniania 
wyników 24 godzinnych jak i roku kalendarzowego. Z dokładniejszych analiz 
wynikało, że największe przekroczenia występowały w okresie od 23 do 30 stycznia, 
a najwięcej dni z przekroczeniami aż 85,8 % przypadków przekroczeń występowało 
w okresie grzewczym. W związku z powyższym przyjęto iż główną przyczyną 
przekroczeń wartości dopuszczalnych pyłu zawieszonego może być ogrzewanie 
indywidualne, traktowane jako tzw. niska emisja. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest 
przede wszystkim ogrzewanie, do którego wykorzystuje się węgiel o niskiej jakości i 
dużej zawartości popiołu i siarki, używa się kotłów o niskiej sprawności. 
Przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń pyłu PM10 spowodowane były 
również emisją pochodzącą ze źródeł przemysłowych, technologicznych, 
energetycznych, emisją związaną z komunikacją, emisją z rolnictwa oraz emisją 
niezorganizowaną z kopalni. 
 
  
 
Dwutlenek siarki 
Stopień zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki ocenia się dla kryterium 
ochrony zdrowia w odniesieniu do 1 i 24-godzinnego czasu uśredniania stężeń, 
wynoszącego odpowiednio 350 μg/m3 i 125 μg/m3. Na terenie powiatu oleskiego, na 
którym znajduje się Gmina Rudniki stężenia dwutlenku siarki utrzymują się na niskim 
poziomie i nie występują przekroczenia standardów jakości powietrza ustalonych dla 
wartości 1 i 24-godzinnych. 
 
Tabela 21.  Wyniki pomiarów stężeń dwutlenku siarki w powiecie oleskim w  

2009 roku 
Lokalizacja 
stanowiska 

pomiarowego 

Typ 
pomiaru 

Stężenie SO2 [µg/m3] 
średnie 
roczne 

w sezonie 
grzewczym 

w sezonie 
pozagrzewczym 

max. wartość 
24 

godz./miesięczna 
Olesno, 
 ul. Solny Rynek 

pasywny 7,1 12,5 1,9 19,0 

Olesno, 
 ul. Kani 

pasywny 10,1 18,5 1,9 25,7 

Praszka,  
ul. Mickiewicza 

pasywny 4,2 7,0 1,5 11,4 

Dobrodzień,  
ul. Powstańców 

pasywny 9,4 16,1 2,7 26,9 

Źródło: Stan Środowiska w Województwie Opolskim w roku 2009 r. 
 
 
Dwutlenek azotu 
Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu ocenia się pod kątem 
ochrony zdrowia dla dwóch kryteriów: stężeń 1-godzinnych oraz średniorocznych, dla 
których wartości dopuszczalne wynoszą odpowiednio 200 μg/m3 oraz 40 μg/m3. 
Równocześnie dopuszczalne stężenie 1-godzinne może zostać przekroczone 
maksymalnie 18 razy w roku. 
W roku 2009 w powiecie oleskim wartości stężeń dwutlenku azotu utrzymywały się 
na niskim poziomie i nie występowały przekroczenia standardów jakości powietrza.  
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Tabela 22.  Wyniki pomiarów dwutlenku azotu w powiecie oleskim w 2009 roku 
 

Lokalizacja 
stanowiska 

pomiarowego 

Typ 
pomiaru 

Stężenie NO2 [µg/m3] 
średnie 
roczne 

% 
normy 

w sezonie 
grzewczym 

w sezonie 
pozagrzewczym 

max. wartość  
24 

godz./miesiąc 
Olesno,  
ul. Solny Rynek 

pasywny 22,9 57 28,3 17,5 35,4 

Olesno, ul. Kani pasywny 19,1 48 26,2 12,1 41,0 
Praszka, 
 ul. Mickiewicza 

pasywny 14,0 35 18,6 9,4 25,1 

Dobrodzień,  
ul. Powstańców 

pasywny 18,8 47 23,9 13,7 30,8 

Źródło: Stan Środowiska w Województwie Opolskim w roku 2009 r. 
 
Prowadzone 2009 roku przez WIOŚ pomiary pasywne dwutlenku siarki i dwutlenku 
azotu nie dotyczą bezpośrednio terenu Gminy Rudniki lecz jej najbliższego 
otoczenia, jakim jest powiat oleski. W związku z czym zostały przedstawione w 
niniejszej dokumentacji. Odzwierciedlają one w pełni stan powietrza 
atmosferycznego jaki występuje na terenie Gminy Rudniki. 
 

2.4. KLIMAT AKUSTYCZNY  
 
Hałas komunikacyjny 
 

Hałas jest zjawiskiem szkodliwym dla zdrowia, uciążliwym i powodującym 
dyskomfort w funkcjonowaniu społeczeństwa. Charakteryzuje się mnogością źródeł i 
powszechnością występowania. Podstawowym źródłem hałasu występującym na 
terenie Gminy Rudniki jest hałas komunikacyjny. Przez Gminę Rudniki przebiegają 
ważne szlaki komunikacyjne, stanowiące źródło uciążliwości akustycznej: 

 droga krajowa nr 43 Wielun - Rudniki - Kłobuck – Częstochowa,  
 droga krajowa nr 42  Namysłów - Kluczbork - Praszka - Rudniki - Działoszyn - 

Pajęczno - Nowa Brzeźnica – Radomsko - Przedbórz - Ruda Maleniecka - 
Końskie - Skarżysko-Kamienna – Rudnik.  

Lokalizację dróg przedstawiono na rysunku 6. 
 
Poziom hałasu drogowego w strefie zabudowy chronionej kształtowany jest przez 
natężenie ruchu komunikacyjnego, udział transportu ciężkiego w strumieniu 
pojazdów, odległość zabudowy chronionej od drogi, prędkość ruchu pojazdów, typ i 
stan techniczny pojazdów, niweleta drogi, stan techniczny nawierzchni oraz płynność 
ruchu. 

 
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, ochrona przed hałasem polega na 
zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności 
poprzez: utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub, co najmniej na tym 
poziomie oraz zmniejszenie poziomu hałasu, co najmniej do dopuszczalnego, gdy 
nie jest on dotrzymany. Oceny i obserwacji zmian stanu akustycznego środowiska 
dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska - ustawa z dnia                                  
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27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150 ze 
zm.). 
Generalnie terenami podlegającymi ochronie akustycznej są: tereny zabudowy  
mieszkaniowej oraz tereny szpitali, szkół, uzdrowisk i rekreacyjno-wypoczynkowe. 
Aktualnie obowiązującym aktem prawnym normującym poziomy hałasu w 
środowisku jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w 
sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826). 

 
Rozporządzenie to ustala dopuszczalny, równoważny poziom dźwięku A LAeqT 
określony dla ośmiu najbardziej niekorzystnych godzin w porze dnia - LAeq D - (między 
godz. 6 a 22) lub najbardziej niekorzystnego, jednogodzinnego okresu czasu w  
porze  nocy - LAeq N.   
Tabela poniżej przedstawia dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 
powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu rozpatrywanego terenu, 
zgodnie z tabelą 1 załącznika do ww. rozporządzenia. 
 
Tabela 23. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez 

poszczególne grupy źródeł hałasu. 
Lp. Przeznaczenie terenu Dopuszczalny poziom 

hałasu w dB 
 Pozostałe obiekty i 

działalność będąca 
źródłem hałasu 

 8 h dla 
dnia1 

1 h dla 
nocy2 

1 A. Strefa ochronna "A" uzdrowiska 45 40 
 B. Tereny szpitali poza miastem 
2 A. Tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej 50 40 
 B. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem 

dzieci i młodzieży 
 C. Tereny domów opieki społecznej 
 D. Tereny szpitali w miastach 
3 A. Tereny zabudowy  mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 

zbiorowego 
55 45 

 B. Tereny zabudowy zagrodowej 
 C. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 
 D. Tereny mieszkaniowo-usługowe 
4 A. Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. 

mieszkańców 
55 45 

1 Dla 8 kolejnych, najbardziej niekorzystnych godzin w porze dnia, to jest między godzinami 6 i 22 
2 Dla najniekorzystniejszej godziny nocy, to jest w okresie między godzinami 22 i 6 
 
Na terenach nie wyszczególnionych w tabeli powyżej, dopuszczalny poziom hałasu 
określa się przyjmując wartości dopuszczalne dla rodzaju terenu o zbliżonym 
przeznaczeniu. Podstawą do klasyfikacji terenu są zapisy w planach 
zagospodarowania przestrzennego, przy czym tereny jednorodzinnej zabudowy 
mieszkaniowej kwalifikuje się do drugiej klasy standardu akustycznego, jeżeli plan 
nie dopuszcza lokalizacji w ich obrębie żadnych usług poza podstawowymi.                            
W przeciwnym razie, tereny te zalicza się do trzeciej klasy standardu akustycznego.  

 
Z uzyskanych danych wynika, że przeprowadzane przez WIOŚ Opole badania 
określające natężenie hałasu komunikacyjnego na terenie województwa opolskiego 
nie objęły swym zasięgiem ani jednej miejscowości znajdującej się w Gminie Rudniki,  
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w związku z czym wykorzystano w niniejszym opracowaniu artykuł pn. „Badanie 
wpływu rond na redukcję hałasu cz. III” (opracowanie: dr inż. Janusz Bohatkiewicz,  
mgr inż. Sebastian Biernacki, EKKOM Sp. z o.o.) w celu określenia najbardziej 
reprezentatywnych wyników pomiarów dla terenu gminy. 
W ww. opracowaniu pomiary hałasu wykonano w dwóch punktach pomiarowych 
znajdujących się w centrum miejscowości Jaworzno, położonej w Gminie Rudniki. 
Punkty zlokalizowane były przy budynkach mieszkalnych przy rondzie, na 
skrzyżowaniu drogi krajowej nr 42 z drogą krajową nr 43.  
 
Podczas pomiarów mierniki dźwięku znajdowały się na statywach, na wysokości 4 m 
nad poziomem terenu. Poniższa tabela przedstawia uzyskane podczas pomiaru 
wyniki. 
 
Tabela 24. Wyniki pomiarów hałasu w Jaworznie 

 Źródło:  Badanie wpływu rond na redukcję hałasu – cz. III. (opracowanie: dr inż. Janusz 
Bohatkiewicz, mgr inż. Sebastian Biernacki, EKKOM Sp. z o.o.) 

 
 
Z uzyskanych wyników wynika, że zostały przekroczone dopuszczalne poziomy 
hałasu zarówno dla pory dnia jak i nocy. 
 
 

2.5. POMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 
 

Promieniowanie elektromagnetyczne związane jest ze zmianami pola 
elektrycznego i magnetycznego. Narażenie na oddziaływanie pola 
elektromagnetycznego ma miejsce podczas eksploatacji urządzeń wytwarzających 
energię elektromagnetyczną. Może ona występować w każdym miejscu. 
Promieniowanie elektromagnetyczne wytwarzają: 

 urządzenia wytwarzające pole elektryczne i magnetyczne stałe, 
 urządzenia wytwarzające pole magnetyczne i elektryczne o częstotliwości               

50 Hz (np. linie energetyczne), 
  obiekty wytwarzające pole elektromagnetyczne o częstotliwości od 1 do                

300 tys. MHz (np. radiowe i telewizyjne anteny nadawcze, łączność radiowa, 
radiotelefony, CB radia, maszty telefonii komórkowej, radary). 

 
Monitoring pół elektromagnetycznych prowadzony jest przez WIOŚ począwszy od 
roku 2008. Badania prowadzone są w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych 
badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 
1645). Zgodnie z ww. rozporządzeniem punkty pomiarowe wybiera się w miejscach 
dostępnych dla ludności usytuowanych: 

Numer punktu 
pomiarowego 

Pora dnia (6:00-22:00) Pora nocy (22:00-6:00) 

LAeq 
[dB] 

Różnica w stosunku do wartości 
dopuszczalnej (60 dB) 

[dB]* 

LAeq 
[dB] 

Różnica w stosunku do wartości 
dopuszczalnej (50 dB) 

[dB]* 
PDH-1 62,3 +2,3 58,3 +8,3 
PDH-2 66,3 +6,3 62,4 +12,4 
*) wartości dodatnie oznaczają występowanie przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu, 
natomiast wartości ujemne oznaczają brak przekroczeń 
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 w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców 
przekraczającej 50 tys., 

 w pozostałych miastach, 
 na terenach wiejskich. 

Na terenie Gminy Rudniki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 
Opolu, nie przeprowadzał pomiarów natężenia promieniowania 
elektromagnetycznego, biorąc pod uwagę tereny o wysokiej gęstości zaludnienia w 
rejonie oddziaływania źródeł emisji PEM, w związku z tym niemożliwe jest dokładne 
określenie poziomu promieniowania w gminie.  
 
 

2.6.  OCHRONA PRZYRODY  

2.6.1. FORMY OCHRONY PRZYRODY WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE 
 GMINY 
Na terenie Gminy Rudniki nie występują parki narodowe, parki krajobrazowe, 
obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody, stanowiska dokumentacyjne, zespoły 
przyrodniczo-krajobrazowe, tj. formy ochrony przyrody ustanowione Ustawą o 
ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku. Utworzono natomiast użytki 
ekologiczne, pomniki przyrody oraz obszar chronionego krajobrazu 

 
Na obszarze gminy znajdują się trzy użytki ekologiczne: „Olszynka”, „Kąpieliska” oraz 
„Jelonki”.  Użytki „Olszynka” i „Kąpieliska” zostały utworzone 22 grudnia 2003 r. 
natomiast „Jelonki” 30 lipca 2010 r.  
 
Tabela 25. Użytki ekologiczne w Gminie Rudniki 

L
p. Forma ochrony przyrody Opis form 

ochrony 

Położenie 

Powierzch
nia 

administracyjne geograficzne 

Obręb 
(*) 

mezoregiony wg. 
J. Kondrackiego, 

W. Walczaka 
1 użytek ekologiczny 

„Olszynka” 
Bagno 
śródleśne 

Oleski Obniżenie 
Krzepickie, 
Próg Herbski 

1,32 

2 użytek ekologiczny 
„Kąpieliska” 

Bagno 
śródleśne 

Oleski Obniżenie 
Krzepickie, 
Próg Herbski 

1,95 

3 użytek ekologiczny 
„Jelonki’ 

Łąka 
śródleśna 

Jelonki - 0,96 

Oznaczenie : 
(*) położenie: powiat oleski, Gmina Rudniki 

Źródło: RDOŚ Opole 
 
Użytek ekologiczny „Jelonki” 
Obiekt stanowi łąka o powierzchni 0,96 ha w miejscowości Jelonki na obszarze 
Nadleśnictwa Wieluń na siedlisku boru świeżego. Łąka znajduje się w środku 
kompleksu leśnego w otoczeniu drzewostanu sosnowego z przechodzącym rowem 
melioracyjnym. 
Łąka ze względu na swój charakter ma duże znaczenie dla zachowania 
różnorodności biologicznej oraz stanowi ważne miejsce rozrodu i przebywania 
rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Odznacza się wieloma indywidualnymi cechami 
wyróżniającymi je spośród innych tworów przyrody oraz stanowi ważny element w 
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budowie otaczającego je krajobrazu. Obiekt jako, że jest jedną z nielicznych form 
przyrody o tak znacznych wartościach w tym regionie stanowi nieocenioną wartość 
edukacyjną, przyrodniczą i estetyczną. 
 
Wykaz gatunków rzadkich i chronionych zwierząt, dla których obszar użytku 
ekologicznego stanowi potencjalne miejsce żerowania i rozrodu: 

 żuraw (Grus grus), 
 bocian biały (Ciconia ciconia), 
 żaba trawna (Rana temporaria), 
 padalec zwyczajny (Anguis fragilis), 
 zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix), 
 żmija zygzakowata (Vipera berus). 

 
Wykaz roślin rzadkich i chronionych występujących na obszarze użytku 
ekologicznego: 

 kosaciec żółty (Iris pseudacorus), 
 wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum), 
 knieć błotna (Caltha palustris), 
 bluszcz pospolity (Hedera helix). 

 
Na terenie gminy wyznaczono uchwałą Nr VI/44/07 Rady Gminy Rudniki z dnia 20 
marca 2007 roku obszar chronionego krajobrazu pn.: „Załęcze – Polesie” . 
 
Obszar Chronionego Krajobrazu „Załęcze – Polesie ” ma powierzchnię 353 ha , 
położony jest w północno-wschodniej części Gminy Rudniki, w granicach byłego 
Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, obejmuje następujące miejscowości                           
( w całości lub w części ) : Dalachów, Janinów, Polesie, Słowików. 
Przedmiotem ochrony jest ekosystem, na który składa się mozaika pól i lasów 
porozcinanych licznymi dolinami ze stałymi ciekami i fragmentami naturalnych 
zespołów roślinnych a także krajobraz zbliżony do naturalnego. 
                                                                                        
 
Tabela 26.  Opis położenia obszaru chronionego krajobrazu występującego na 

terenie Gminy Rudniki 
Lp. Forma ochrony 

przyrody 
Opis form ochrony Położenie 

administracyjne 
Powiat Gmina Obręb 

1 Obszar 
chronionego 
krajobrazu 
„Załęcze-
Polesie” 

Ekosystemy pól i lasów z 
dolinami, ciekami i 
naturalnymi zespołami 
roślinnymi 

Oleski Rudniki Dalachów, 
Janinów, Polesie, 
Słowików 

Źródło: RDOŚ Opole 
 
Pomniki przyrody to forma ochrony indywidualnej, która zgodnie z Ustawą o ochronie 
przyrody (Art. 40) obejmuje pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich 
skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historyczno-pamiątkowej  
i krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je 
wśród innych tworów. Zaliczamy do nich sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa  
i krzewy gatunków rodzimych lub obcych, grupy drzew, aleje, źródła, wodospady, 
skałki, jary, głazy narzutowe i inne.  
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Zgodnie z rejestrem form przyrody znajdujących się w województwie opolskim 
(Dane: RDOŚ Opole – 2010) na terenie Gminy Rudniki znajduje się obecnie                       
15 pomników przyrody, których krótka charakterystyka znajduje się w tabeli poniżej. 
 
Tabela 27. Rejestr pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Rudniki 

Lp. 
Forma 

ochrony 
przyrody 

Opis formy ochrony 

Położenie 

Obwód 
pierścienicy 

[cm] 
Lokalizacja 

 

Ad 
ministra-

cyjne 
Geograficzne 

Obręb (*) 
mezoregiony 

wg. J. 
Kondrackiego 
W. Walczaka 

1 Pomnik 
przyrody 

pojedynczy okaz z 
gatunku dąb szypułkowy 
(Qercus robur) 

Dalachów Wysoczyzna 
Wieruszowska 

340 po lewej 
stronie drogi 

2 Pomnik 
przyrody 

pojedynczy okaz z 
gatunku lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

Jaworzno Wysoczyzna 
Wieruszowska 

330 przy kościele 

3 Pomnik 
przyrody 

pojedynczy okaz z 
gatunku lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

Jaworzno Wysoczyzna 
Wieruszowska 

325 przy starej 
plebani 

4 Pomnik 
przyrody 

pojedynczy okaz z 
gatunku lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

Jaworzno Wysoczyzna 
Wieruszowska 

413 przy starej 
plebani 

5 Pomnik 
przyrody 

pojedynczy okaz z 
gatunku lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

Jaworzno Wysoczyzna 
Wieruszowska 

430 przy stacji 
PKP 

6 Pomnik 
przyrody 

pojedynczy okaz z 
gatunku dąb szypułkowy 
(Qercus robur) 

Mirowszcz
yzna 

Wysoczyzna 
Wieruszowska 

385 za 
przejazdem 

kolejowym na 
skraju lasu 

7 Pomnik 
przyrody 

pojedynczy okaz z 
gatunku lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

Stary 
Bugaj 

Wysoczyzna 
Wieruszowska 

375 na terenie 
posesji, przy 

drodze 
prowadzącej 
do budynku 

miekszlanego 
8 Pomnik 

przyrody 
pojedynczy okaz z 
gatunku lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

Stary 
Bugaj 

Wysoczyzna 
Wieruszowska 

367 na terenie 
posesji, przy 

drodze 
prowadzącej 
do budynku 

miekszlanego 
9 Pomnik 

przyrody 
pojedynczy okaz z 
gatunku lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

Stary 
Bugaj 

Wysoczyzna 
Wieruszowska 

374 na terenie 
posesji 

10 Pomnik 
przyrody 

pojedynczy okaz z 
gatunku lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

Żytniów Próg Herbski 402 na terenie 
bazy sprzętu 
rolniczego 

11 Pomnik 
przyrody 

pojedynczy okaz z 
gatunku lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

Żytniów Próg Herbski 365 na terenie 
bazy sprzętu 
rolniczego 

12 Pomnik 
przyrody 

pojedynczy okaz z 
gatunku kasztanowiec 
zwyczajny (Aesculus 
hippocastanum) 

Żytniów Próg Herbski 423 przy drodze 
wewnętrznej 
do bazy RSP 

13 Pomnik 
przyrody 

pojedynczy okaz z 
gatunku dąb szypułkowy 
(Qercus robur) 

Żytniów Próg Herbski 400 za stacją 
paliw 

14 Pomnik 
przyrody 

pojedynczy okaz z 
gatunku jesion wyniosły 
(Fraxinus excelsior) 

Żytniów Próg Herbski 262 przy bramie 
wjazdowej do 

RSP 
15 Pomnik pojedynczy okaz z Żytniów Próg Herbski 338 na cmentarzu 
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przyrody gatunku lipa drobnolistna 
(Tilia cordata) 

parafialnym 

Oznaczenie : 
(*) położenie: powiat oleski, Gmina Rudniki  
Źródło: RDOŚ Opole 
 
W bezpośrednim sąsiedztwie gminy położone są  obszary objęte siecią Natura 2000, 
są to: 

 Specjalny Obszar Ochrony PLH100007 „Załęczański Łuk Warty” (ok. 4,5 km 
w linii prostej od Rudnik w kierunku północno-wschodnim),  

 Specjalny Obszar Ochrony PLH240024 „Stawiska” (ok. 10 km w linii prostej 
w kierunku wschodnim od Rudnik), 

 Specjalny Obszar Ochrony PLH240004 „Szachownica” (ok. 15 km w linii 
prostej w kierunku wschodnim od Rudnik). 

 
Specjalne Obszary Ochrony znajdujące się w okolicy gminy przedstawia rysunek 9. 
 

 
Rysunek 9. Specjalne Obszary Ochrony  
Źródło: www.maps.geoportal.gov.pl 
 

2.6.2. SIEDLISKA 
 
Różnorodne czynniki edaficzne gleb występujących na terenie Gminy Rudniki, 

warunkują istnienie wielu zbiorowisk roślinnych, zarówno naturalnych jak i 
półnaturalnych i antropogenicznych. 
Zbiorowiska chwastów – towarzyszą uprawom roślin zbożowych i okopowych i to 
właśnie one zajmują w gminie największą powierzchnię. 
Zbiorowiska szuwarowe i wielkoturzycowe – na terenie gminy zajmują niewielkie 
powierzchnie i głównie występują w miejscach podmokłych, m.in. w dolinie Prosny, 
Jaworzynki i ich dopływach oraz sąsiedztwie rowów melioracyjnych. Do najczęściej 
spotykanych należą płaty zespołów ze związku Phragmition. Do najbardziej 
rozpowszechnionych należy zespół trzciny pospolitej Phragmitetum australis i manny 
mielec Glycerietum maximae. Bardzo częstym zespołem, porastającym nieużytki w 

Specjalny Obszar Ochrony 
PLH100007  

Załęczański Łuk Warty 

Specjalny Obszar 
Ochrony PLH240024 

Stawiska 

Specjalny Obszar 
Ochrony PLH240004 

Szachownica 
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dolinach cieków jest zespół trzciny pospolitej w formie lądowej Phragmitetum 
australis fo. terrestris. Wzdłuż cieków wodnych lub w lokalnych obniżeniach terenu 
rozwijają się zespoły wysokich turzyc ze związku Magnocaricion. Zbiorowiska te na 
badanym terenie nie zajmują większych powierzchni. Najczęściej spotykanym 
zbiorowiskiem jest szuwar mozgowy Phalaridetum arundinaceae. Rzadziej 
spotykane są mokra łąka turzycowa Caricetum gracilis i szuwar turzycy błotnej 
Caricetum acutiformis, które zajmują najczęściej niewielkie powierzchnie. Występują 
m.in. w okolicach Porąbki i Łazów. Miejscami zabagnione partie łąk i brzegi strumieni 
zajmuje zespół kosaćca żółtego Iridetum pseudacori, któremu towarzysza liczne 
gatunki łąkowe i szuwarowe. 
Łąki – występują w dolinach Prosny, Jaworzynki, Piskary oraz w dolinach niewielkich 
cieków. Najbogatszymi gatunkowo, a zarazem najszybciej znikającymi z krajobrazu 
tego regionu typami łąk są łąki wilgotne. Wyróżniamy tu kilka typów zbiorowisk, 
wśród których na uwagę zasługuje występujące w okolicach Kuźnicy zbiorowiska 
ziołoroślowe z dominacja wiązówki błotnej Filipendulo-Geranietum i Lysimachio 
vulgaris-Fipenduletum. W lokalnych zagłębieniach kompleksów łąkowych, na 
zabagnionych glebach glejowych występuje dosyć pospolicie zespół sitowia leśnego 
Scirpetum silvatici. Na wyższych terasach zanotowano także płaty łąk wyczyńcowych 
Alopecuretum pratensis i łąk owsicowych Lolio-Cynosuretum służących najczęściej 
jako pastwiska. Intensyfikacja rolnictwa spowodowała zmiany w składzie i strukturze 
tych zespołów, dlatego też są najczęściej dosyć ubogie w gatunki i zajmują małe 
powierzchnie. Większość zbiorowisk łąkowych, zwłaszcza wrażliwych na zmiany 
wilgotnościowe, należy na tym terenie do potencjalnie zagrożonych. Zaprzestanie 
wykaszania lub zmiana sposobu ich użytkowania jest przyczyną zarastania wielu łąk 
łanami trzcinnika piaskowego Calamagrostis epigejos, różnymi gatunkami nawłoci 
Solidago sp. oraz wrotyczem pospolitym Tanacetum vulgare. 
Pospolite w Gminie Rudniki są tzw. zespoły dywanowe porastające miejsca 
intensywnie wydeptywane, w tym nawet szczeliny chodników. Budują je pospolite 
rośliny odporne na uszkodzenia mechaniczne. 
Zbiorowiska zaroślowe – do nich należą zarośla tarniny Rhamno-Cornetum 
sanguinei występujące bardzo rzadko na skrajach zadrzewień, miedzach i obrzeżach 
dróg polnych. Natomiast wzdłuż brzegów Prosny występują rzadko łozowiska z 
przewaga wierzby szarej Salicetum pentandro-cinereae oraz wikliny nadrzeczne 
Salicetum triandro-viminalis. 
Zbiorowiska leśne – na terenie Gminy Rudniki występuje ich niewiele. W dolinie 
Prosny i Jaworzynki spotykane są lasy liściaste. Natomiast na pozostałym terenie 
dominują antropogeniczne, niezgodne z roślinnością potencjalną nasadzenia sosny, 
rzadziej brzozy. Wśród lasów liściastych w Gminie Rudniki spotyka sie niewielkie 
fragmenty podgórskich lęgów jesionowych Carici remotae-Fraxinetum. Fitocenozy 
tego zespołu występują w dolinie Prosny koło Jelonek. W dolinie Jaworzynki i jej 
dopływów występuje również lęg jesionowo-olszowy Fraxino-Alnetum, w 
drzewostanie którego dominuje olsza czarna Alnus glutinosa. Pozostałością po nim 
są występujące nad brzegami cieków pojedyncze olsze czarne, tworzące na terenie 
całej gminy zadrzewienia śródpolne. Pozostałe kompleksy leśne w gminie, to 
zazwyczaj antropogeniczne monokultury sosny, których nasadzenie jest niezgodne z 
roślinnością potencjalną. Stąd też ich runo jest bardzo ubogie w gatunki lub brak go 
zupełnie i stąd też mają niewielką wartość przyrodniczą. Coraz większą powierzchnię 
zajmują samosiewy, głównie brzozy, na terenach długotrwale odłogowanych. 
Świadczy to, jak również wynika z wyżej przedstawionych analiz warunków 
naturalnych, że w gminie jest wiele terenów predysponowanych do zalesień. Są to 
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przede wszystkim grunty rolne z glebami klas VI i o zaburzonych stosunkach 
wodnych, tereny o dużych spadkach (zagrożone erozją), a wiec wzgórza i pagórki 
oraz tereny źródliskowe. 

2.6.3. FAUNA I FLORA GMINY RUDNIKI 
Ochrona gatunkowa (Ustawa o ochronie przyrody art. 46.1.) ma na celu 

zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin, 
zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk, gatunków rzadko występujących, endemicznych, 
podatnych na zagrożenia i zagrożonych wyginięciem oraz objętych ochroną na 
podstawie umów międzynarodowych, a także zachowanie różnorodności gatunkowej 
i genetycznej.  

 
Świat roślin 
 
Na terenie Gminy Rudniki poza wymienionymi w pkt. 2.6.2. siedliskami występują 
również: kosaciec żółty (Iris pseudacorus), knieć błotna (Caltha palustris). 
Zaobserwowano również występowanie gatunków objętych ochroną tj.: wawrzynka 
wilczełyko (Daphne mezereum) -  ochrona ścisła oraz bluszcza pospolitego (Hedera 
helix)- ochrona częściowa. Ww rośliny objęte ochroną znajdują się w wykazie 
gatunków chronionych do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9  lipca 2004 
roku w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną. 
 
Świat zwierząt 
 
Teren Gminy Rudniki jest typowy dla regionów rolniczych środkowej Polski z 
pewnymi wpływami gatunków charakterystycznych dla Wyżyny Krakowsko-
Wieluńskiej. Różnorodność gatunkowa zwierząt nie jest tu zbyt duża. Na terenach 
pól i łąk wśród ssaków dominują, takie jak: ryjówki, myszy polne, chomiki, jeże 
europejskie, zające a rzadziej kuny domowe, łasice, orzesznice. Występuje również 
karczownik. Łąki i pola gminy charakteryzują się również występowaniem licznych 
owadów, motyle reprezentują w głównej mierze np. rusałka pawik, rusałka 
wierzbowiec, cytrynek oraz bielinek kapustnik. Spotkać można również: pszczoły, 
chmiele i chrząszcze. Z rodziny bezkręgowców przedstawicielem licznie 
występującym jest ślimak. W kompleksach leśnych można spotkać: nielicznie 
występujące sarny, dziki i dość często lisy. Bogata na obszarze jury fauna nietoperzy 
jest tutaj reprezentowana przez kilka gatunków, lecz nie jest zbyt liczna. Oprócz 
typowych dla krajobrazu rolniczego ptaków takich jak wróblowate, krukowate, drozdy, 
przepiórki, kuropatwy czy myszołowy na obszar gminy zalatują także takie jak np. 
pliszka górska, jastrząb, jaskółka, bażant, kuropatwa i gęś zbożowa. Spośród gadów 
najczęściej spotykane są jaszczurka zwinka, padalec i zaskroniec. Płazy 
reprezentowane są przez kilka gatunków żab. 
 
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 
września 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych 
ochroną (Dz. U. Nr 220, poz.2237), pod ochroną ścisłą na terenie Gminy Rudniki są 
następujące gatunki  
 ssaków: 

 ryjówkowate Soricidae, 
 chomik europejski Cricetus cricetus, 
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 jeż europejski Erinaceus europaeus, 
 łasica Mustela nivalis, 
 orzesznica Muscardinus avellanarius, 
 nietoperze  Chiroptera, 
 zając bielak Lepus timidus, 

 ptaków: 
 żuraw Grus Grus, 
 bocian biały Ciconia ciconia, 
 gołębiowe Columbiformes, 
  jaskółkowate Hirundinidae, 
 drozdowate Turdidae, 
 przepiórka Coturnix coturnix, 
 myszołów Buteo buteo, 
 pliszka górska Motacilla cinerea, 
 jastrząb Accipiter gentili, 

 gadów: 
 jaszczurka zwinka Lacerta agi lis, 
 padalec zwyczajny Anguis fragilis, 
 zaskroniec zwyczajny Natrix natrix, 
 żmija zygzakowata Vipera berus, 

 płazów: 
 żabowate Ranidae w tym: 
 żaba trawna Rana temporaria 

 
natomiast (zgodnie z załącznikiem nr 2 do ww. rozporządzenia) pod ochroną 
częściową są: 
 ssaki:  

 karczownik Arvicola terrestris, 
 ptaki: 

 wróblowate w tym: 
 gawron Corvus frugilegus, 
 kruk Corpus corax, 
 sroka Pica pica, 
 wrona siwa Corvus corone. 

 
Świat grzybów 
 
Według  danych uzyskanych z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu w 
granicach Gminy Rudniki potwierdzone zostało występowanie Flagowca olbrzymiego 
Meripilus giganteus. Gatunek grzyba znajduje się w wykazie do rozporządzenia 
Ministra Środowiska  z dnia 9  lipca 2004 roku w sprawie  dziko występujących 
grzybów objętych ochroną i objęty jest ochroną ścisłą.  
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2.7.  POWAŻNE AWARIE, BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE I BIOLOGICZNE 
ORAZ KLĘSKI ŻYWIOŁOWE, POWODZIE 

 
Według rejestru prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska oraz Państwową Straż Pożarną, na terenie Gminy Rudniki nie 
funkcjonują zakłady przemysłowe, w których występowałyby rodzaje i ilości 
substancji niebezpiecznych pozwalające zakwalifikować je do zakładów o 
zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej lub zakładów o dużym ryzyku 
wystąpienia awarii przemysłowej. Nie istnieje zatem ze strony istniejących zakładów 
zwiększone bądź duże ryzyko zagrożenia poważną awarią przemysłową. 
Na terenie gminy zarejestrowano natomiast zakłady przemysłowe i obiekty, w których 
występują substancje niebezpieczne w mniejszych ilościach i stwarzają potencjalne 
zagrożenia dla środowiska. Są to przede wszystkim zakłady magazynujące materiały 
niebezpieczne (paliwa płynne, gazy techniczne i inne chemikalia). 
Do obiektów tych zaliczyć należy: 

 stacje paliw płynnych, 
 punkty sprzedaży gazu LPG, 
 hurtownie gazów technicznych, 
 lokalne kotłownie olejowe. 

Obiekty te stwarzają zagrożenie z uwagi na lokalizację w bezpośrednim sąsiedztwie 
zabudowy mieszkalnej i cieków wodnych. Zastosowane w ww. obiektach 
zabezpieczenia znacznie ograniczają ryzyko wystąpienia zagrożeń. 
Funkcjonowanie tych obiektów związane jest także z transportowaniem substancji 
niebezpiecznych. 
 
Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym regulowane jest przez ustawę z                
27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze 
zm.) oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie 
rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie 
decyduje o zaliczeniu do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. Nr 58 z dnia 17.05.2002 r., 
poz. 535).  
 
Na terenie Gminy Rudniki nie występuje również zagrożenie związane z 
wystąpieniem powodzi. Zgodnie z komunikatem odnośnie powodzi obwieszczonym 
przez WIOŚ Opole, gmina nie została zalana w lipcu 1997 roku, podczas powodzi 
tysiąclecia oraz podczas powodzi w 2010 roku. 
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3. RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU  
Celem raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Rudniki  jest 

przedstawienie realizacji zadań zapisanych w tym dokumencie. Raport obrazuje 
podjęte działania w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy w latach 2006- 
2010. Porównanie uzyskanych efektów daje odpowiedz na pytanie, w jakim stopniu 
udało sie zrealizować przedsięwzięcia przyjęte w Programie Ochrony Środowiska. 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rudniki stanowi podstawowe narzędzie 
prowadzenia polityki ekologicznej w gminie. Fundamentalnym założeniem w 
tworzeniu programów ochrony środowiska na wszystkich szczeblach – od krajowego 
do gminnego – jest, aby ich realizacja doprowadziła do poprawy stanu środowiska 
naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewniła skuteczne 
mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyła warunki dla 
wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa. 
Materiałami wyjściowymi do sporządzenia raportu były informacje uzyskane z gminy, 
w okresie od kwietnia do czerwca 2011 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetów 
w okresie 2006-2010 r. 
 

W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2003-2006 z 
perspektywą na lata 2007-2010 na podstawie celów polityki ekologicznej państwa, 
zadań ujętych w programie wojewódzkim i powiatowym, a także uwzględniając 
specyfikę gminy sformułowano priorytetowe cele. 
Poniżej przedstawiono informacje o podjętych działaniach przyjętych w 
harmonogramie Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rudniki w 
latach 2006-2010.  
 
 
Cel 1. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA  
 

Działanie 1.  Kanalizacja sanitarna wsi Dalachów. 
Działanie 2.  Kanalizacja sanitarna wsi Julianpol, Jaworzno Wieś, Mostki, 

Polesie, Jaworek Górny, Młyny. 
Działanie 3. Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenach 

nieskanalizowanych. 
Działanie 4. Budowa zbiornika wodnego w Jaworku. 
Działanie 5. Pozostałe zamierzenia modernizacyjne w celu osiągnięcia 

wymagań Dyrektywy 98/83/EC w zakresie poprawy stanu 
przewodów sieci wodociągowej . 

Działanie 6.  Modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków w Rudnikach i 
w Żytniowie. 

 

 REALIZACJA ZADAŃ: 
W ramach inwestycji związanej z budową kanalizacji we wsi Dalachów sporządzono 
dokumentację w 2009 roku. Powyższe zadanie ujęte zostało w Planie Inwestycji 
Wieloletnich do realizacji w latach 2011-2012. 
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W 2009 roku została opracowana koncepcja budowy zbiornika retencyjnego w 
Jaworku. 
Z działań przyjętych do realizacji zrealizowano również: 

 budowę studni głębinowej w Jaworku; 
 zakup i montaż pompy głębinowej, 
 budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w Jaworznie. 

Przygotowano projekt techniczny rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych w 
Rudnikach (planowana realizacja inwestycji 2012 rok). Rozbudowa  polegać będzie 
na wykonaniu punktu zlewnego  dla ścieków dostarczanych na oczyszczalnię oraz 
trzcinowych poletek osadczych do odwadniania i mineralizacji osadów ściekowych 
powstających na przedmiotowej instalacji, jak również powstających w 
przydomowych oczyszczalniach ścieków zlokalizowanych na terenie gminy, a 
eksploatowanych przez jej mieszkańców. 
 

Cel 2.  OCHRONA I ZRÓWNOWAŻONE WYKORZYSTANIE LASU 

Działanie 7.  Stymulowanie wprowadzania zadrzewień i zakrzewień i 
zakrzaczeń śródpolnych. 

Działanie 8.  Opracowanie dokumentacji ekofizjograficznej gmin. 
 

 REALIZACJA ZADAŃ: 
Powyższe zadania nie zostały zrealizowane. Gmina nie przystąpiła jeszcze do 
opracowania aktualizacji tego dokumentu. Działanie zostało przeniesione do 
realizacji na okres późniejszy. 

 
Cel 3. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU 
 

Działanie 9. Bieżąca ochrona przyrody. 
Działanie 10. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza gminy. 
Działanie 11. Wdrażanie programów zwiększania retencji zlewni oraz 

renaturalizacja układów hydrologicznych. 
 

 REALIZACJA ZADAŃ: 
 
Ochrona zasobów przyrodniczych występujących w Gminie Rudniki  realizowana 
była na bieżąco między innymi poprzez: 

 wnikliwą ocenę  wszelkich planowanych  działań objętych procedurą 
związaną z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięć,  celem określenia warunków realizacji 
inwestycji, chroniąc tym samym środowisko naturalne będące w zasięgu 
ich oddziaływania, 

 wdrażanie do nowych lub zmienianych strategii, polityk i programów 
problematyki ochrony środowiska np. przez stworzenie optymalnych 
warunków  ochrony istniejącej przyrody w przyjętej uchwałą  nr XXII/181/ 
09 Rady Gminy w Rudnikach z dnia 3 lutego 2009 roku o zmianie Studium 
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uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Rudniki,  w aktualizowanych dokumentach POŚ i PGO, 

 tworzenie form ochronnych na terenach o dużych walorach 
przyrodniczych, tj. wyznaczenie obszaru chronionego krajobrazu „Załęcze-
Polesie” (uchwała nr VI/44/07 Rady Gminy Rudniki z dnia 20 marca 
2007r.), utworzenie użytku ekologicznego „Jelonki”  (uchwała nr 
XXXVII/292/10 Rady Gminy Rudniki z dnia 31 lipca 2010 r.). 

 
 
Cel 3. OCHRONA ZASOBOW KOPALIN 
 

Działanie 12. Uwzględnienie w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego wszystkich udokumentowanych złóż wraz z 
zapisami uniemożliwiającymi ich trwałe zainwestowanie. 

 
 REALIZACJA ZADAŃ: 

Zadanie to realizowane jest na bieżąco w dokumentach planistycznych (np. w 
zmianie studium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Rudniki ). 

 
 

Cel 4. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 
 
Działanie 13. Poprawa stanu technicznego i przebudowa dróg gminnych. 
Działanie 14. Budowa sieci gazowej w Gminie Rudniki. 
Działanie 15. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: szkoły, 

przedszkola. 
 

 REALIZACJA ZADAŃ: 
Zadanie to realizowano miedzy innymi przez: 

 Przebudowę ulic: Cichej, Wiejskiej, Chrobrego, Mieszka I  (łączna  długość 
dróg  0,41 km) w miejscowości Rudniki, 

 Przebudowę drogi gminnej Nr 101046 O Żytniów – Żurawie ( długość nowej 
nawierzchni 2,82 km), 

 Przebudowę drogi Mirowszczyzna – Jaworek Dolny (długość nowej 
nawierzchni 1,77 km), 

 Remont drogi gminnej Nr 100923 O  w Dalachowie ( na długości 0,38 km), 

 Remont drogi gminnej Nr 101049 O w Żytniowie ( na długości 0,63 km), 

 Przebudowę drogi gminnej Nr 101012 O Odcinek – Janinów – Słowików wraz 
z wykonaniem oświetlenia ulicznego ( długość nowej nawierzchni 3,45 km), 

 Remont  ul. Jaworowej w Rudnikach, 

 Przebudowę drogi gminnej: Nr 101065 O ulica Dąbrówka i Nr 101020 O 
Rudniki – Jaworzno Polesie - przygotowano dokumentacji.  
Pod koniec 2010 r. została podpisana umowa dofinansowania ze środków Unii 
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Europejskiej tego zadania z terminem wykonania w 2011 roku, 

 Przebudowę i remont drogi Jawor – Rudniki (długość nowej nawierzchni 1,4 
km). 

Ponadto: 
W 2009 roku podczas prac związanych z budową drogi Jaworzno – wykonano drogę 
o długości 1,33 km.  
Utwardzono drogę dojazdową do szkoły Podstawowej w Cieciułowie wraz z 
parkingiem.  
Zbudowano oświetlenie drogowe w Julianopolu – wykonano sieć wraz z 9 punktami 
oświetleniowymi w Julianopolu. 
Gmina Rudniki w 2009 roku wystąpiła z wnioskami o dofinansowanie do zadań 
obejmujących:  

 termomodernizację Szkoły Podstawowej w Jaworznie; 
 termomodernizację  i przebudowę Szkoły Podstawowej w Żytniowie. 

Wymienione zadania są obecnie realizowane. 
 
 
Cel 5. OCHRONA GLEB 
 

Działanie 16. Minimalizowanie przeznaczania gruntów ornych o najwyższych 
klasach bonitacyjnych na cele nierolnicze i nieleśne. 

 REALIZACJA ZADAŃ: 
Gmina Rudniki uchwałą nr XXVII/255/06  Rady Gminy z dnia 27 lutego 2006 roku 
przyjęła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządzony celem 
wyznaczenia gruntów do zalesienia na terenie Gminy Rudniki.   
W przedmiotowym  dokumencie wyznaczono nieużytki i tereny gruntów rolnych o 
malej przydatności rolnej pod zalesianie, określając tym samym następujące 
zasady gospodarowania: 
1) do zalesień powinny być wykorzystywane gatunki drzew zgodnie z warunkami 

siedliskowymi i składem gatunkowym roślinności potencjalnej;  
2) do zalesień w poszczególnych wsiach (przysiółkach) zaleca się następujący 

skład gatunkowy:  
a) Bobrowa: w dolinie Piskary i jej dopływu – jesion wyniosły Fraxinus excelsior i 

olsza czarna Alnus glutinosa, na pozostałym terenie – dąb bezszypułkowy 
Quercus petraea z minimalną domieszką sosny zwyczajnej Pinus sylvestris,  

b) Kuźnica Żytniowska – Pieńki: w dolinie Prosny – jesion wyniosły Fraxinus 
excelsior i olsza czarna Alnus glutinosa, na pozostałym terenie – dąb 
bezszypułkowy Quercus petraea z minimalną domieszką sosny zwyczajnej Pinus 
sylvestris,  

c) Jelonki: w dolinie Prosny – jesion wyniosły Fraxinus excelsior i olsza czarna 
Alnus glutinosa, na pozostałym terenie – dąb szypułkowy Quercus robur, grab 
zwyczajny Carpinus betulus, jodła pospolita Abies alba z minimalną domieszką 
sosny zwyczajnej Pinus sylvestris,  

d) Stary Bugaj: dąb bezszypułkowy Quercus petraea z minimalną domieszką 
sosny zwyczajnej Pinus sylvestris,  

e) Cieciułów – Żurawie: w dolinach cieków – jesion wyniosły Fraxinus excelsior i 
olsza czarna Alnus glutinosa, na pozostałym terenie – dąb bezszypułkowy 
Quercus petraea z minimalną domieszką sosny zwyczajnej Pinus sylvestris,  
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f)  Żytniów: w dolinach cieków – jesion wyniosły Fraxinus excelsior i olsza czarna 
Alnus glutinosa, na pozostałym terenie – dąb bezszypułkowy Quercus petraea z 
minimalną domieszką sosny zwyczajnej Pinus sylvestris, 

g) Julianpol: w dolinie cieku – jesion wyniosły Fraxinus excelsior i olsza czarna 
Alnus glutinosa, na pozostałym terenie – dąb bezszypułkowy Quercus petraea z 
minimalną domieszką sosny zwyczajnej Pinus sylvestris,  

h) Kąty – Jaworzno – Mostki: w dolinach cieków – jesion wyniosły Fraxinus 
excelsior i olsza czarna Alnus glutinosa, na pozostałym terenie – dąb szypułkowy 
Quercus robur, grab zwyczajny Carpinus betulus, jodła pospolita Abies alba z 
minimalną domieszką sosny zwyczajnej Pinus sylvestris,  

i)  Jaworzno Polesie – Słowików – Młyny: w dolinach cieków – jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior i olsza czarna Alnus glutinosa, na pozostałym terenie – dąb 
bezszypułkowy Quercus petraea z minimalną domieszką sosny zwyczajnej Pinus 
sylvestris.  

j)  Łazy: w dolinach cieków – jesion wyniosły Fraxinus excelsior i olsza czarna 
Alnus glutinosa, na pozostałym terenie – sosna zwyczajna Pinus sylvestris i dąb 
szypułkowy Quercus rober,  

k) Młyny – Janinów: dąb bezszypułkowy Quercus petraea z minimalną domieszką 
sosny zwyczajnej Pinus sylvestris,  

l)  Janinów – Dalachów (wschodnia część): w dolinie cieku – jesion wyniosły 
Fraxinus excelsior i olsza czarna Alnus glutinosa, na pozostałym terenie – dąb 
bezszypułkowy Quercus petraea z minimalną domieszką sosny zwyczajnej Pinus 
sylvestris,  

m) Odcinek: w dolinach cieków – jesion wyniosły Fraxinus excelsior i olsza czarna 
Alnus glutinosa, na pozostałym terenie – sosna zwyczajna Pinus sylvestris i dąb 
szypułkowy Quercus robur,  

n) Dalachów (pozostała część): w dolinach cieków – jesion wyniosły Fraxinus 
excelsior i olsza czarna Alnus glutinosa, na pozostałym terenie – sosna 
zwyczajna Pinus sylvestris i dąb szypułkowy Quercus robur;  

 
3) należy zachować istniejące w granicach terenów objętych planem:  
a) cieki i oczka wodne,  
b) enklawy łąk wilgotnych,  
c) drogi wewnętrzne (dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych),  
d) dojazdy do działek budowlanych szerokości nie mniejszej niż 5m;  
 
4) nasadzenia należy wykonywać z zachowaniem wymaganych odległości 

określonych w przepisach odrębnych od istniejących obiektów budowlanych, tj. 
budynków, dróg i napowietrznych linii elektroenergetycznych;  

5)  wyklucza się nasadzenia w pasie terenu zarezerwowanym pod przyszłą 
budowę gazociągu; ustalenie traci moc w przypadku wydania decyzji o 
pozwoleniu na budowę gazociągu inną, alternatywną trasą;  

6) na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego ustalenie pkt 1 jest 
obowiązujące;  

7)  na obszarze bezpośredniego zagrożenia możliwe wyłącznie nasadzenia 
zgodne z przepisami odrębnymi;  

8)  grunty, na których znajdują się stanowiska archeologiczne, zlokalizowane na 
rysunku planu, można zalesić w sposób i w zakresie określonym przez 
Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;  
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9) zalesianie gruntów objętych melioracjami możliwe na warunkach uzgodnionych z 
organem właściwym w sprawach ochrony melioracji wodnych, tj. Marszałkiem 
Województwa Opolskiego. 

 
 

Cel 6. GOSPODARKA ODPADAMI 
 
Cele krótkoterminowe: 
 

Działanie 17. Prowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnych mieszkańców w 
zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami 
komunalnymi, w związku z wdrażaniem gminnego planu 
gospodarki odpadami. 

Działanie 18. Objęcie docelowo wszystkich mieszkańców gminy 
zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych (100 % 
mieszkańców). 

Działanie 19. Podniesienie skuteczności selektywnego zbierania odpadów ze 
szczególny uwzględnieniem rozwoju selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 

Działanie 20. Prowadzenie kampanii informacyjnej propagującej przydomowe 
kompostowniki na odpady biodegradowalone; redukcja do 75 % 
(wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji wytworzonej w 1995 roku poprzez poddawanie 
ich formom odzysku i unieszkodliwiania (poza składowaniem). 

Działanie 21. Sukcesywne usuwanie materiałów zawierających azbest (z 
elewacji i pokryć dachowych) z budynków mieszkalnych i 
gospodarczych; ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
prawidłowe postępowanie z odpadami azbestowymi w czasie 
ich usuwania, transportu i składowania. 

Działanie 22. Wprowadzenie, rozwój i podniesienie skuteczności selektywnej 
zbiórki odpadów dla osiągnięcia odpowiednich poziomów 
odzysku i recyklingu: 
- odpadów wielkogabarytowych na poziomie 20 % 
- odpadów budowlanych na poziomie 15 % 
- odpadów niebezpiecznych na poziomie 15 % 

Działanie 22. Zorganizowanie punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych ze 
strumienia odpadów komunalnych. 

Działanie 23. Wprowadzenie ewidencji rodzajów i ilości odpadów na 
składowisku. 
 

Cele długoterminowe: 
 

Działanie 24. Kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia 
świadomości społecznej. 

Działanie 25. Dalsza organizacja i doskonalenie lokalnych systemów 
gospodarki odpadami komunalnymi. 

Działanie 26. Dalsze bezpieczne usuwania materiałów zawierających azbest 
realizowane poprzez zaktywizowanie działań dyspozycyjno-
kontrolnych nadzoru usuwania azbestu na terenie gminy. 
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Działanie 27.  Dalszy rozwój selektywnej zbiórki i osiągnięcie odpowiedniego 
limitu odzysku i recyklingu: 
- odpadów wielkogabarytowych na poziomie 55 % 
- odpadów budowlanych na poziomie 45 % 
- odpadów niebezpiecznych na poziomie 57 % 

Działanie 28. Dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”. 
Działanie 29. Ograniczenie masy odpadów opakowaniowych deponowanych 

na składowisku. 
Działanie 30. Dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji. 
 

 REALIZACJA ZADAŃ: 
Realizację zadań szczegółowo opisano w  aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami 
dla Gminy Rudniki na lata 2011-2014 w punkcie 4.3 (Ocena realizacji celów) będącej 
integralną częścią niniejszej dokumentacji. 

 
 

 
Cel. 7. WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ 
 

Działanie 31. Opracowanie programu oszczędzania energii i wykorzystania 
energii odnawialnych. 

 REALIZACJA ZADAŃ: 
Zadanie nie zrealizowano. Zadanie będzie realizowane w latach następnych. 
 
Celem tworzenia warunków dających podstawę do budowy instalacji alternatywnych 
źródeł pozyskiwania energii Gmina Rudniki w dniu 2 września 2008 roku uchwałą                 
Nr XVIII/144/08 Rady Gminy przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego w zakresie  niezbędnym do realizacji zespołu 
elektrowni wiatrowych, obejmującego sześć obszarów w granicach sołectw: 
 obszar 1 – Żytniów, Jelonki, 
 obszar 2 – Żytniów, Cieciułów, 
 obszar 3 – Mostki, Jaworzno, Julianpol, 
 obszar 4 – Jaworzno, Jaworek, 
 obszar 5 – Cieciułów, Julianpol, Jaworzno, 
 obszar 6 – Bobrowa, Bugaj.   
Po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Rudniki, Rada Gminy Rudniki uchwałą nr  XXXV/277/10 z 
dnia 27 kwietnia 2010 roku przyjęła zakres i przedmiot ustaleń planu dotyczący 
między innymi wyznaczenia miejsc do lokalizowania elektrowni wiatrowych oraz  
standardów akustycznych dla tych terenów.  
 
Na podstawie przyjętej uchwały ustalono w szczególności: 
 

1. Na obszarach objętych planem dopuszcza się wyłącznie lokalizację turbin 
wiatrowych, w których zastosowane są najlepsze dostępne techniki 
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ograniczające emisję infradźwięków oraz błyski słoneczne (tzw. „efekt disco”), 
oraz emisję hałasu. 

2.  Dla terenów zabudowy zagrodowej (RM) w zakresie dopuszczalnych 
poziomów hałasu obowiązują odpowiednio przepisy odrębne jak dla zabudowy 
zagrodowej. 

3.  Hałas emitowany przez turbiny nie może powodować przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w przepisach odrębnych dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w odległości większej niż 500m od 
granicy terenów, na których dopuszcza się lokalizację turbin wiatrowych (tj. 
terenów oznaczonych symbolem Rw, tj. tereny rolne, na których możliwa jest 
lokalizacja elektrowni wiatrowej). 

 
 
 
 
Cel 8. EDUKACJA EKOLOGICZNA 
 

Działanie 32. Wydawanie instrukcji, broszur, ulotek, folderów. 
 

 REALIZACJA ZADAŃ: 
Na terenie gminy podejmowane są wszelkie działania mające na celu uświadamiania 
społeczeństwa w zakresie edukacji ekologicznej. Gmina realizuje zadanie poprzez 
rozdawanie ulotek informacyjnych. Prowadzone były akcje informacyjne nt. azbestu, 
segregacji bioodpadów, dioksyn, spalania odpadów w piecach i kotłowniach oraz 
ograniczania wytwarzanych odpadów. Ulotki wydawane były przy każdej okazji, 
również na spotkaniach sołtysowskich, na których były również poruszane tematy 
związane z postępowaniem z odpadami. Wszystkie informacje znajdują się również 
na stronie internetowej gminy. 

 
 

Cel 9. PROMOCJA KULTURY I REKREACJI 
 

Działanie 33. Modernizacja zaplecza socjalnego w Domu Kultury w 
Rudnikach. 

Działanie 34. Zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego w 
Dalachowie. 

Działanie 35.  Zagospodarowanie terenu na centrum spotkań dla 
mieszkańców Jaworzna. 

Działanie 36. Budowa ścieżki rowerowej w Gminie Rudniki i utworzenie 
punktu informacji turystycznej. 

Działanie 37.  Muzeum wsi w Rudnikach. 
Działanie 38.  Ochrona przeciwpożarowa i antywłamaniowa w zabytkowych 

kościołach w Gminie Rudniki. 
 
 

 REALIZACJA ZADAŃ: 
Wybudowano ścieżkę turystyczno – edukacyjną w gminie Rudniki w 2010 roku.  
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Wykonano częściowo prace przy zagospodarowaniu centrum rekreacyjno-
sportowego w Dalachowie – wybudowano place zabaw i boisko sportowe. 
W 2006 roku zagospodarowano centrum rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców wsi 
Mirowszczyzna i Jaworzno. 
 
Wszystkie wymienione działania do  2009 roku były finansowane z: środków 
własnych, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego, dotacji z budżetu państwa, Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych, dofinansowania z powiatu, kredytu (pożyczka), natomiast w roku 2010 
dodatkowo z: środków własnych, dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich, Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej, dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, pożyczki z WFOŚiGW. 
 
 

4. STRATEGIA  DZIAŁAŃ – OCHRONA DZIEDZICTWA 
PRZYRODNICZEGO  I KULTUROWEGO 

4.1 GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 
 
Stan wyjściowy: 
 

Gmina posiada bardzo dobrze rozwinięty system zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę, jak również odpowiedni zasięg obsługi i stopień pokrycia potrzeb przez 
wodociągi komunalne (nie występują deficyty, istnieją rezerwy, nie występuje pilna 
potrzeba rozbudowy układu sieciowego). 
Inwestycje w zakresie rozbudowy sieci wodociągowych będą realizowane na 
terenach przeznaczonych pod budownictwo, zgodnie z planem zagospodarowania 
przestrzennego. 
Gmina posiada niski stopień skanalizowania, jest to efekt  silnie rozproszonej 
zabudowy. Tereny gminy  w zasadzie nie są wyposażone w kanalizację deszczową. 
Zbiorowe odprowadzanie i oczyszczenie ścieków sanitarnych oparto o system 
mieszany – grawitacyjno ciśnieniowy. Pozostała część gminy funkcjonuje w oparciu o 
przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków. Podstawowym problemem gospodarki 
ściekowej gminy jest gospodarka osadami ściekowymi  (dot.  to w szczególności 
osadów powstających w przyzagrodowych oczyszczalniach należących do 
mieszkańców). W celu wyeliminowania negatywnych skutków nieprawidłowego 
gospodarowania osadami planowana jest w pierwszej kolejności  rozbudowa i 
modernizacja istniejących oczyszczalni, w tym wyposażenie jednej z nich w punkt 
zlewny oraz trzcinowe poletka osadowe. 
 

4.1.1. Cele krótkookresowe do 2014 roku 
 Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jaworzno-Bankowe. 
 Budowa Kanalizacji sanitarnej wsi Dalachów. 
 Budowa zbiornika retencyjnego  w Jaworku. 
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 Modernizacja istniejących oczyszczalni ścieków w Rudnikach (w tym 

wykonanie punktu zlewnego oraz trzcinowych poletek osadowych w 
Rudnikach) oraz w Żytniowie.  

 Współfinansowanie indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków 
na terenach rozproszonych. 

 Inwentaryzacja  szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 Prowadzenie ewidencji szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 
 Bieżąca rejestracja i kontrola odprowadzania ścieków przez mieszkańców i 

podmioty gospodarcze. 
 

4.1.2. Cele średniookresowe do 2018 roku 
 Zmniejszenie wodochłonności gospodarki komunalnej. 
 Ochrona wód podziemnych poprzez uwarunkowanie możliwości realizacji 

nowych inwestycji mogących pogorszyć ich stan od pozytywnej opinii 
właściwego organu ochrony środowiska w ramach postępowania w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko. 

 Modernizacja istniejącej oraz budowa nowej (na terenach przeznaczonych 
pod budownictwo) sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. 

 Przeciwdziałanie odprowadzaniu ścieków nieoczyszczonych z terenu gminy, 
przeciwdziałanie nieprawidłowościom oraz weryfikacja pozwoleń. 

 
 

4.2. GOSPODARKA ODPADAMI  
 
Stan wyjściowy: 

 
Zagadnienia dotyczące stanu istniejącego oraz podstawowych problemów gminy 

w zakresie gospodarki odpadowej zawarto w „Aktualizacji Planu Gospodarki 
Odpadami Gminy Rudniki”. Plan ten jest integralna częścią niniejszego dokumentu. 
W aktualizacji szczegółowo omówiono również cele, priorytety i zadań ochrony 
środowiska w zakresie gospodarki odpadami. 
 

4.2.1 Cele krótkookresowe do 2014 roku 
 Objęcie zorganizowanym systemem zbiórki odpadów  komunalnych 100% 

mieszkańców gminy. 
 Tworzenie i udział gminy w strukturach ponadgminnych - regionach 

gospodarki odpadami komunalnymi. 
 Identyfikacja miejsc zanieczyszczonych (głównie odpadami), nieposiadających 

statusu składowiska odpadów. 
 Objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania 

poszczególnych frakcji odpadów komunalnych (w tym – odpadów 
niebezpiecznych oraz ulegających biodegradacji). 

 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. 
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4.2.2 Cele średniookresowe do 2018 roku 
 Działalność kontrolna związana z gospodarką wyrobami i odpadami 

zawierającymi azbest. 
 Kampania edukacyjna ukierunkowana na różne grupy społeczeństwa z 

zakresu gospodarki odpadami. 
 
 

4.3. OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO  
 
Stan wyjściowy: 
 
Z analizy aktualnego stanu w zakresie ochrony powietrza na terenie Gminy 

Rudniki wynika, iż podstawowym problemem tego obszaru ( podobnie jak i całego 
powiatu oleskiego) jest niska emisja, będąca głównie efektem spania paliw 
energetycznych o niskiej jakości w źródłach o małej sprawności oraz efektywności 
cieplnej. 

Poprawa stanu powietrza wiąże się zatem z działaniami w zakresie ograniczania: 
 emisji niskiej, 
 emisji niezorganizowanej, 
 emisji pochodzącej z procesów energetycznych oraz  przemysłowych, 
 emisji pochodzącej z transportu powierzchniowego. 

Redukcji emisji z procesów spalania paliw energetycznych, w tym emisji niskiej 
należy się spodziewać przede wszystkim wskutek prowadzenia działań na rzecz 
rozwoju i modernizacji systemów grzewczych, obniżenia energochłonności obiektów 
oraz poprawy stanu dróg. Konieczne będzie również przeprowadzenie działań 
edukacyjno-informacyjnych w zakresie korzyści płynących ze stosowania paliw 
ekologicznych, poszanowania energii cieplnej i elektrycznej, szkodliwości spalania 
odpadów komunalnych w paleniskach domowych oraz możliwości pozyskiwania 
środków finansowych na cele związane z stosowaniem źródeł energii odnawialnej  
(w tym biomasy). 

4.3.1 Cele krótkookresowe do 2014 roku 
 Modernizacja systemów grzewczych i eliminacja niskiej emisji zanieczyszczeń. 
 Poprawa stanu technicznego dróg gminnych o małej przepustowości i złym 

stanie technicznym. 
 Dalsza termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. 
 Prowadzenie edukacji ekologicznej oraz zachęcanie i informowanie o 

możliwości pozyskania środków finansowych (kredytów preferencyjnych) na 
wprowadzenie i stosowanie proekologicznych źródeł energii, źródeł energii 
odnawialnej (biomasa). 

  

4.3.2 Cele średniookresowe do 2018 roku 
 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza ze spalania paliw w budynkach 

należących do gminy. 
 Opracowanie kompleksowych „założeń do planu zaopatrzenia gminy w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe". 
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 Opracowanie gminnego studium wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
 Dalsza termomodernizacja budynków (docieplanie, wymiana okien, 

modernizacja instalacji cieplnych). 
 Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przepisów ochrony środowiska, zakaz 

wypalania traw i spalania odpadów na powierzchni ziemi. 
 Utrzymanie i rozbudowa  ścieżek rowerowych, promowanie i poprawa 

warunków komunikacji rowerowej. 
 Promowanie modernizacji systemów grzewczych odbiorców indywidualnych. 

 
 

4.4. OCHRONA PRZED HAŁASEM  
  

Stan wyjściowy: 
 
Hałas stanowi jedno ze źródeł zanieczyszczenia środowiska, wzrastające w 

ostatnich latach w związku z rozwojem komunikacji, uprzemysłowieniem i 
postępującą urbanizacją gminy. Odczuwany jest przez ich mieszkańców jako jeden z 
najbardziej uciążliwych czynników wpływających ujemnie na samopoczucie i 
środowisko. 
 
W zakresie hałasu pochodzącego z transportu samochodowego i kolejowego, 
poprawy stanu akustycznego należy spodziewać  się w wyniku modernizacji i 
przebudowy tras komunikacyjnych oraz właściwej dbałości o stan nawierzchni dróg.  
W zakresie ograniczenia hałasu ze źródeł przemysłowych pochodzących od każdego 
pojedynczego zakładu przemysłowego, warsztatu czy np. placówki handlowo- 
usługowej, należy identyfikować uciążliwe obiekty oraz podejmować działania 
administracyjne w celu ograniczenia uciążliwości hałasowych. 
W planach zagospodarowania przestrzennego przewidzieć  należy wydzielenie 
terenów zieleni izolacyjnej w obrębie terenów zabudowy mieszkaniowej od strony 
ciągów komunikacyjnych. 
 

4.4.1. Cele krótkookresowe do 2014 roku 
 

 Dbałość o stan techniczny nawierzchni dróg celem zwiększenia płynności 
ruchu komunikacyjnego w szczególności związanego z koniecznością 
przejazdu przez centrum miejscowości co wpłynie na obniżenie emisji hałasu 
do środowiska. 

 Identyfikacja źródeł uciążliwości akustycznych oraz ograniczenie nadmiernego 
hałasu od obiektów przemysłowych i usługowych. 
 

4.4.2. Cele średniookresowe do 2018 roku 
 Ograniczenie uciążliwości akustycznej dróg i tras kolejowych do poziomu 

wymaganego przepisami, stosowanie od strony drogi i torów kolejowych okien 
o zwiększonej izolacyjności akustycznej, lokalizacja ochronnych pasów 
zieleni. 
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 Koordynacja działań pomiędzy wydziałami Urzędu Gminy w zakresie 
pozyskiwania informacji o zagrożeniu hałasem, w tym: 
 działań w zakresie postępowania dotyczącego ocen oddziaływania na 

środowisko oraz ustalania zakresu raportów, 
 działań w zakresie ustalania problematyki opracowań ekofizjograficznych, 
 działań w zakresie przygotowywania inwestycji gminnych. 

 Uwzględnianie w ewentualnych zamianach miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dopuszczalnych wartości poziomu 
dźwięku w środowisku dla poszczególnych jednostek strukturalnych. 
 
 

4.5. OCHRONA GLEB I POWIERZCHNI ZIEMI 
 

Stan wyjściowy: 
 

Na terenie gminy nie występują gleby I i II klasy, III klasy występują śladowo, 
pozostałe grunty określane są jako IV i V kategorii. Z uwagi na rolniczy charakter 
gminy zasadne wydaje się podejmowanie wszelkich działań zmierzających do 
przeznaczania terenów rolnych głównie na cele związane z rolniczym  ich 
wykorzystaniem. Zakłada się także prowadzenie działań zapobiegających degradacji 
gleb oraz ich erozji, między innymi  poprzez wdrażanie zasad racjonalnej gospodarki 
zasobami naturalnymi oraz stosowanie dobrych praktyk rolnych, rekultywację 
terenów zdegradowanych i zdewastowanych przez przywracanie im wartości 
przyrodniczej lub użytkowej. 

 

4.5.1 Cele krótkookresowe do 2014 roku 
 Minimalizowanie przeznaczenia gruntów ornych o najwyższej klasach 

bonitacyjnych na cele nierolnicze i nieleśne. 
 Identyfikacja gruntów zanieczyszczonych w celu podjęcia działań w celu 

doprowadzenia ich do stanu właściwego. 
 Zapobieganie degradacji i erozji gleb poprzez racjonalną gospodarkę 

zasobami naturalnymi. 
 Wdrażanie i propagowanie zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej. 

 

4.5.2 Cele średniookresowe do 2018 roku 
 Waloryzacja terenów pod względem ich przydatności do produkcji zdrowej 

żywności oraz promocja takiej produkcji. 
 Promocja rolnictwa ekologicznego. 
 Podniesienie poziomu wiedzy użytkowników gleb i gruntów w zakresie 

możliwości eksploatacji gleb, przy zwróceniu szczególnej uwagi na 
nieodwracalność degradacji zasobów glebowych. 

 Promowanie wykorzystania nieużytków na uprawy energetyczne. 
 Ochrona gruntów rolnych i leśnych polegająca na: 

 ograniczeniu przeznaczania ich na cele nierolnicze lub nieleśne, 
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 zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych i leśnych 
oraz szkodom w produkcji rolniczej lub leśnej oraz w drzewostanach 
powstającym wskutek działalności nierolniczej lub nieleśnej,  

 rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze. 
 

4.6 OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM 
 

Stan wyjściowy: 
 
Promieniowanie jonizujące  

Promieniowanie jonizujące jest nieodłącznym elementem środowiska 
naturalnego, dociera z kosmosu, z wnętrza Ziemi. Przy opracowywaniu zbiorczych 
ocen zagrożeń radiacyjnych dla ludzi i środowiska rozróżnia się zagrożenia 
pochodzące od radionuklidów naturalnych i sztucznych. W przyrodzie występuje 
prawie 80 radioizotopów, tj. ok. 20 pierwiastków promieniotwórczych. Do najbardziej 
znanych należą izotopy uranu i toru, a także potasu, węgla i wodoru. Intensywność 
promieniowania wywołana naturalnymi pierwiastkami promieniotwórczymi jest różna 
w różnych miejscach naszego globu. Radionuklidy pochodzenia sztucznego 
przedostały się do środowiska w wyniku prób z bronią jądrową lub zostały uwolnione 
z obiektów jądrowych i składowisk paliwa w trakcie ich normalnej eksploatacji lub w 
stanach awaryjnych (np. katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu).  
Również wytwarzane są przez różnego rodzaju urządzenia stosowane np. w 
diagnostyce medycznej, przemyśle, badaniach naukowych. 
 
Promieniowanie niejonizujące  
W odniesieniu do terenu gminy źródłami emisji promieniowania 
elektromagnetycznego są anteny nadawcze telefonii komórkowej, anteny nadawcze 
sygnału radiowego, linie przesyłowe wysokich napięć i stacje transformatorowe. 
 
W celu zapewnienia ochrony środowiska przed skutkami elektromagnetycznego 
promieniowania niejonizującego na terenie Gminy Rudniki należy prowadzić 
działania zapobiegawcze polegające na: 

 przestrzeganiu przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów 
promieniowania niejonizującego, szczególnie na obszarach zabudowań 
mieszkalnych oraz na terenach dostępnych dla ludności, 

 systematycznej kontroli poziomu promieniowania szczególnie na obszarach 
zabudowy mieszkalnej i w miejscach dostępnych dla ludności. 

 

4.6.1 Cele krótkookresowe do 2014 roku 
 Wprowadzenie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

zapisów poświęconych ochronie przed polami elektromagnetycznymi z 
wyznaczeniem stref ograniczonego użytkowania (m.in. wokół urządzeń 
elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych). 



Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rudniki  
na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 

 

71 | S t r o n a  
 

 

4.6.2 Cele średniookresowe do 2018 roku 
 Badania, określające skalę zagrożenia promieniowaniem. 
 Wprowadzenie do planów zagospodarowania przestrzennego zagadnień 

niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego wraz z ewentualnymi 
strefami II stopnia. 
 

4.7. OCHRONA PRZYRODY 
 
Stan wyjściowy: 

 
Podstawowymi działaniami w kierunku ochrony wartości środowiska 

przyrodniczego i poprawy stanu aktualnego na terenie gminy są: 
 ochrona istniejących obszarów i obiektów chronionych na mocy przepisów o 

ochronie przyrody, 
 zachowanie ciągłości „węzłów”, „korytarzy” i „łączników” ekologicznych, 

zwłaszcza w obrębie kompleksów leśnych w celu ochrony zagrożonych 
siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt. 

Na terenie Gminy Rudniki ochrona przyrody realizowana będzie przez tworzenie 
ścieżek przyrodniczo – dydaktycznych w obrębie obszarów przyrodniczo cennych i 
krajobrazowo atrakcyjnych. Bardzo istotne znaczenie ma również popularyzacja 
wiedzy o walorach przyrodniczych gminy wśród jej mieszkańców oraz turystów 
odwiedzających ten rejon Polski. 

W celu uaktualnienia posiadanych informacji  ( oraz uzupełnienia wiedzy )   o 
występującej na terenie gminy fauny i flory, w tym również siedlisk przyrodniczych, 
celowe jest przeprowadzenie inwentaryzacji oraz waloryzacji przestrzennej gminy. 
Działania te należy oprzeć o wykonanie ekofizjografii do dokumentacji planistycznych 
wykonywanych dla Gminy Rudniki.  

 

4.7.1. Cele krótkookresowe do 2014 roku 
 Tworzenie ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych w obrębie obszarów 

przyrodniczo cennych i krajobrazowo atrakcyjnych. 
 Opracowanie dokumentacji ekofizjograficznej gminy. 
 Inwentaryzacja oraz waloryzacja przestrzenna gminy. 
 Rozwój turystyki i rekreacji z wykorzystaniem walorów turystyczno-

krajobrazowych. 
 

4.7.2.  Cele średniookresowe do 2018 roku 
 Utrzymanie różnorodności siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, w tym  

zapobieganie ich fragmentacji. 
 Bieżąca ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych. 
 Wzmacnianie znaczenia ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej w 

planowaniu przestrzennym, w tym wzmacnianie roli opracowań 
ekofizjograficznych przy uzgadnianiu miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 
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 Renaturalizacja i poprawa stanu zachowania najcenniejszych, zniszczonych 
ekosystemów, rozwój systemów naturalnej retencji wód. 

 Popularyzacja wiedzy na temat walorów przyrodniczych gminy. 
 
 

4.8. OCHRONA PRZED SKUTKAMI POWAŻNYCH AWARII ORAZ 
BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE I BIOLOGICZNE 

Stan wyjściowy: 
 
Zgodnie z informacją  zawartą w Programie Ochrony Środowiska Województwa 

Opolskiego na terenie Gminy Rudniki nie znajduje się ani jeden zakład 
zakwalifikowany do kategorii zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej. 

 
Głównym celem wyznaczonym przez Program Ochrony Środowiska Województwa 
Opolskiego w zakresie ochrony środowiska przed skutkami poważnych awarii jest 
zapobieganie zagrożeniom i zmniejszenie skutków ekologicznych i społecznych 
poważnych awarii. Zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego i chemicznego 
polega na pełnej kontroli zagrożeń środowiskowych związanych z wytwarzaniem, 
przetwarzaniem, dystrybucją, składowaniem oraz stosowaniem substancji i 
preparatów chemicznych oraz genetycznie modyfikowanych organizmów. 
Mając na uwadze powyższe  zasadna staje się potrzeba wykreowania właściwych 
zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń dla środowiska z tytułu 
awarii przemysłowych (w tym transportu materiałami niebezpiecznymi). Zadanie to 
będzie podstawowym celem gminy w zakresie ochrony przed skutkami poważnych 
awarii oraz bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego gminy.  
 

4.8.1. Cele krótkookresowe do 2014 roku 
 Wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia 

zagrożeń dla środowiska z tytułu awarii przemysłowych, w tym transportu 
materiałami niebezpiecznymi. 

 

4.8.2. Cele średniookresowe do 2018 roku 
 Prowadzenie szkoleń dla pracowników organów administracji publicznej oraz 

podmiotów gospodarczych w zakresie zapobiegania poważnym awariom. 
 Wspieranie współpracy odpowiednich służb i instytucji w zakresie wdrażania 

programów informowania mieszkańców o poważnych awariach i edukacji w 
tym zakresie. 
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4.9. EDUKACJA  
 

Stan wyjściowy: 
 
Na terenie gminy podejmowane są wszelkie możliwe działania mające  na celu 

podniesienie świadomości ekologicznej jej mieszkańców. Gmina realizuje zadanie z 
zakresu edukacji ekologicznej poprzez rozdawanie ulotek informacyjnych, 
umieszczanie  informacji  na stronie internetowej gminy (w zakładce EKORUDNIKI), 
w prasie lokalnej, a także przez organizowanie spotkań z mieszkańcami 
poszczególnych sołectw. Gmina prowadzi również edukacje u podstaw poprzez 
edukację dzieci i młodzieży.  

Jednym z podstawowych warunków wprowadzania w życie zasad 
zrównoważonego rozwoju i wdrażania w gminie zadań ujętych w programie ochrony 
środowiska jest aktywny udział świadomego i dobrze wyedukowanego 
społeczeństwa. Poza edukacją ekologiczną mieszkańców w zakresie stosowania 
proekologicznych praktyk w ich życiu codziennym istotna jest również edukacja oraz 
kształtowanie tychże zachowań wśród rolników Gminy Rudniki. 
 

4.9.1 Cele krótkoterminowe do roku 2014 
 Kontynuacja edukacji na temat ochrony środowiska w przedszkolach, 

szkolnictwie wszystkich szczebli oraz dla ogółu mieszkańców gminy. 
 Wspieranie finansowe i merytoryczne działań z zakresu edukacji ekologicznej. 
 Zapewnienie społeczeństwu niezbędnych informacji nt. stanu środowiska i 

działań na rzecz jego ochrony. 
 Rozwijanie międzyregionalnej współpracy w zakresie edukacji ekologicznej. 
 Rozwijanie różnorodnych form edukacji ekologicznej. 
 Tworzenie ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych, szlaków pieszych, 

rowerowych, konnych, w rejonach przyrodniczo cennych. 
 

4.9.2 Cele średnioterminowe do roku 2018 
 Kontynuacja i rozszerzanie działań edukacyjnych w szkołach z zakresu 

ochrony środowiska. 
 Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dorosłej społeczności gminy. 
 Kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań poszczególnych grup 

społeczeństwa gminy w odniesieniu do środowiska. 
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5. ZARZĄDZANIE GMINNYM PROGRAMEM OCHRONY 
ŚRODOWISKA  

5.1. NARZĘDZIA I INSTRUMENTY REALIZACJI PROGRAMU 
 
Podstawową zasadą przy realizacji programu ochrony środowiska jest wdrożenie 

ekorozwoju - zrównoważonego rozwoju. Wykonanie zadań uwzględnionych w 
programie będzie możliwe jedynie dzięki dobrze rozwiniętym instrumentom prawnym, 
ekonomiczno-finansowym, społeczno - edukacyjnym, informacyjnym i organizacyjno-
planistycznym. 

5.1.1. Instrumenty prawne 
 
Program ochrony środowiska realizowany jest zgodnie ze znowelizowanym polskim 
prawem. 
Instrumenty służące do zarządzania środowiskiem wynikają przede wszystkim z 
następujących aktów prawnych: ustawa - Prawo ochrony środowiska, ustawa o 
odpadach, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa o 
ochronie przyrody, ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska, Prawo geologiczne i 
górnicze, Prawo budowlane. 
Instrumenty prawne służące realizacji programu wynikają z zadań i kompetencji 
gminy w zakresie ochrony środowiska, do których należą m.in.: 

 przyjmowanie wyników pomiarów wielkości emisji z instalacji, 
 wydawanie decyzji na korzystanie ze środowiska, 
 wydawanie decyzji zobowiązującej do prowadzenia dodatkowych (poza 

określonymi ustawą) pomiarów wielkości emisji z instalacji oraz przyjmowanie 
wyników tych pomiarów, 

 przyjmowanie zgłoszenia instalacji nie wymagającej pozwolenia emisyjnego, 
 możliwość ustanawiania ograniczenia, co do czasu funkcjonowania instalacji 

lub korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie 
oddziaływać na środowisko, 

 uzgadnianie z wojewodą decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu dla inwestycji realizującej cel publiczny na obszarze parku 
krajobrazowego lub obszarze chronionego krajobrazu, 

 wydawanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu 
nieruchomości na wniosek władającego nieruchomością, 

 naliczanie opłat za usunięcie drzew lub krzewów przy udzieleniu zezwolenia, 
 wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie terenów zieleni 

albo drzew lub krzewów, spowodowanych niewłaściwym wykonywaniem robót 
ziemnych lub niewłaściwym wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo 
urządzeń  technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób 
szkodliwy dla roślinności oraz za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego 
zezwolenia, a także za niszczenie spowodowane niewłaściwa pielęgnacją 
terenów zieleni, zadrzewień lub krzewów, 
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 sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów objętych formami ochrony przyrody lub dokonanie zmian w już 
istniejących, 

 wprowadzanie formy ochrony przyrody zgodnie z art. 44 ustawy z dnia                     
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tj. ustanowienie pomnika przyrody, 
stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu 
przyrodniczo–krajobrazowego - jeżeli wojewoda nie wprowadził tych form, 

 kontrola postępowania przez właścicieli nieruchomości z odpadami 
komunalnymi i zawartością zbiorników bezodpływowych gromadzących ścieki 
bytowe wytwarzane przez nich oraz występowanie z żądaniem do właścicieli 
nieruchomości o okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi lub okazanie 
dowodów płacenia za składowanie odpadów na składowisku odpadów 
komunalnych, 

 wydawanie zezwolenia na prowadzenie przez podmioty inne niż jednostki 
gminne działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych, 

 prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli 
częstotliwości i sposobu pozbywania się powstających w nich komunalnych 
osadów ściekowych, 

 uwzględnienie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, terenów 
zagrożonych osuwiskami skarp lub zboczy, terenów depresyjnych oraz 
bezodpływowych przy sporządzaniu decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, 

 udzielanie spółkom wodnym dotacji przedmiotowych z budżetów gminy na 
bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji, 

 dokonywanie okresowych pomiarów poziomów w środowisku substancji lub 
energii wprowadzanych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych 
zarządzanych przez gminy, 

 sporządzanie gminnego programu ochrony środowiska i jego uchwaleń, 
 przedstawianie co 2 lata radzie gminy raportu z wykonania gminnego 

programu ochrony środowiska, 
 sporządzanie prognozy oddziaływania na środowisko projektów dokumentów 

(lub ich zmian): planów zagospodarowania przestrzennego, studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 
strategii rozwoju regionalnego. 

5.1.2. Instrumenty ekonomiczno-finansowe 
 
Do instrumentów finansowych należą: 

 opłaty za korzystanie ze środowiska – za emisje zanieczyszczeń do powietrza, 
za składowanie odpadów, za odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za 
pobór wody powierzchniowej lub podziemnej, 

 opłaty eksploatacyjne za pozyskiwanie kopalin, 
 administracyjne kary pieniężne w zakresie przekroczeń określonych limitów w 

pozwoleniach, naruszenie decyzji zatwierdzających eksploatację składowiska 
odpadów lub decyzji określających miejsce i sposób magazynowania 
odpadów, 



Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rudniki  
na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 

 

76 | S t r o n a  
 

 odpowiedzialność cywilna w zakresie szkód spowodowanych oddziaływaniem 
na środowisko, 

 kredyty, pożyczki i dotacje z funduszy ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej oraz innych funduszy, w tym fundusze przedakcesyjne oraz fundusze 
strukturalne oraz Fundusz Spójności, 

 pomoc publiczna w postaci preferencyjnych pożyczek, kredytów, dotacji, 
odroczeń, rozłożenia na raty itp., 

 opłaty produktowe, 
 budżety samorządów i Państwa, 
 środki własne przedsiębiorców i mieszkańców. 

 

5.1.3. Instrumenty społeczno-edukacyjne i informacyjne 
 
Akceptacja społeczna dla zaproponowanych działań jest podstawowym warunkiem 
wdrożenia programu. Instrumenty społeczne obejmują działania edukacyjne i 
informacyjne prowadzone przez samorząd, a także proces budowania powiązań 
pomiędzy władzą samorządową a społeczeństwem. Celem obydwu elementów jest 
podniesienie świadomości społecznej. 
Działania edukacyjne realizowane są w różnych formach i na różnych poziomach, 
począwszy od przedszkoli, szkół wszystkich stopni, a skończywszy na tematycznych 
szkoleniach adresowanych do poszczególnych grup zawodowych i organizacji. 
 
Obowiązkiem samorządów jest umożliwienie dostępu społeczeństwa do informacji o 
środowisku i jego ochronie, rozpowszechnianie informacji oraz umożliwienie udziału 
w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska. Obowiązek ten realizuje się poprzez 
rozwój sprawnego systemu udostępniania i upowszechniania informacji, np. poprzez 
stworzenie i udostępnienie komputerowej bazy danych, udział społeczeństwa w 
zarządzaniu poprzez systemy konsultacji i debat publicznych, wprowadzanie 
mechanizmów tzw. budowania świadomości (np. kampanie edukacyjne). 
Wypracowane procedury i strategie działań powinny po ustaleniu i weryfikacji stać 
się rutyną i podstawą współpracy pomiędzy partnerami różnych szczebli 
decyzyjnych. 
 

5.1.4. Instrumenty organizacyjno-planistyczne 
 
Na poziomie gminnym instrumentami organizacyjno-planistycznymi służącymi 
realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska są: 

 studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
plany miejscowe, które stanowią narzędzia o zupełnie podstawowym 
znaczeniu; są one sporządzane przez władze gmin i uzgadniane przez 
starostę; sposób ich opracowania, stopień szczegółowości i zasady 
współpracy z gminami w trakcie udzielania przez starostę pozwoleń na 
budowę będą w znacznej części decydowały o możliwości realizacji zapisów 
Programu; 

 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko projektów miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, które stanowią istotny materiał 
umożliwiający uzgodnienie planu miejscowego, 
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 oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć inwestycyjnych 
realizowanych w ramach procedury zmierzającej do wydania decyzji o 
warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, koncesji na poszukiwanie i 
wydobywanie kopalin, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń 
wodnych, decyzji o warunkach prowadzenia robót regulacyjnych wód i 
melioracyjnych, decyzji zatwierdzającej projekt scalania i wymiany gruntów, 
decyzji o zmianie lasu na użytek rolny, 

 programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi przedsiębiorstw, 
 plany gospodarki odpadami dla gminy. 

W powyższych dokumentach strategicznych powinny się znaleźć zapisy dotyczące 
zagadnień ochrony środowiska. Dokumenty opracowane wcześniej niż Program 
Ochrony Środowiska powinny zostać zaktualizowane i zweryfikowane pod względem 
zagadnień ochrony środowiska.  
 
 

5.2. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA  
 
Zbilansowanie możliwości 

Dofinansowanie w zakresie ochrony środowiska jest możliwe z następujących źródeł: 
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego, 
 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, 
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 
 budżet gminy  
 kredyty i pożyczki preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony 

Środowiska, Fundację Rozwoju Śląska Opolskiego, 
 kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank 

Odbudowy i Rozwoju, Bank Światowy), 
 kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne, 
 Ekofundusz, 
 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski 

Mechanizm Finansowy, 
 Konkurs „Polska wolna od azbestu”, 
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 
Program stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym 
narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wielkość środków finansowych 
zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
na lata 2007-2013 wyniesie 37,6 mld euro, z czego wkład unijny wynosić będzie 27,9 
mld euro, zaś wkład krajowy – 9,7 mld euro. W ramach 15 priorytetów programu 5 
bezpośrednio dotyczy ochrony środowiska:  
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 Gospodarka wodno-ściekowa – 3 275,2 mln euro (w tym 2 783,9 mln euro z 
FS);  

 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – 1,430,3 mln euro (w tym 
1,215,7 mln euro z FS);  

 Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – 655,0 
mln euro(w tym 556,8 mln euro z FS);  

 Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony 
środowiska – 667,0 mln euro (w tym 200,0 mln euro z EFRR);  

 Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych – 105,6 mln euro (w 
tym 89,9 mln euro z EFRR);  

 Dodatkowo inne priorytety związane z transportem, ochroną zdrowia i 
szkolnictwem wyższym. 

 
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 

RPO WO stanowi podstawę podziału środków unijnych przeznaczonych dla regionu. 
Podstawowym źródłem finansowania zadań jest oś priorytetowa 4: ochrona 
środowiska; jej cele to: 
 poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez unowocześnienie gospodarki 

wodno-ściekowej oraz infrastruktury przeciwpowodziowej; 
 zwiększenie stopnia segregacji oraz ponownego wykorzystania odpadów; 
 poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej; 
 zachowanie różnorodności biologicznej oraz walorów przyrodniczych 

Opolszczyzny. 
Uprawnionymi podmiotami do otrzymania dofinansowania na inwestycje w zakresie 
ochrony środowiska są: 
 jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące 

zadania jst., związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu 
terytorialnego 

 podmioty (w tym spółki prawa handlowego) wykonujące usługi publiczne, w 
których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, 
gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa 

 podmioty wybrane w trybie przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, 
wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania 
na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu 
terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego). 

Na realizację całego RPO WO 207-2013 przewidziano 427,1 mln euro z funduszy 
strukturalnych. 
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Celem działalności Narodowego Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji 
ekologicznych o znaczeniu i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadań 
lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb środowiska. Dystrybucja środków 
finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
odbywa się w ramach następujących dziedzin: ochrona powietrza, ochrona wód 
i gospodarka wodna, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przyrody i krajobrazu oraz 
leśnictwo, geologia i górnictwo, edukacja ekologiczna, Państwowy Monitoring 
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Środowiska, programy międzydziedzinowe, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, 
ekspertyzy i prace badawcze.  
Wnioskodawcami ubiegającymi się o środki finansowe z Narodowego Funduszu 
mogą być:  

 jednostki samorządu terytorialnego,  
 przedsiębiorstwa,  
 instytucje i urzędy,  
 szkoły wyższe i uczelnie,  
 jednostki organizacyjne ochrony zdrowia,  
 organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia),  
 administracja państwowa,  
 osoby fizyczne.  

Wszyscy wnioskodawcy powinni posiadać status prawny umożliwiający im zawarcie 
umowy cywilno - prawnej.  
 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Fundusz udziela dofinansowania w różnych formach, na cele określone w ustawie - 
Prawo ochrony środowiska, zgodnie z rocznym planem finansowym, listą 
przedsięwzięć priorytetowych oraz kryteriami wyboru przedsięwzięć uchwalonymi 
przez Radę Nadzorczą Funduszu. Priorytetowe przedsięwzięcia dotyczą celów 
wyznaczonych w wojewódzkim programie ochrony środowiska, wojewódzkim planie 
gospodarki odpadami oraz własnej strategii działania (następna aktualizacja 2009 - 
2012). 
 

Budżety gmin i powiatów 
 
Jednostki organizacyjne gmin, spółki z udziałem gmin, organizacje pozarządowe 
mogą starać się pozyskać dofinansowanie z budżetu gminy i starostwa  na zadania 
ujęte w art.400 ust. 1 pkt. 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21÷25, 29, 31, 32 i 38÷42 ustawy z dnia 
20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych 
innych staw ( Dz. U. nr 215, poz. 1664). 
 
Obligacje gminne 
Obligacje to jeden ze sposobów na finansowanie inwestycji unijnych. Zdaniem 
specjalistów emisja obligacji jest dla samorządów bardziej opłacalna od zaciągania 
kredytów bankowych. Inną zaletą tego instrumentu jest to, że emitowane zwykle  
w kilku transzach obligacje nie nastręczają później przy spłacie wielkich problemów  
- łatwiej jest spłacać kilka razy w ciągu roku relatywnie niewielką sumę niż całość 
zadłużenia za jednym razem. 
 

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD) 
EBRD wspiera inwestycje sektora prywatnego zmierzające do poprawy jakości 
środowiska. Inwestycje środowiskowe wspierane przez bank dotyczą między innymi 
infrastruktury komunalnej i ochrony środowiska, poprawy wydajności energetycznej i 
użycia odnawialnych źródeł energii. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju wspiera 
też projekty związane z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych. Wartość kredytu 
wynosi od 2 do 250 mln (średnio 5 mln euro), co stanowi do 35% wartości inwestycji. 
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Bank Ochrony Środowiska 
Kredyt ekologiczny jest przyznawany na zakup lub montaż wyrobów służących 
ochronie środowiska. Wszystkie podmioty mogą starać się o pozyskanie 
preferencyjnego kredytu. Maksymalna kwota kredytu może wynieść do 100% 
kosztów zakupu i kosztów montażu, przy czym koszty montażu mogą być 
kredytowane w jednym z poniższych przypadków: 

 gdy Sprzedawca, z którym Bank podpisał porozumienie jest jednocześnie 
Wykonawcą,  

 gdy Wykonawca jest jednostką autoryzowaną przez Sprzedawcę, z którym 
Bank podpisał porozumienia,  

 gdy Bank podpisał z Wykonawcą porozumienie dotyczące montażu urządzeń 
i wyrobów zakupionych wyłącznie na zasadach obowiązujących dla danego 
produktu. 

Okres kredytowania wynosi do 5 lat. Oprocentowanie jest zmienne, ustalone 
na podstawie uchwały Zarządu BOŚ S.A. W przypadku zawarcia umowy pomiędzy 
Bankiem a sprzedawcą, bądź producentem urządzeń kredyty udzielone na zakupy 
tych urządzeń mogą być oprocentowane od 1% w skali roku. 
 

Inne banki krajowe 
Bankami, które w szczególności wspierają kredytowo realizację zadań z zakresu 
środowiska, są: Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Rozwoju Eksportu S.A, Bank 
Gdański S.A., niemniej rynek tego typu usług stale się rozszerza i coraz więcej 
banków ma w ofercie produkty dedykowane ochronie środowiska. 
 
Fundacja Rozwoju Śląska Opolskiego 
Pożyczki przyznawane są przedsiębiorcom działającym na terenie województwa 
opolskiego realizującym przedsięwzięcia przyczyniające się do rozwoju 
gospodarczego firmy, w tym do tworzenia nowych miejsc pracy w województwie 
opolskim. O pożyczki mogą ubiegać się również przedsiębiorstwa z udziałem 
jednostek samorządu terytorialnego. Środki uzyskane z pożyczki mogą być 
przeznaczone na cele bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością. Pożyczki 
są udzielane wyłącznie małym przedsiębiorcom, zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 
 
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski 
Mechanizm Finansowy 
W ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego można dofinansować działania związane  
z promocją zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie 
zasobami. W ramach Mechanizmów Finansowych mogą być realizowane np. 
projekty inwestycyjne na zagospodarowanie segregowanych odpadów. 
Beneficjentami mogą być wszystkie instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz 
organizacje pozarządowe utworzone w prawny sposób w Polsce i działające w 
interesie publicznym. 
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Konkurs „Polska wolna od azbestu” 
Konkurs jest organizowany przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. 
Konkurs jest skierowany do wszystkich gmin i powiatów. Celem Konkursu jest 
nagrodzenie gmin i powiatów, które wyróżniają się skutecznym i sprawnym 
działaniem w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Nagrody 
pieniężne należy wykorzystać na: 

 działania związane z realizacją inwestycji mających na celu usuwanie azbestu  
i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych użyteczności 
publicznej, 

 budowę i modernizację składowisk odpadów, 
 likwidację oddziaływania azbestu i wyrobów zawierających azbest na zdrowie 

mieszkańców, 
 akcje informacyjno – edukacyjne. 

 
Wspólne Wdrożenia, czyli Joint Implementation (JI) 
To mechanizm ustanowiony w art. 6 Protokołu z Kioto (PzK), który umożliwia nabycie 
i transfer jednostek redukcji emisji gazów cieplarnianych (ERUs) pomiędzy krajami 
Aneksu I do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, 
powstałych w wyniku realizacji projektów inwestycyjnych obniżających emisję gazów 
cieplarnianych lub zwiększających pochłanianie GC. Jednostki redukcji emisji (ERUs) 
mogą być generowane w okresie 2008–2012 i przekazywane krajom Aneksu I jako 
środek do wypełnienia ich zobowiązań wynikających z PzK w sposób efektywny 
ekonomicznie. 
Mechanizm ten może posłużyć do pozyskania zewnętrznych środków przez spółki 
pragnące wdrożyć inwestycje obniżające emisję gazów cieplarnianych (np. 
odgazowanie składowiska odpadów komunalnych). 
 
LIFE+  
LIFE+ jest instrumentem DG Środowiska finansowym wspierającym politykę ochrony 
środowiska Wspólnoty Europejskiej, który będzie realizowany w latach 2007–2013. 
Stanowi kontynuację programu LIFE, realizowanego w latach 1992-2006. Celem 
programu LIFE+ jest finansowanie projektów związanych z wdrażaniem, aktualizacją 
oraz rozwojem wspólnotowej polityki i prawodawstwa w dziedzinie środowiska, a tym 
samym wspieranie zrównoważonego rozwoju państw UE. W szczególności, LIFE+ 
wspiera wdrażanie szóstego Programu Działania Środowiskowego Wspólnoty (6th 
EAP, 2002–2012), włącznie z jego strategiami tematycznymi, oraz zapewnia 
wsparcie finansowe dla środków i przedsięwzięć zapewniających wartość dodaną w 
Krajach Członkowskich UE. 
LIFE+ składa się z trzech komponentów: 
1) „LIFE+ przyroda i różnorodność biologiczna” 
2) „LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie środowiska” 
3) „LIFE+ informacja i komunikacja” 
 
Instrument Finansowy Ochrony Ludności 
To drugi z instrumentów finansowych DG Środowiska. Jego celem jest wspieranie 
działań ukierunkowanych na ochronę ludzi, jak również środowiska naturalnego i 
dóbr kultury, przed kataklizmami naturalnymi i katastrofami spowodowanymi przez 
działalność ludzką. Ukierunkowany jest on również na rozwijanie współpracy 
pomiędzy państwami członkowskimi na polu obrony cywilnej. Instrument ten może 



Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rudniki  
na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 

 

82 | S t r o n a  
 

służyć finansowaniu szeroko rozumianego przeciwdziałania skutkom poważnych 
awarii i katastrof transportowych. 
 
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
W ramach PROW wyodrębniono oś priorytetową 2 „Jakość życia na obszarach 
wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, w ramach której określono 3 działania 
mające związek z gospodarką odpadami. 
W ramach Działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, można 
dofinansować wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy. Beneficjentem 
może być osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 
r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik. 
W ramach Działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, można dofinansować 
wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy. Beneficjentem może być osoba 
fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo 
zatrudniające poniżej 10 osób i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 
mln euro. Działalność powinna być prowadzona w gminie wiejskiej albo w gminie 
wiejsko-miejskiej lubi miejskiej liczących poniżej 5 tys. mieszkańców lub na 
obszarach wiejskich pod warunkiem, iż obszary te nie należą do gmin wiejsko-
miejskich lub miejskich liczących powyżej 20 tys. mieszkańców. 
W ramach Działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,  można 
dofinansować, tworzenie systemów zbioru, segregacji, wywozu odpadów 
komunalnych oraz wytwarzanie lub dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych, w 
szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy. 
Beneficjentem może być gmina lub inna jednostka organizacyjna, dla której 
organizatorem jest jst. 
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5.3. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 
 
Tabela 28. Harmonogram rzeczowo-finansowy 2011-2014  
 

Lp. Zadanie Okres 
realizacji 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Szacunko
we koszty  

[zł] 
Źródła 

finansowania 

 
GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

 

1.  Budowa kanalizacji sanitarnej 
wsi Jaworzno-Bankowe. 

2011-2014 Urząd Gminy 
 

3,5 mln  Środki własne 

2.  Budowa kanalizacji we wsi  
Dalachów. 

2011-2014  9,0 mln środki własne 

3.  Budowa zbiornika 
retencyjnego w Jaworku. 

2011-2014 Urząd Gminy 
 

1,65 mlm środki własne 

4.  

Modernizacja istniejących 
oczyszczalni ścieków w 
Rudnikach (w tym wykonanie 
punktu zlewnego oraz poletek 
osadowych trzcinowych w 
Rudnikach) oraz w Żytniowie.  

2011-2012 Urząd Gminy 250.000 środki własne 

5.  

Współfinansowanie 
indywidualnych 
przyzagrodowych 
oczyszczalni ścieków na 
terenach rozproszonych. 

2011-2014 Urząd Gminy 20.000  środki własne 

6.  
Inwentaryzacja  szamb oraz 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków. 

2011-2012 Urząd Gminy - - 

7.  
Prowadzenie ewidencji szamb 
oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków. 

Zadanie 
ciągłe 

Urząd Gminy - - 

8.  

Bieżąca rejestracja i kontrola 
odprowadzania ścieków przez 
mieszkańców i podmioty 
gospodarcze. 

Zadanie 
ciągłe 

Urząd Gminy - - 

 
GOSPODARKA ODPADAMI 

 

9.  

Tworzenie i udział gminy w 
strukturach ponadgminnych - 
regionach gospodarki 
odpadami. 

2011-2014 Urząd Gminy 
Wójt 

Rada Gminy 

- - 

10.  

Objęcie zorganizowanym 
systemem  zbiórki odpadów  
komunalnych 100% 
mieszkańców gminy. 

2011-2014 Urząd Gminy 
Wójt 

 

- - 

11.  

Uwzględnianie w przetargach 
publicznych zakupów 
wyrobów zawierających 
materiały lub substancje 
pochodzące z recyklingu. 

Zadanie 
ciągłe 

Urząd Gminy 
 

- - 

12.  

Kampania edukacyjna 
ukierunkowana na różne 
grupy społeczeństwa z 
zakresu gospodarki odpadami 

2011-2017 Urząd Gminy 
 

- - 
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13.  

Działalność kontrolna 
związana z gospodarką 
wyrobami i odpadami 
zawierającymi azbest. 

2011-2017 Urząd Gminy 
 

- - 

14.  

Objęcie wszystkich 
mieszkańców  nie 
posiadających 
kompostowników systemem 
selektywnego zbierania 
poszczególnych frakcji 
odpadów komunalnych (w tym 
– odpadów ulegających 
biodegradacji , 
niebezpiecznych oraz 
wielkogabarytowych) oraz 
rozwój tego systemu. 

2011-2017 Urząd Gminy 
Wójt 

- środki własne 

15.  

Sporządzanie sprawozdań z 
realizacji gminnego planu 
gospodarki odpadami za lata 
2011-2012. 

2013 Urząd Gminy 
Wójt 

2.000 środki własne 

16.  

Sporządzanie sprawozdań z 
realizacji gminnego planu 
gospodarki odpadami za lata 
2013-2014.  

2015 Urząd Gminy 
Wójt 

2.000 środki własne 

17.  Aktualizacja Gminnego Planu 
gospodarki odpadami.  

2015 Urząd Gminy 
Wójt 

5.000 środki własne 

18.  

Sporządzanie sprawozdań z 
realizacji gminnego planu 
gospodarki odpadami za lata 
2015-2016.  

2017 Urząd Gminy 
Wójt 

2.000 środki własne 

19.  

Dostosowanie „ Regulaminu 
utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy” do 
wymagań Gminnego Planu 
Gospodarki Odpadami.  

zadanie 
ciągłe 

Urząd Gminy - - 

20.  

Zbiórka odpadów 
biodegradowalnych, 
wielkogabarytowych, 
budowlanych i remontowych , 
niebezpiecznych, 
opakowaniowych. 

zadanie 
ciągłe 

Urząd Gminy - środki własne 

21.  

Identyfikacja miejsc 
zanieczyszczonych (głównie 
odpadami), nieposiadających 
statusu składowiska odpadów 
i wydanie decyzji. 

2011-2017 Urząd Gminy  - 

22.  

Przeprowadzenie szkoleń dla 
administracji publicznej i 
podmiotów zainteresowanych 
zajmujących się usuwaniem 
wyrobów azbestowych oraz 
ciągła kampania informacyjna 
w zakresie konieczności i 
sposobów usuwania azbestu. 

2012-2013 Urząd Gminy - środki własne 

23.  
Usuwanie  potencjalnych 
miejsc występowania „dzikich 
wysypisk”. 

2011-2017 Urząd Gminy 
 

- środki własne 

24.  Dostosowanie „wymagań jakie Zadanie Urząd Gminy - - 



Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rudniki  
na lata 2011-2014 z perspektywą na lata 2015-2018 

 

85 | S t r o n a  
 

powinien spełnić 
przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia”  do 
wymagań Gminnego Panu 
Gospodarki Odpadami. 

ciągłe wykonawca 
 

 
OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

 

25.  
Modernizacja systemów 
grzewczych i eliminacja niskiej 
emisji zanieczyszczeń. 

2011-2017 Urząd Gminy 
 

50.000 środki własne 

26.  

Poprawa stanu technicznego 
dróg gminnych o małej 
przepustowości i złym stanie 
technicznym. 

Zadanie 
ciągłe 

Urząd Gminy 
 

1 mln środki własne 

27.  
Dalsza termomodernizacja 
budynków użyteczności 
publicznej. 

2011-2014 Urząd Gminy 
 

20.000 środki własne 

28.  

Prowadzenie edukacji 
ekologicznej oraz zachęcanie i 
informowanie o możliwości 
pozyskania środków 
finansowych (kredytów 
preferencyjnych) na 
wprowadzenie i stosowanie 
proekologicznych źródeł 
energii, źródeł energii 
odnawialnej (biomasa). 
 

2011-2014 Urząd Gminy 
 

5.000 środki własne 

 
OCHRONA PRZED HAŁASEM 

 

29.  

Dbałość o stan techniczny 
nawierzchni dróg celem 
zwiększenia płynności ruchu 
komunikacyjnego w 
szczególności związanego z 
koniecznością przejazdu przez 
centrum miejscowości co 
wpłynie na obniżenie emisji 
hałasu do środowiska. 

2011-2014 Urząd Gminy 
 

2 mln środki własne 

30.  

Identyfikacja źródeł 
uciążliwości akustycznych 
oraz ograniczenie 
nadmiernego hałasu od 
obiektów przemysłowych i 
usługowych. 

2012 Urząd Gminy 
 

- - 

 
OCHRONA GLEB I POWIERZCHNI ZIEMI 

 

31.  

Minimalizowanie 
przeznaczenia gruntów ornych 
o najwyższej klasach 
bonitacyjnych na cele 
nierolnicze i nieleśne. 

2011-2014 Urząd Gminy 
 

- - 

32.  

Identyfikacja zagrożeń i praca 
na rzecz rekultywacji terenów 
zdegradowanych, w tym 
terenów poprzemysłowych 

2011-2014 Urząd Gminy 
 

- - 
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33.  

Zapobieganie degradacji i 
erozji gleb poprzez racjonalną 
gospodarkę zasobami 
naturalnymi. 

Zadanie 
ciągłe 

Urząd Gminy 
 

- - 

34.  
Wdrażanie i propagowanie 
zasad Kodeksu Dobrej 
Praktyki Rolniczej. 

2011-2014 Urząd Gminy 
 

- - 

 
OCHRONA PRZED PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM 

 

35.  

Wprowadzenie do 
miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego zapisów 
poświęconych ochronie przed 
polami elektromagnetycznymi 
z wyznaczeniem stref 
ograniczonego użytkowania 
(m.in. wokół urządzeń 
elektroenergetycznych, 
radiokomunikacyjnych i 
radiolokacyjnych). 

2011-2014 Urząd Gminy 
 

10.000 - 

 
OCHRONA PRZYRODY 

 

36.  

Tworzenie ścieżek 
przyrodniczo-dydaktycznych w 
obrębie obszarów 
przyrodniczo cennych i 
krajobrazowo atrakcyjnych. 

2011-2014 Urząd Gminy 
 

10.000 środki własne 

37.  Opracowanie dokumentacji 
ekofizjograficznej gminy. 

2014 Urząd Gminy 
 

50.000 środki własne 

38.  
Inwentaryzacja oraz 
waloryzacja przestrzenna 
gminy. 

2014 Urząd Gminy 
 

50.000 środki własne 

39.  
Rozwój turystyki i rekreacji z 
wykorzystaniem walorów 
turystyczno-krajobrazowych. 

2011-2014 Urząd Gminy 
 

5.000 środki własne 

 
OCHRONA PRZED SKUTKAMI POWAŻNYCH AWARII ORAZ BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE 

I BIOLOGICZNE 
 

40.  

Wykreowanie właściwych 
zachowań społeczeństwa w 
sytuacji wystąpienia zagrożeń 
dla środowiska z tytułu awarii 
przemysłowych, w tym 
transportu materiałami 
niebezpiecznymi. 

2014 Urząd Gminy 
 

- - 

 
EDUKACJA 

 

41.  

Kontynuacja edukacji na temat 
ochrony środowiska w 
przedszkolach, szkolnictwie 
wszystkich szczebli oraz dla 
ogółu mieszkańców gminy. 

Zadanie 
ciągłe 

Urząd Gminy 
 

- - 

42.  Wspieranie finansowe i 
merytoryczne działań z 

2011-2014 Urząd Gminy 
 

- - 
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zakresu edukacji ekologicznej. 

43.  

Zapewnienie społeczeństwu 
niezbędnych informacji nt. 
stanu środowiska i działań na 
rzecz jego ochrony. 

Zadanie 
ciągłe 

Urząd Gminy 
 

- - 

44.  
Rozwijanie międzyregionalnej 
współpracy w zakresie 
edukacji ekologicznej. 

Zadanie 
ciągłe 

Urząd Gminy 
 

- - 

45.  Rozwijanie różnorodnych form 
edukacji ekologicznej. 

Zadanie 
ciągłe 

Urząd Gminy 
 

- - 

46.  

Tworzenie ścieżek 
przyrodniczo-dydaktycznych, 
szlaków pieszych, 
rowerowych, konnych, w 
rejonach przyrodniczo 
cennych. 

2011-2014 Urząd Gminy 
 

- - 

Źródło : Opracowanie własne w oparciu o dane Gminy Rudniki 

 

5.4. MONITORING PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY 
RUDNIKI 

Zgodnie z założeniami programu ochrony środowiska, ocena realizacji zadań 
polega przede wszystkim na monitorowaniu, czyli obserwacji zmian w wielu 
wzajemnie ze sobą powiązanych sferach funkcjonowania danego obszaru 
(ekonomicznej, społecznej, ekologicznej itp.). Analogicznie jak na poziomie 
wojewódzkim i powiatowym został określony „system monitoringu i oceny poprzez 
stworzenie: 
a) systemu zbierania i selekcjonowania informacji, 
b) systemu oceny i interpretacji zgromadzonych danych. 
 
Procesy te powinny być analogiczne na poziomie gminy, powiatu i województwa. 
Monitoring realizacji programu powinien zawierać działania: 

 systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących 
realizacji poszczególnych zadań Programu; wynikiem tych działań będzie 
materiał empiryczny stanowiący podstawę do analiz i ocen, 

 uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych empirycznych; otrzymany 
materiał będzie służył przygotowaniu raportów, 

 przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w Programie, 
 analiza porównawcza osiągniętych wyników z założeniami Programu; 
 określenie stopnia wykonania zapisów przyjętego Programu oraz identyfikacja 

ewentualnych rozbieżności, 
 analiza przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających 

na modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych 
instrumentów wsparcia o przeprowadzenie zaplanowanych działań 
korygujących. 

Zbudowanie takiego systemu monitoringu i prowadzenie opisanych działań pozwoli 
na bieżące monitorowanie realizacji Programu. Podstawą dla sprawnego zbierania 
danych monitoringu jest opracowany zestaw wskaźników.  
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Wskaźniki ekorozwoju 
 
Brak możliwości mierzenia i monitorowania wszystkiego i związane z tym koszty 
narzucają konieczność stosowania specjalnie do tego celu opracowanej listy 
wskaźników ekorozwoju, jakimi zamierzamy posługiwać się przy ocenie postępów w 
realizacji POŚ Wskaźniki ekorozwoju oznaczają nowe podejście do określania 
znaczenia środowiska dla jakości życia człowieka. 
Zasadniczym zadaniem wskaźników ekorozwoju jest wymierne zobrazowanie 
stopnia realizacji zasad i celów przyjmowanych w POŚiu. Przyjęte w konkretnych 
warunkach wskaźniki ekorozwoju powinny: 

 ułatwiać władzom danego obszaru (gminy) i jego 
mieszkańcom ocenę stopnia realizacji idei ekorozwoju, 

 uświadamiać tempo realizacji ekorozwoju i istniejące problemy, 
 pobudzać do większej aktywności w działaniach na rzecz ekorozwoju,  
  weryfikować obowiązujące kierunki polityki i przyjęte wcześniej cele 

rozwojowe oraz strategie ich osiągania. 
Proponowane w ostatnich latach przez organizacje międzynarodowe systemy 
wskaźników nie zawsze spełniają postulat harmonizacji ładów dziedzinowych 
(ekonomicznego, społecznego i ekologicznego). Systemy takie zostały m.in. 
opracowane przez agendy ONZ, OECD, Bank Światowy, IUCN i Europejską Agencję 
ds. Ochrony Środowiska (EEA).  
Najczęściej wskaźniki dzielą się na: 

 wskaźniki presji/przyczyny, 
 wskaźniki stanu,  
 wskaźniki reakcji. 

Ostateczne wskaźniki dla Programu Ochrony Środowiska Gminy Rudniki zostały 
opracowane zgodnie z Polityką ekologiczną Państwa, Programem Ochrony 
Środowiska na poziomie wojewódzkim i powiatowym oraz Strategią Rozwoju 
Województwa Opolskiego - z uwzględnieniem określonych w tych Programach 
wymogów sprawozdawczych. Istotnym w tym zakresie może być również wskazanie 
wymogów dotyczących sporządzanych, co 2 lata Raportów z realizacji Programu 
Ochrony Środowiska. 
Poniżej przedstawiono jako punkt wyjścia dla gminy - do rozważenia propozycje 
wskaźników na różnych poziomach.  
 
Wskaźniki według Polityki ekologicznej Państwa 
 
Do najważniejszych mierników realizacji polityki ekologicznej zaliczono: 

 stopień zmniejszenia różnicy (w procentach) między faktycznym 
zanieczyszczeniem środowiska a naukowo uzasadnionym dopuszczalnym 
(ładunkiem krytycznym), 

 ilość zużywanej energii, materiałów, wody oraz ilość wytwarzanych odpadów i 
emitowanych zanieczyszczeń w przeliczeniu na jednostkę dochodu 
narodowego lub wielkość produkcji (wyrażoną w wielkościach fizycznych lub 
wartością sprzedaną), 

 stosunek kosztów do uzyskiwanych efektów ekologicznych (dla oceny 
Programów i projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska), 

 techniczno-technologiczne charakterystyki materiałów, urządzeń produktów 
(np. zawartość ołowiu w benzynie, zawartość rtęci w bateriach, jednostkowa 
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emisja węglowodorów przy eksploatacji samochodu, poziom hałasu w czasie 
pracy samochodu itd.), zgodnie z zasadą dostępu do informacji dane te 
powinny być ujawniane na metkach lub dokumentach technicznych produktu. 
Powyższe wskaźniki powinny być gromadzone i wykorzystywane do ocen 
realizacji polityki ekologicznej państwa w dwóch przekrojach: terytorialnym (do 
zakładu włącznie) i branżowym.  
 

Poza wymienionymi wyżej miernikami stosowane będą również wskaźniki: 
a) wskaźniki społeczno-ekonomiczne: 

 utrzymanie systematycznego wzrostu PKB oraz systematycznego wzrostu 
poziomu życia obywateli; 

 poprawa stanu zdrowia obywateli, mierzona przy pomocy takich mierników jak 
długość życia, spadek umieralności niemowląt, spadek zachorowalności na 
obszarach, w których szkodliwe oddziaływania na środowisko i zdrowie 
występują w szczególnie dużym natężeniu (obszary najsilniej uprzemysłowione 
i zurbanizowane); 

 zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji 
oraz zmniejszenie całkowitych przepływów materiałowych w gospodarce;  

 wzrost dochodów z rolnictwa dzięki wykorzystaniu potencjału biologicznego 
gleb; 

 zmniejszenie tempa przyrostu obszarów wyłączanych z rolniczego i leśnego 
użytkowania dla potrzeb innych sektorów produkcji i usług materialnych; 

 coroczny przyrost netto miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięć ochrony 
środowiska; 
 

b) wskaźniki stanu środowiska i zmiany presji na środowisko: 
 zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód lądowych i 

morskich, poprawę jakości wód płynących, stojących i wód podziemnych, a 
szczególnie głównych zbiorników wód podziemnych, poprawę jakości wody do 
picia oraz spełnienie przez wszystkie te rodzaje wód wymagań jakościowych 
obowiązujących w Unii Europejskiej; 

 zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (zwłaszcza zanieczyszczeń 
szczególnie szkodliwych dla zdrowia i zanieczyszczeń wywierających 
najbardziej niekorzystny wpływ na ekosystemy, a więc przede wszystkim 
metali ciężkich, trwałych zanieczyszczeń organicznych, substancji 
zakwaszających, pyłów i lotnych związków organicznych) oraz poprawę 
jakości powietrza; 

 zmniejszenie uciążliwości hałasu, przede wszystkim poziomu hałasu na 
granicy własności wokół obiektów przemysłowych, hałasu ulicznego w 
miastach oraz hałasu wzdłuż tras komunikacyjnych; 

 zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów oraz rozszerzenie 
zakresu ich gospodarczego wykorzystania; 

 ograniczenie degradacji gleb, zmniejszenie powierzchni obszarów 
zdegradowanych na terenach poprzemysłowych, w tym likwidacja starych 
składowisk odpadów, zwiększenie skali przywracania obszarów bezpośrednio 
lub pośrednio zdegradowanych przez działalność gospodarczą do stanu 
równowagi ekologicznej, ograniczenie pogarszania się jakości środowiska w 
jednostkach osadniczych i powstrzymanie procesów degradacji zabytków; 
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 wzrost lesistości kraju, rozszerzenie renaturalizacji obszarów leśnych oraz 
wzrost zapasu i przyrost masy drzewnej, a także wzrost poziomu kultury; 
różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych i poprawa stanu 
zdrowotności lasów będących pod wpływem zanieczyszczeń powietrza, wody 
lub gleby; 

 zahamowanie zaniku gatunków roślin i zwierząt oraz zaniku ich naturalnych 
siedlisk, a także pomyślne reintrodukcje gatunków; 

 zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie 
estetycznego krajobrazu zharmonizowanego z otaczającą przyrodą; 
 

c) wskaźniki aktywności państwa i społeczeństwa: 
 kompletność i stabilność regulacji prawnych; 
 spójność i efekty działań w zakresie monitoringu i kontroli; 
 zakres i efekty działań edukacyjnych; 
 opracowywanie i realizowanie przez grupy i organizacje pozarządowe 

projektów na rzecz ochrony środowiska. 
 
Celem zagwarantowania spójności wyboru zadań wynikających ze Strategii Rozwoju 
oraz zadań wynikających z niniejszego Programu, proponuje się, aby kryteria oceny 
istotności i efektywności przedsięwzięć były jednakowe dla Strategii i Programu. 
Każde zadanie inwestycyjne musi zawierać analizę kosztów i korzyści. Szczególnie 
zadania realizowane przy wsparciu środków pomocowych Unii Europejskiej będą 
musiały posiadać opracowane studium wykonalności zadania (wg zakresów 
określonych w zasadach korzystania z tych środków). Integralną częścią tego 
zakresu jest każdorazowo analiza kosztów i korzyści, w wyniku, której efektywność 
zadania jest każdorazowo określana nie tylko w aspekcie ekonomicznym, ale także 
społecznym i ekologicznym. Studium wykonalności będzie zawierało w swojej treści: 

 inwestycje proekologiczne w przedsiębiorstwie i regionie, w tym również 
inwestycje infrastruktury ochronnej, 

 znaczenie inwestycji w procesie proekologicznej restrukturyzacji gospodarki 
oraz poszczególnych jej dziedzin (przemysłu, rolnictwa, turystyki, transportu 
itd.), 

 wpływ działalności inwestycyjnej na otoczenie przyrodnicze, ocenianej m.in. 
przez procedury ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ), 

 ekologiczne czynniki lokalizacji inwestycji, w tym wpływ stanu środowiska na 
decyzje lokalizacyjne i na motywację inwestorów (także inwestorów 
zagranicznych), 

 związki pomiędzy stanem środowiska a ryzykiem inwestycyjnym, 
 związki pomiędzy procesami inwestowania a ryzykiem ekologicznym, 
 związki pomiędzy ryzykiem inwestycyjnym, ryzykiem ekologicznym i ryzykiem 

finansowym, 
 finansowanie inwestycji proekologicznych (w przedsiębiorstwie, w regionie, w 

gminie), 
 ekologiczne, ekonomiczne i społeczne kryteria efektywności inwestycji, 
 związki pomiędzy gospodarką przestrzenną, działalnością inwestycyjną a 

ochroną środowiska, 
 uwarunkowania działalności inwestycyjnej na obszarach chronionych, 
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 inne problemy pozostające w bezpośrednim lub pośrednim związku z 
procesami inwestowania a gospodarowaniem zasobami przyrodniczymi 
(gospodarowania ziemią, zasobami wodnymi, zasobami leśnymi itd.). 
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8.  SKRÓTY 
 
GUS  – Główny Urząd Statystyczny 
GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
GOK – Gminny Ośrodek Kultury 
GZWP  – Główny Zbiornik Wód Podziemnych 
IMiGW  – Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
FOGR  – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 
NFOŚiGW  – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
BOŚ – Bank Ochrony Środowiska 
RZGW  – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
WFOŚiGW  – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
WIOŚ  – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
PSP – Państwowa Szkoła Podstawowa 
CO – centralne ogrzewanie 
ODR – Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
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ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
RPO WO – Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 
EBRD – Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 
PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
OSP  – Ochotnicza Straż Pożarna 
PCB  – Polichlorowane bifenyle 
POŚ  – Program Ochrony Środowiska 
PGO  – Plan Gospodarki Odpadami 
GPZON        – Gminy Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych 

 


