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1. WSTĘP 
 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska” (Dz.U. 
z 2008 r. nr 25, poz. 150 – tekst jednolity) Burmistrz co 2 lata przedstawia raport z realizacji 
Programu ochrony środowiska. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek na lata 2009-
2012 z perspektywą na lata 2013-2016, opracowany w 2009 roku obejmował cele z „Polityki 
Ekologicznej Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”. Ustawa „Prawo ochrony 
środowiska” nie określa wymagań dotyczących formy i struktury sprawozdania z realizacji 
gminnego Programu ochrony środowiska. W samym Programie założono, iż analiza realizacji 
programu polegać będzie przede wszystkim na monitorowaniu czyli obserwacji zmian w wielu 
wzajemnie ze sobą powiązanych sferach funkcjonowania danego obszaru (ekonomicznej, 
społecznej, ekologicznej itp.). 
 
W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek założono, że system monitoringu dla gminy 
powinien zawierać n/w działania, które pozwolą na bieżące monitorowanie jego realizacji: 

1. systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji 
poszczególnych zadań Programu; wynikiem tych działań będzie materiał empiryczny 
stanowiący podstawę do analiz i ocen, 
2. uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych empirycznych; otrzymany materiał 
będzie służył przygotowaniu raportów, 
3. przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w Programie, 
4. analiza porównawcza osiągniętych wyników z założeniami Programu; określenie stopnia 
wykonania zapisów przyjętego Programu oraz identyfikacja ewentualnych rozbieżności, 
5. analiza przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających na 
modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych instrumentów 
wsparcia, 
6. przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących. 

  

 
 
2. ZAKRES DANYCH PODSTAWOWYCH, DOKUMENTY 
WEJŚCIOWE DO RAPORTU O STANIE ŚRODOWISKA 
W GMINIE OZIMEK ZA LATA 2009-2010. 
 
Dane podstawowe do wykonania Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Ozimek ” za lata 2009-2010 stanowią głównie: 

 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 
2012-2015, 

 sprawozdania opisowe z realizacji budżetu gminy za lata 2009 i 2010, 
 informacje statystyczne GUS (dostępne w pełnym zakresie za rok 2009, i w niepełnym 

zakresie za rok 2010), 
 informacje pozyskane z Urzędu Gminy i Miasta  w Ozimku, 
 raporty o stanie środowiska w województwie opolskim wykonywane przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 
 rejestr form ochrony przyrody publikowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska 

w Opolu, 
 informacje z innych źródeł, 
 opracowania własne. 
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3. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY 
ŚRODOWISKA ZA LATA 2009-2010 WRAZ Z ANALIZĄ 
WYDATKÓW. 
 
3.1 Ochrona gleb i powierzchni ziemi. 
 
Zadania własne: 
- Organizacja cyklu szkoleń dla rolników obejmujących zasady kodeksu dobrych praktyk rolniczych 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane na bieżąco przez Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (OODR) w Łosiowie, 
Opolską Izbę Rolniczą w Opolu oraz ARiMR. Ośrodki doradztwa rolniczego prowadzą na bieżąco 
informowanie i doradztwo wśród rolników polegające na zalecaniu stosowania następujących 
zabiegów: 

- zakładanie pasów śródpolnych, 
- dostosowanie biologicznego potencjału gleby pod uprawę odpowiednich gatunków roślin, w 

zależności od wymagań, wpływu na środowisko i strukturę i strukturę gleby, 
- określanie wpływu nawożenia organicznego dla poprawy jakości i struktury gleby, 
- prawidłowe składowanie nawozów organicznych (obornika, gnojówki, gnojowicy) w nawożeniu 

roślin. 
Po wejściu do UE dopłaty dla ekorolników wypłacane są za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Aby z nich skorzystać, rolnik oprócz uzyskania certyfikatu musi 
wystąpić do ARiMR z wnioskiem o przystąpienie do programów rolnośrodowiskowych i realizować 
pakiet rolnictwo ekologiczne, który jest częścią tych programów. 
Aby uczestniczyć w programach rolnośrodowiskowych należy m.in. przez okres trwania umowy 
gospodarować zgodnie z planem rolnośrodowiskowym, prowadzić dokumentację i przestrzegać 
Zasad Kodeksu Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej. 
W planie zawiera się zobowiązanie rolnika do modernizacji lub budowy urządzeń do przechowywania 
ścieków, gnojówki, gnojowicy lub obornika (najpóźniej do końca trwania programu). 
Zadanie dofinansowywane przez Gminę Ozimek. 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Poniesiony 
koszt  
[zł.] 

1. 2009 Dofinansowanie szkoleń dla rolników 400,00 
2. I półr. 2010 Dofinansowanie szkoleń dla rolników 300,00 

- Promocja agroturystyki i rolnictwa ekologicznego 
Realizacja zadania: 
Realizacja zadania opisana szczegółowo w pkt. 3.8 Edukacja ekologiczna. 
- Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych (zapobieganie degradacji i erozji gleb) 
Realizacja zadania: 
Z gospodarczą działalnością wiąże się degradacja gleb, czyli pomniejszanie jej jakości. Do 
najbardziej powszechnych przejawów degradacji gleb należą: zakwaszenie gleb, gromadzenie 
substancji toksycznych, pogarszanie struktury gleb, przesuszenie, zamulenie. Cechy te posiada 
większość gleb obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych. Największym czynnikiem 
degradującym rolniczą przestrzeń produkcyjną, jest erozja gleby. W wyniku jej działania powstają 
niekorzystne, przeważnie trwałe zmiany, prowadzące do obniżenia potencjału produkcyjnego ziemi i 
walorów ekologicznych krajobrazu. Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi mogą wystąpić wzdłuż 
dróg. W celu zmniejszenia zanieczyszczenia gleb związanego z negatywnym wpływem transportu 
i infrastruktury drogowej stosuje zazielenianie pasów dróg. 
Erozja polega na mechanicznym niszczeniu powierzchni ziemi przez różne czynniki zewnętrzne, 
połączonym z przenoszeniem produktów niszczenia Jednym z przykładów erozji wodnej jest 
spłukiwanie cząstek gleby przez wody deszczowe. Zjawisko to zachodzi podczas każdego deszczu, a 
jego nasilenie zależy od stopnia pokrycia ziemi roślinnością. Najlepszą osłoną gleb w przypadku 
erozji są lasy i zbiorowiska trawiaste.  
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Erozja wietrzna polega na przenoszeniu ziaren piasku i próchnicy gleb przez wiatr. Przy dużym 
nasileniu erozji wietrznej można zaobserwować burze pyłowe. Obecnie w Polsce zauważa się coraz 
częstsze takie zjawiska, zwłaszcza na wylesionych obszarach odznaczających się deficytem wody. 
Przed erozją wietrzną chroni m.in.: 

- uprawa roślin,  
- minimalizowanie czasu pokrycia gleby bez roślin, 
- podział pola poprzez zakładanie stref ochronnych przed erozją (np. zarośla i miedze).  

Przed erozją wodną chronią m.in. falochrony, obsadzanie wydm, tworzenie koryt umożliwiających 
spływanie wody z pagórków i gór, tworzenie sieci melioracyjnych. 
Sposoby ograniczania erozji gleb: 

- orka w poprzek stoku (wzdłuż poziomic), w taki sposób, aby powstały bruzdy zatrzymującą wodę; 
- zalesianie stoków lub zmiana przeznaczenia silnie nachylonych stoków np. z gruntów ornych na 
łąki i pastwiska; 
- tarasowanie stoków (jest zabiegiem agrotechnicznym polegającym na tworzeniu poziomych pól 
ułożonych stopniami na zboczu); 
- stosowanie poplonów (po zebraniu plonów z pola zasiewa się je ponownie, aby nie pozostawiać 
gleby bez okrywy roślinnej i zmniejszyć wywiewanie cząstek mineralnych); 
- sadzenie zadrzewień śródpolnych hamujących siłę wiatru i ograniczających wywiewanie gleby.  

W celu zabezpieczenia gleby przed erozją wodną, należy:  
- stosować tam, gdzie to jest możliwe, uprawy w kierunku poprzecznym do spadku zbocza i w tym 

kierunku prowadzenie rzędów roślin  
- uprawiać rośliny hamujące spływ wody (trawy, motylkowe i ich mieszanki)  
- dobierać rośliny uprawne pod kątem ich ochronnego działania w okresach szczególnego 

zagrożenia erozją  
- poprawiać strukturę i zwiększać pojemność wodną gleb  
- zwalczać chwasty konkurujące z roślinami uprawianymi w pobieraniu i tak szczupłych zasobów 

wody  
- otoczyć pola na stokach rowkami opaskowymi w celu zbierania żyznych osadów. 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Poniesiony 
koszt  
[zł.] 

1. 2009 
Przeprowadzenie badania gleb na terenie gminy pod 
względem zawartości fosforu, potasu, magnezu i pH (ze 
środków GFOŚiGW). 

6 042,10 

2. I półr.2010 
Zagospodarowanie inwestycyjnych terenów 
zdegradowanych przy ul. Kolejowej w Ozimku - projekt 
techniczny przebudowy dróg na terenach zdegradowanych 

20 130,00 

Zadania koordynowane: 
Okresowa kontrola zawartości metali ciężkich, składników nawozowych oraz odczynu pH w glebach 
użytkowanych rolniczo 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane na bieżąco przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu oraz 
OODR w Łosiowie. Wyniki monitoringu umieszczane są w rocznych biuletynach publikowanych przez 
WIOŚ oraz na bieżąco dostępne na stronie internetowej WIOŚ w Opolu. 
Coroczna aktualizacja rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono 
przekroczenie standardów jakości gleby i ziemi 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane na bieżąco przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu oraz 
Starostwo Powiatowe w Opolu. Wyniki monitoringu umieszczane są w rocznych biuletynach 
publikowanych przez WIOŚ oraz na bieżąco dostępne na stronie internetowej WIOŚ w Opolu. 
Ochrona i wykorzystanie zespołów przyrodniczo-krajobrazowych w celach turystycznych 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane głównie przez organizacje pozarządowe oraz właścicieli gospodarstw (w tym 
agroturystycznych) na terenie gminy. Obszary cenne przyrodniczo są z reguły wykorzystywane do 
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celów rekreacyjnych i edukacyjnych. W nadchodzących latach taka tendencja będzie się nasilać, co 
może doprowadzić do szybkiej degradacji przyrodniczej terenu. Ważnym zadaniem będzie 
zapewnienie możliwości wypoczynku i rekreacji mieszkańcom województwa przy jednoczesnym 
zapewnieniu warunków dla właściwej ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych poprzez 
odpowiednie udostępnianie obiektów i obszarów chronionych. Jako alternatywę, władze 
województwa będą promowały i wspomagały kreowanie nowych terenów rekreacyjno - 
wypoczynkowych w strefach podmiejskich. Na terenach tych rekreacja będzie przebiegała w sposób 
zorganizowany, a obiekty będą spełniały wymogi ochrony środowiska.  
Rekultywacja terenów zdegradowanych przez przemysł wydobywczy 
Realizacja zadania: 
Na terenie Gminy Ozimek dokonano procesu likwidacji odkrywkowego zakładu górniczego kopalni 
iłów kajprowych "Krasiejów". Odkryte w wyrobisku w roku 1999 szczątki dinozaurów i trwające do dziś 
prace paleontologiczne spowodowały konieczność szerokiej współpracy przedsiębiorcy górniczego z 
organami samorządowymi w celu wypracowania formy rekultywacji terenów pogórniczych z 
pożytkiem dla społeczności lokalnej. W rozwiązaniach projektowych uwzględniono ochronę i 
ekspozycję stanowiska wykopalisk paleontologicznych. Zagospodarowanie wyrobiska jest zgodne z 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Architekci musieli podjąć się prac 
projektowych o bardzo dużym zakresie i wykonać plansze i projekty w ekspresowym tempie.  
Według zrealizowanego projektu "dinozaurolandu",  wyrobisko iłów, skąd wykopywane były kości 
prehistorycznych gadów, nie zostało zrekultywowane i zalane wodą, a taśmociągi przemysłowe 
zostały wykorzystane jako ciągi spacerowe dla zwiedzających.  
W ostatnim czasie również prywatny inwestor dokonał zakupu terenu po kopalni piasku w Grodźcu, z 
zamiarem przekształcenia go w kierunku rekreacyjnym (akwen wodny wraz z zapleczem). 
 
3.2 Gospodarka wodno - ściekowa. 
Zadania własne: 
- Uzupełniająca rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenach przeznaczonych pod 
budownictwo 
Realizacja zadania: 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Poniesiony 
koszt  
[zł.] 

1. 2009 Kanalizacja gminy 98 817,00 

2. I półr.2010 Adaptacja pomieszczeń szkoły w Antoniowie dla inżyniera 
projektu kanalizacji gminy 64 917,79 

- Edukacja oraz propagowanie postaw i zachowań motywujących ludność do oszczędzania wody 
Realizacja zadania: 
Zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ozimek w latach 2009- 2010 
realizowało głównie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Antoniowie, Wydział 
Wodociągów i Kanalizacji. Przedsiębiorstwo zajmuje się wydobyciem, uzdatnieniem i 
rozprowadzaniem wody, odbiorem i oczyszczaniem ścieków, eksploatacją gminnej kanalizacji 
deszczowej oraz świadczy usługi w zakresie budowy nowych sieci wod.-kan. oraz przyłączy. 
Sukcesywnie i systematycznie rozbudowywano i modernizowano sieć wodociągową i kanalizacyjną w 
poszczególnych miejscowościach. 
Osiąganie coraz wyższego poziomu czystości wód powierzchniowych jest uwarunkowane 
systematycznymi działaniami na szeregu płaszczyznach, w tym m.in.: 

- systematyczną rozbudową kanalizacji deszczowej, właściwym odprowadzaniem wód opadowych, 
uwzględnianiem tego aspektu przy kolejnych modernizacjach, 
- dążeniem do trwałego stanu 100% skanalizowania obszaru gminy, 
- poprawą szczelności zbiorników przydomowych (szamb), 
- wdrażaniem właściwych nawyków wśród mieszkańców, zmierzających do optymalnego 
korzystania z zasobów wodnych gminy. 

W latach 2009-2010 r. zaopatrzenie gminy w wodę  było dobre. Częstotliwość występowania awarii 
ocenia się jako niską. Parametry jakościowe wody określa się jako dobre. W wyniku 
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przeprowadzanych modernizacji woda wprowadzona do sieci wodociągowej odpowiada wymaganiom 
rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz standardom  obowiązującym w Unii Europejskiej. 
- Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Antoniowie 
Realizacja zadania: 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Poniesiony 
koszt  
[zł.] 

1. 2009 

Wydatki na wniesienie wkładu pieniężnego do spółek prawa 
handlowego PGKiM w Antoniowie sp. z o.o. na budowę 
tranzytu kanalizacji sanitarnej Antoniów – Grodziec w celu 
realizacji projektu współfinansowanego z funduszu 
spójności. 

700 000,00 

- Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarach nie skanalizowanych (Chobie, Grodziec, Mnichus, 
Krzyżowa Dolina) 
Realizacja zadania: 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Poniesiony 
koszt  
[zł.] 

1. 2009 Budowy kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gminy 
Ozimek. 556 900,00 

2. 2010 Budowy kanalizacji sanitarnej na terenach wiejskich Gminy 
Ozimek. 956 600,00 

- Inwentaryzacja nielegalnych kolektorów i rowów służących do odprowadzania ścieków 
Realizacja zadania: 
Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach obowiązywania Programu Ochrony Środwiska. 
- Propagowanie budowy oczyszczalni przydomowych i małych grupowych oczyszczalni ścieków na 

terenach nie przewidzianych do skanalizowania 
Realizacja zadania: 
Działania prowadzone w ramach zadań pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Rozwoju Wsi. 
Zwraca się głównie uwagę na to, iż oczyszczalnia jest inwestycją trwałą, mającą przynieść korzyść 
ekologiczną i ekonomiczną w dłuższym okresie. Jest to związane z tym, że koszt budowy szamba jest 
niższy, niż koszt montażu oczyszczalni, ale koszty eksploatacji szamba są znacznie wyższe, niż 
koszty eksploatacji indywidualnej oczyszczalni. W związku z tym istnieje taki okres czasu, po którym 
inwestycja się zwróci. Na krótki okres czasu (do 3 lat) szambo opłaca się bardziej, w przypadku 
dłuższych okresów analizy, oczyszczalnia jest zdecydowanie bardziej efektywna finansowo. Okres 
zwrotu budowy oczyszczalni w porównaniu do szamba, jest uzależniony od rodzaju zastosowanych 
rozwiązań i waha się od 2 do 5 lat. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków jest działaniem 
proekologicznym i ekonomicznie efektywnym. W związku z tym istnieją możliwości dofinansowania 
realizacji takiej inwestycji z kilku źródeł. Najkorzystniejsze są dotacje uzyskane z gminy lub funduszy 
unijnych, mniej atrakcyjne kredyty i pożyczki preferencyjne. 
Wstępne informacje można uzyskać na stronach internetowych:  

- www.mrr.gov.pl, 
- www.bosbank.pl, 
- www.efrwp.com.pl, 
- www.fww.org.pl, 
- www.funduszestrukturalne.gov.pl, 
- www.minrol.gov.pl, 
- www.arimr.gov.pl. 

Od roku 2011 wraca możliwość dotowania przez gminy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 
O pieniądze mogą się starać m.in. właściciele domów jednorodzinnych i wspólnoty mieszkaniowe. 
Istniejącą do końca 2009 roku możliwość dofinansowania inwestycji ekologicznych typu przydomowe 
oczyszczalnie ścieków, kolektory słoneczne lub termomodernizacja budynków zlikwidowała nowa 
ustawa o finansach publicznych. W nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska zapisano, że tego 
typu przedsięwzięcia będą mogły być dofinansowane bezpośrednio z budżetu gminy lub powiatu na 
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zasadzie dotacji celowej. Będzie ona przyznawana: osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, 
osobom prawnym, przedsiębiorcom oraz gminnym lub powiatowym osobom prawnym. Zasady 
udzielania dofinansowania (kryteria, tryb postępowania, rozliczanie) mają być ustalane w drodze 
uchwały przez radę gminy lub radę powiatu. Przekazywanie dotacji celowej ma następować po 
zawarciu umowy z samorządem. Zgodnie z przyjętym przez parlament i zaakceptowanym przez 
prezydenta rozwiązaniem, dotacje mogą być udzielane wyłącznie ze środków związanych z opłatami i 
karami środowiskowymi, które trafiły budżetów gmin i powiatów od 1 stycznia 2011 r. 
- Inwentaryzacja istniejących systemów kanalizacji deszczowych wraz z oceną ich stanu 

technicznego,  
- Budowa kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi 
Realizacja zadania: 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Poniesiony 
koszt  
[zł.] 

1. 2009 Eksploatacja i czyszczenie kanalizacji deszczowej 
(czyszczenie wpustów ulicznych na terenie miasta Ozimka) 28 720,32 

2. 2009 

Przebudowa ul. Brzeziny w Ozimku – przebudowa 
chodnika i kanalizacji deszczowej (9mb kanałów, 12szt. 
kratek ściekowych, 1 zawór, osadzono 2 studzienki 
systemu VAVIN, przesunięto 1 hydrant oraz wykonano 
160m2 podbudowy oraz bitumicznej warstwy wiążącej. 

40 008,27 

3. I półr.2010 Eksploatacja i czyszczenie kanalizacji deszczowej 1 128,17 

4. I półr.2010 
Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizacje i 
zabudowę wylotów kanalizacji deszczowej na terenie 
miasta Ozimka 

1 830,00 

- Prowadzenie monitoringu wpływu składowiska odpadów w Dylakach na jakość wód 
Realizacja zadania: 
W ramach zadania prowadzone jest m.in. badanie odcieków, gazów, osiadanie składowiska, 
prawidłowość odprowadzania odcieku do oczyszczalni ścieków w Antoniowie, obserwacje 
meteorologiczne, pomiary stateczności składowiska. 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Poniesiony 
koszt  
[zł.] 

1. 2009 Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów 
komunalnych w Dylakach 20 410,69 

2. 2010 Monitoring i obsługa zamkniętego składowiska odpadów 
komunalnych w Dylakach 28 086,40 

- Prowadzenie akcji informacyjnej i propagowanie wśród rolników tzw. Kodeksu Dobrych Praktyk 
Rolniczych 

Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane m.in. przez OODR w Łosiowie, Opolską Izbę Rolniczą w Opolu, ARiMR oraz 
pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku. Kodeks zwykłej dobrej praktyki rolniczej zawiera m.in. 
listę nakazów i zakazów dotycząca zwykłej dobrej praktyki rolniczej, która jest warunkiem uzyskania 
płatności. Lista ta została opracowana na podstawie przepisów prawnych, mających zastosowanie w 
gospodarstwie rolnym, jest więc tylko listą kontrolną przestrzegania przez rolnika obowiązującego 
prawa. W zakresie nawozów naturalnych, dawka nawozu naturalnego, zastosowanego w ciągu roku, 
nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1ha użytków rolnych. Zabrania 
się stosowania nawozów na glebach zalanych wodą, pokrytych śniegiem lub zamarzniętych do 
głębokości 30 cm. Zabrania się stosowania nawozów naturalnych w postaci płynnej na glebach 
położonych na stokach o nachyleniu większym niż 10% i pozbawionych okrywy roślinnej oraz podczas 
wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi. Nawozy naturalne 
stosowane na gruntach ornych powinny być przykryte lub wymieszane z glebą nie później niż 
następnego dnia po wywiezieniu. W okresie 5 lat trwania programu rolno środowiskowego i od 
momentu pierwszej wypłaty, nawozy naturalne w postaci stałej powinny być w przechowywane w 
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pomieszczeniach inwentarskich lub na nieprzepuszczalnych płytach, natomiast nawozy w postaci 
płynnej w szczelnych zbiornikach o pojemności umożliwiającej gromadzenie co najmniej 6 
miesięcznej produkcji tego nawozu. Wolno stosować tylko nawozy dopuszczone do obrotu na 
podstawie przepisów o nawozach i nawożeniu oraz przepisów o rolnictwie ekologicznym. Wolno 
stosować tylko środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu przepisami o ochronie roślin uprawnych 
lub o rolnictwie ekologicznym (wykaz jest ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej 
„Monitor Polski”). Zabiegi chemicznej ochrony roślin powinny być wykonywane atestowanymi 
opryskiwaczami, przez osoby posiadające aktualne zaświadczenie o przeszkoleniu w tym zakresie lub 
sprzętem ręcznym. 
- Wykonanie roślinnych barier ochronnych wzdłuż wytypowanych odcinków wód powierzchniowych 
Realizacja zadania: 
Zadanie nie było realizowane w rozpatrywanym okresie czasu, realizacja w kolejnym 2 letnim okresie 
będzie uwarunkowana dostępnością środków finansowych w budżecie gminy. 
- Kontrola istniejących zabezpieczeń wodnych i rozpoznanie potrzeb w zakresie bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego 
Realizacja zadania: 
Za działania związane z ochroną przeciwpowodziową odpowiada, zgodnie z ustawą Prawo wodne, 
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) oraz organy samorządowe (samorząd 
województwa, powiatu, gminy) Z inicjatywy Dyrektora RZGW powstaje projekt planu ochrony 
przeciwpowodziowej w regionie wodnym. RZGW są również odpowiedzialne za prowadzenie działań 
informacyjnych i koordynację w razie powodzi lub suszy na podległym terenie.  
Dla zapewnienia sprawnej ochrony przed powodzią powołany jest Ośrodek Koordynacyjno-
Informacyjny (OKI) osłony przeciwpowodziowej przy RZGW. Nadrzędnym zadaniem OKI jest 
koordynacja działań mających na celu zapewnienie sprawnej ochrony przed powodzią. 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Poniesiony 
koszt  
[zł.] 

1. 2009 Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach 
polnych 61 096,85 

2. 2009 Udrożnienie sieci drenarskiej 8 584,18 

3. 2010 Konserwacja gminnych rowów i przepustów na drogach 
polnych 60 641,50 

4. 2010 Udrożnienie sieci drenarskiej 656,36 
5. I półr. 2010 Konserwacja rowów przydrożnych ul. Daniecka Ozimek, * 

6. I półr. 2010 Wymiana przepustu w drodze gminnej ul. Jelenia w m. 
Ozimek, * 

7. I półr. 2010 Naprawa i udrożnienie przepustu drogowego pod ul. Jelenia 
w m. Ozimek, * 

8. I półr. 2010 Czyszczenie i konserwacje rowów przydrożnych w m. 
Dylaki, Schodnia, * 

UWAGA: * kwoty zostały uwzględnione w ramach nadrzędnego zadania ogólnego w sprawozdaniu z realizacji budżetu 
gminy. 
- Utrzymanie przeciwpowodziowej funkcji terenów zalewowych, całkowite zaprzestanie wszelkich 

nowych inwestycji, które mogą zmniejszyć rolę przeciwpowodziową terenów zalewowych 
Realizacja zadania: 
W ramach wyznaczonego zadania realizowane są następujące zadania ekologiczne:  

1. Przeprowadzanie działań formalno-prawnych w zakresie ujęcia w Miejscowym Planie 
Zagospodarowania Przestrzennego terenów zalewowych gminy;  

2. Realizacja wytycznych powiatowego planu operacyjnego ochrony przed powodzią;  
3. Systematyczna kontrola oraz konserwacja wałów i urządzeń wodnych;  
4. Rekonstrukcja wałów przeciwpowodziowych i ich utrzymanie w odpowiednim stanie;  
5. Inwentaryzacja, odbudowa oraz prawidłowa eksploatacja systemów melioracji;  
6. Przywrócenie funkcji retencyjnej obszaru Międzyodrza we współpracy z ZZMiUW. 

Główną regulacją prawną odnoszącą się do zagadnień gospodarki wodnej jest ustawa Prawo Wodne 
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z dnia 18 lipca 2001 (Dz. U. z 2001r, Nr. 115 poz. 1229). Podstawowymi aktami wspomagającymi są 
Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz ustawa o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2001 Nr. 72 poz. 747). 
Zadania inne: 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Poniesiony 
koszt  
[zł.] 

1. 2009 
Melioracje wodne (wykonanie ze środków MGSW, Gminy 
oraz w ramach robót interwencyjnych) na terenie sołectw – 
razem 26 613mb. 

* 

2. 2009 Remont instalacji kanalizacyjnej w P.S.P. w Szczedrzyku 23 500,00 
3. I półr.2010 Wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi 121 694,95 

UWAGA: * kwoty zostały uwzględnione w ramach nadrzędnego zadania ogólnego w sprawozdaniu z realizacji budżetu 
gminy. 
Zadania koordynowane: 
- Współpraca przy opracowaniu programu ochrony przed powodzią w zlewni rzeki Odry 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, RZGW, WZMiUW, 
Starostwo Powiatowe w Opolu. 
- Współpraca przy opracowaniu programu ochrony przed powodzią w zlewni rzeki Mała Panew 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz Związek gmin „Dolna 
Mała Panew”. 
- Rozwój współpracy regionalnej w celu poprawy jakości wód Małej Panwi 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane przez pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz Związek gmin „Dolna 
Mała Panew”. 
- Budowa oczyszczalni przydomowych i małych grupowych oczyszczalni ścieków na terenach nie 

przewidzianych do skanalizowania 
Realizacja zadania: 
- Zadanie realizowane przez właścicieli indywidualnych gospodarstw. 
- Budowa bezpiecznych dla środowiska miejsc magazynowania obornika i zbiorników na gnojowicę  

w gospodarstwach rolnych 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane przez właścicieli gospodarstw, rolników indywidualnych z terenu gminy. 
- Stosowanie w zakładach przemysłowych tylko najlepszych dostępnych technik produkcyjnych 

(BAT), sprzyjających ograniczeniu zużycia wody 
Realizacja zadania: 
Zasady dążenia do zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczenia powietrza spowodowanego emisją 
z zakładów przemysłowych zostały określone w dyrektywie Rady 84/360/EWG. Dyrektywa ta realizuje 
zasadę prewencji i regułę ostrożności, uzupełniając ją koncepcją BATNEEC (najlepsza dająca się 
zastosować technologia nie wymagająca nadmiernych kosztów). Najnowszy sposób rozumienia tej 
koncepcji jest zawarty w dyrektywie Rady nr 96/61/EWG z dnia 24 września 1996 r. w sprawie 
zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń (IPPC - Integrated Pollution Prevention and 
Control. 
W prawie wspólnotowym wymagania dotyczące jakości urządzeń ochronnych powiązane są ściśle z 
problematyką dopuszczalnej emisji - emisja jest dopuszczalna, gdy nie można jej zlikwidować lub 
ograniczyć mimo zastosowania najlepszej dostępnej techniki BAT (Best Available 
Techniques).Ustawa Prawo Ochrony Środowiska uwzględnia praktycznie wymagania wszystkich 
dyrektyw UE. 
Najlepsza Dostępna Technika (Best Available Technique - BAT) BAT została zdefiniowana 
w Dyrektywie (Artykuł 2(11)) w sposób następujący: 

- 'najlepsze dostępne techniki' to najefektywniejszy i najbardziej nowoczesny stopień rozwoju 
danej działalności i metod jej prowadzenia, wskazujący na praktyczną możliwość 
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zastosowania danych technik do zapewnienia, co do zasady podstaw dla określania 
granicznych wartości emisji ustalonych w celu zapobiegania i, tam gdzie to nie jest w praktyce 
możliwe, w celu generalnego obniżenia emisji i jej oddziaływania na środowisko jako całość, 
- 'techniki' obejmują zarówno zastosowaną technologię, jak i sposób, w jaki instalacja została 
zaprojektowana, zbudowana, jest utrzymywana, eksploatowana i wycofana z eksploatacji, 
- 'dostępne' techniki oznacza techniki, opracowane w stopniu pozwalającym na wprowadzenie 
ich do odnośnego sektora przemysłowego, na warunkach ekonomicznie i technicznie 
uzasadnionych, przy uwzględnieniu kosztów i korzyści, niezależnie od tego czy techniki te są 
czy też nie są wykorzystywane i opracowywane w danym państwie członkowskim, o ile są one 
rozsądnie dostępne dla danego podmiotu. 

Oceny oddziaływania na środowisko, decyzje środowiskowe dla planowanych przedsięwzięć są 
realizowane przez organy administracji oraz opiniowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska w Opolu oraz przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Opolu. 
Zadania inne: 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Poniesiony 
koszt  
[zł.] 

1. 2009 Likwidacja 10 dzikich wysypisk (ze środków GFOŚiGW). 16 367,18 
2. 2010 Likwidacja dzikich wysypisk (ze środków GFOŚiGW). 16 417,27 

 
3.3 Ochrona powietrza atmosferycznego. 
Zadania własne: 

- Rozbudowa sieci ciepłowniczej i gazowniczej w gminie Ozimek 
Realizacja zadania: 
Produkcją i dystrybucją energii cieplnej na terenie Ozimka zajmuje się Wydział Cieplny 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Antoniowie. Obecna długość sieci 
ciepłowniczej wynosi ok. 5,4 km, długość sieci gazowniczej 12 391m (10 136 miasto i 2 255 tereny 
wiejskie). Sieci ciepłownicza i gazownicza nie były rozbudowywane w latach 2009-2010. 

- Termomodernizacja budynków 
Realizacja zadania: 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Poniesiony 
koszt  
[zł.] 

1. 2009 

Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu 
Szkół w Ozimku, termomodernizacja obiektu oraz 
wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (projekt 
centralnej ciepłej wody zasilany z kolektorów słonecznych, 
projekt pomp ciepła, audyt energetyczny) 

46 286,10 

2. 2009 Termomodernizacja obiektu żłobka i adaptacja 
pomieszczeń na oddział żłobkowy 744 249,79 

3. 2009 Termomodernizacja przedszkola w Szczedrzyku 65 373,27 

4. I półr.2010 
Poprawa efektywności energetycznej Gminnego Zespołu 
Szkół w Ozimku, termomodernizacja obiektu oraz 
wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych  

14 808,21 

- Edukacja ekologiczna w zakresie poszanowania energii cieplnej i elektrycznej, korzyści  
z termomodernizacji, zachęcania do stosowania paliw alternatywnych dla węgla 
(proekologicznych), szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych 

Realizacja zadania: 
Niska emisja (w tym pył zawieszony PM10) może zostać ograniczona poprzez odpowiednią 
termomodernizację budynków i modernizację kotłowni oraz korzystanie z ekologicznych i 
odnawialnych źródeł energii. W opisywanym okresie wykonano szereg działań 
termomodernizacyjnych w istniejących obiektach prywatnych i komunalnych. Działania te w bieżącej i 
dalszej perspektywie pozwolą na ograniczenie niskiej emisji. 
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Prowadzone działania zmierzały do zwiększenia efektywności edukacji ekologicznej przez: 
 promowanie najskuteczniejszych jej form i najważniejszych treści, 
 wskazanie sposobów optymalnej alokacji środków finansowych, 
 uporządkowanie przepływu informacji i usprawnienie procesu decyzyjnego związanego 

z edukacją ekologiczną. 
Na terenie Gminy Ozimek prowadzona jest edukacja ekologiczna polegająca na organizowaniu akcji 
edukacyjnych z dziećmi i nauczycielami w placówkach oświatowych (pogadanki o tematyce 
ekologicznej, organizowanie konkursów ekologicznych, zbiórka zużytych baterii), na spotkaniach z 
mieszkańcami i lokalnymi liderami. W czasie spotkań prowadzona jest praktyczna nauka segregacji 
odpadów, a także przekazywane są plakaty i ulotki. 
Gmina wspiera selektywną zbiórkę odpadów. Na terenie gminy funkcjonują pojemniki przeznaczone 
do selektywnej zbiórki odpadów. Corocznie uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu 
gminy aktywnie włączają się do akcji „Sprzątanie świata” oraz „Dzień Ziemi” (porządkowana jest 
najbliższa okolica). 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Poniesiony 
koszt  
[zł.] 

1. 2009 Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska 
przed zanieczyszczeniami (ze środków GFOŚiGW). 22 819,68 

2. 2010 Wspieranie działań zmierzających do ochrony środowiska 
przed zanieczyszczeniami (ze środków GFOŚiGW). 24 102,90 

- Opracowanie gminnego studium wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
Realizacja zadania: 
Zadanie nie było realizowane w rozpatrywanym okresie czasu, realizacja w kolejnym 2 letnim okresie 
będzie uwarunkowana dostępnością środków finansowych w budżecie gminy. 

- Prowadzenie bieżących remontów dróg gminnych 
Realizacja zadania: 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Poniesiony 
koszt  
[zł.] 

1. 2009 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta 60 000,00 
2. 2009 Budowa chodnika przy ul. Danieckiej w Ozimku 49 683,30 
3. 2009 Modernizacja chodnika przy ul. Tartacznej w Ozimku 17 590,14 
4. 2009 Przebudowa ul. Brzeziny w Ozimku 40 008,27 

5. 2009 Bieżące utrzymanie dróg miejskich – remonty cząstkowe 
dróg oraz ich sprzątanie i odśnieżanie 311 932,88 

6. 2009 
Bieżące utrzymanie dróg wiejskich – remonty cząstkowe 
dróg, chodników, wymiana oraz ustawianie znaków 
drogowych 

376 763,76 

7. 2009 Dokumentacja projektowa i budowa przedłużenia ul. 
Krótkiej do Dłuskiego w Ozimku oraz ul. Kwiatowej 59 309,51 

8. 2009 Modernizacja ul. Dłuskiego w Ozimku 26 230,00 

9. 2009 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna 
Krzyżowa Dolina 122 243,70 

10. 2009 Przebudowa układu komunikacyjnego w Ozimku ul. 
Słowackiego - Leśna 64 050,00 

11. 2009 Remont drogi gminnej ul. Słowackiego w Ozimku 733 902,28 
12. 2009 Budowa ul. Danysza w Antoniowie 300 973,23 
13. 2009 Projekty dróg i chodników 58 682,00 

14. 2009 Modernizacja parkingu w pasażu handlowym w Ozimku ul. 
Wyzwolenia 64 803,11 

15. 2009 Budowa ul. Częstochowskiej II w Grodźcu 1 220,00 
16. 2009 Budowa ul. Klonowej w Antoniowie 148 321,99 
17. 2009 Rewitalizacja części miasta ul. 1-go Maja w Ozimku 9 760,00 
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18. 2009 Drogi publiczne powiatowe – zakup usług remontowych 7 780,48 

19. 2009 

Drogi publiczne powiatowe – bieżące utrzymanie, remonty 
cząstkowe dróg, podbudowy oraz bitumiczne warstwa 
wiążąca ok. 200m2 i ścieralna ok. 100m2 oraz chodniki z 
kostki brukowej ok. 200m2. 

49 683,30 

20. 2009 Modernizacja chodnika przy ul. Tartacznej w Grodźcu (ok. 
200m2) 17 590,14 

21. 2009 

Przebudowa ul. Brzeziny w Ozimku – przebudowa chodnika 
i kanalizacji deszczowej (9mb kanałów, 12szt. kratek 
ściekowych, 1 zawór, osadzono 2 studzienki systemu 
VAVIN, przesunięto 1 hydrant oraz wykonano 160m2 
podbudowy oraz bitumicznej warstwy wiążącej. 

40 008,27 

22. I półr. 2010 Zadania remontowe i modernizacyjne dróg miejskich i 
wiejskich * 

23. I półr. 2010 Bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta 32 496,00 

24. I półr. 2010 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Polna 
w Krzyżowej Dolinie 1 007,20 

25. I półr. 2010 Bieżące utrzymanie dróg miejskich 107 520,82 
26 I półr. 2010 Bieżące utrzymanie dróg wiejskich 146 300,05 
27. I półr. 2010 Remont ul. XX-Lecia , 22 Lipca w Ozimku 43 453,96 

28. I półr. 2010 
Modernizacja ul. Pustki w Krasiejowie - Opracowano 
Program Funkcjonalno- Użytkowy, Studium Wykonalności i 
wniosek aplikacyjny 

36 600,00 

29. I półr. 2010 
Remont ul. Hutniczej w Ozimku zrealizowano w 2009 roku 
wykonując m.in. 1276 m2 nawierzchni z kostki brukowej i 
montując 12 szt. latarni 

b.d.sz. 

30. I półr. 2010 Remont ul. 1 - Maja w Krasiejowie - wykonano 
nawierzchnię asfaltową na łącznej powierzchni 7 913 m2; b.d.sz. 

UWAGA: * kwoty zostały uwzględnione w ramach nadrzędnego zadania ogólnego w sprawozdaniu z realizacji budżetu 
gminy. 

- Promowanie publicznych środków transportu 
Realizacja zadania: 
Zadanie nie było realizowane w rozpatrywanym okresie czasu. 

- Tworzenie ścieżek rowerowych 
Realizacja zadania: 
Gmina Ozimek może poszczycić się licznymi trasami rowerowymi. 
Na terenie gminy znajdują się następujące trasy rowerowe: 
trasa nr 18 (prowadząca od Tarnowskich Gór poprzez Toszek, Jemielnice, Staniszcze Wielkie, 
Ozimek, Turawę, Chrząstowice do Opola); 
trasa 19 (prowadząca z Tarnowskich Gór, między innymi przez Ozimek aż po Lubszę do Jelcza - 
Laskowic); 
trasa 27 (prowadząca z Opola przez Daniec, Krzyżową Dolinę koło Ozimka, Kolonowskie, Bąki, 
Lubliniec, Kochanowice, Herby, Blachownie do Częstochowy); 
trasa 111 (Chrząstowice, Jedlice - Paliwoda); 
trasa 115 (Krzyżowa Dolina - Krasiejów - Paliwoda - Bierdzany); 
trasa 117 (Chrząstowice - Niwki - Chrząstowice); 
trasa 163 (okrężna - prowadząca przez Kolonowskie - Fosowskie - Staniszcze Małe - Krasiejów, 
Spórok - Staniszcze Wielkie - Kąty - Stawy Pluderskie - Regolowiec- Kolonowskie). 
W latach 2009-2010 nie powstały nowe ścieżki rowerowe, wykonywana była natomiast konserwacja i 
bieżące naprawy oprzyrządowania funkcjonujących ścieżek rowerowych. 

- Egzekwowanie zakazu wypalania traw i ściernisk 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane w ramach działań pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, Policji, 
organizacji pozarządowych. Problem był poruszany również w „Wiadomościach Ozimskich” oraz 
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przez  proboszczów w lokalnych parafiach. 
Zadania inne: 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Poniesiony 
koszt  
[zł.] 

1. 2009 Zimowe utrzymanie dróg gminnych 249 544,26 
2. 2009 Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach 80 445,21 
3. 2009 Remonty śmietników 30 256,81 

4. 2009 Realizacja „Programu usuwania azbestu z terenu miasta i 
gminy Ozimek na lata 2008-2032” (ze środków GFOŚiGW) 6 836,41 

5. 2009 Usługi kominiarskie – szkoły podstawowe 4 757,00 
6. 2009 Remont pieca kaflowego w kuchni P.P nr 5 w Krasiejowie 1 185,00 
7. 2009 Usługi kominiarskie - przedszkola 2 937,00 
8. 2009 Usługi kominiarskie - gimnazja 2 499,00 
9. I półr.2010 Zimowe utrzymanie dróg gminnych 225 058,63 

10. I półr.2010 Utrzymanie czystości w mieście i sołectwach 47 283,10 
11. I półr.2010 Remonty śmietników 719,80 
12. I półr.2010 Usługi kominiarskie – szkoły podstawowe 4 356,00 
13. I półr.2010 Usługi kominiarskie - przedszkola 2 599,00 
14. I półr.2010 Usługi kominiarskie - gimnazja 2 508,00 
15. I półr.2010 Usługi kominiarskie – oddziały żłobkowe 628,00 

Zadania koordynowane: 
- Egzekwowanie wymagań dotyczących stanu technicznego pojazdów i przestrzegania 

dozwolonej prędkości ruchu 
Realizacja zadania: 
Zadanie wykonywane przez jednostki Policji. 

- Zastosowanie paliw alternatywnych dla węgla 
Realizacja zadania: 
Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego na terenie gminy są związane z niską emisją, emisją 
pochodzącą od ciągów komunikacyjnych oraz emisją przemysłową. Niska emisja może zostać 
ograniczona poprzez odpowiednią termomodernizację budynków i kotłowni oraz korzystanie 
z ekologicznych i odnawialnych źródeł energii. Ekologiczne źródła energii są często źródłami 
niezwykle ekonomicznymi, jednak ich zastosowanie wymaga niezwykle szczegółowych badań i analiz. 
Zamiana paliw na alternatywne jest w praktyce trudna do przeprowadzenia na szeroką skalę na 
terenie gminy, ze względu na aspekt ekonomiczny – tak ciepłownia jak i większość palenisk 
domowych zasilana jest węgle kamiennym, którego cena pozostaje konkurencyjna w porównaniu do 
innych nośników energii w kraju. 

- Modernizacja dróg wojewódzkich i powiatowych, budowa obwodnic 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane przez GDDKiA w Opolu, Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Zarząd Dróg 
Powiatowych w Opolu. 
 
3.4  Ochrona przed hałasem. 
Zadania własne: 

- Prowadzenie bieżących remontów dróg gminnych 
Realizacja zadania: 
Realizacja opisana w punkcie 3.3. 

- Identyfikacja obiektów stwarzających zagrożenie akustyczne dla środowiska oraz prowadzenie 
działań na rzecz zmniejszenia ich uciążliwości 

Realizacja zadania: 
Zmniejszenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców Ozimka nastąpiło głównie dzięki ustawieniu 
przez GDDKiA w Opolu ekranów dźwiękochłonnych przy ul. Warszawskiej w Ozimku. 
- Uwzględnianie w zmianach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w środowisku 
Realizacja zadania: 
Obowiązujące w kraju procedury lokalizacyjne pozwalają na skuteczne egzekwowanie ograniczeń 
emisji hałasu w nowo powstających obiektach przemysłowych oraz drogowych. Dotyczy to również 
obiektów modernizowanych i rozbudowywanych. Powinno to skutecznie eliminować powstawanie 
nowych obiektów emitujących ponadnormatywny hałas do środowiska. Zadanie realizowane na 
bieżąco na etapie aktualizacji gminnych planów zagospodarowania przestrzennego. 
Zadania inne 
Realizacja zadania: 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Poniesiony 
koszt  
[zł.] 

1. I półr. 2010 Wydatki związane ze sporządzeniem planów 
zagospodarowania przestrzennego 28 241,62 

Zadania koordynowane: 
- Pozyskiwanie danych o skali zagrożenia hałasem 

Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane na bieżąco przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu oraz  
Starostwo Powiatowe w Opolu. Wyniki monitoringu umieszczane są w rocznych biuletynach 
publikowanych przez WIOŚ oraz na bieżąco dostępne na stronie internetowej WIOŚ w Opolu. 

- Ograniczenie uciążliwości akustycznej dróg i tras kolejowych do poziomu wymaganego 
normami, budowa ekranów dźwiękochłonnych, stosowanie od strony drogi  
i torów kolejowych okien o zwiększonej izolacyjności akustycznej, lokalizacja ochronnych 
pasów zieleni 

Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Opolu, Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu oraz PKP. 

- Egzekwowanie wymagań dotyczących stanu technicznego pojazdów i przestrzegania 
dozwolonej prędkości ruchu 

Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane przez jednostki Policji. 
Zadania inne: 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Poniesiony 
koszt  
[zł.] 

1. I półr.2010 Zakup i montaż progów zwalniających na ul. Słowackiego w 
m. Ozimek * 

UWAGA: * kwoty zostały uwzględnione w ramach nadrzędnego zadania ogólnego w sprawozdaniu z realizacji budżetu 
gminy. 
 
3.5  Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym. 
Zadania własne: 
Uwzględnianie w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (zmianach 
planów) zagrożeń związanych z promieniowaniem niejonizującym, preferowanie mało konfliktowych 
lokalizacji źródeł promieniowania niejonizującego 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane na bieżąco na etapie aktualizacji gminnych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

- Określenie aktualnego poziomu elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego w 
miejscach jego potencjalnego oddziaływania 

Realizacja zadania: 
Wykonanie badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku jest zadaniem Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska w Opolu, który został ustawowo zobowiązany do wykonywania zadań 
związanych z okresowymi badaniami kontrolnymi poziomów pól elektromagnetycznych. Wykonano 
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badania pól elektromagnetycznych 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). Rozporządzenie Ministra Środowiska 
wprowadziło obowiązek prowadzenia badań poziomów pól elektromagnetycznych w trzech typach 
obszarów: 

- centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys., 
- pozostałych miastach, 

- obszarach wiejskich.  
Wyniki monitoringu umieszczane są w rocznych biuletynach publikowanych przez WIOŚ oraz na 
bieżąco dostępne na stronie internetowej WIOŚ w Opolu. 
Zadania koordynowane: 

- Wyeliminowanie emisji promieniowania niejonizującego ze źródeł będących zagrożeniem dla 
ludzi i środowiska 

Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane przez właścicieli sieci telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, WIOŚ w 
Opolu, Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski w Opolu. 
 
 
3.6  Ochrona przyrody. 
Zadania własne: 
- Tworzenie małoobszarowych form ochrony przyrody (zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki 
ekologiczne) 
Realizacja zadania: 
W latach 2009-2010 nie były utworzone nowe formy ochrony przyrody na terenie gminy. 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Poniesiony 
koszt  
[zł.] 

1. 2009 Ekspertyzy przyrodnicze * 
UWAGA: * kwoty zostały uwzględnione w ramach nadrzędnego zadania ogólnego w sprawozdaniu z realizacji budżetu 
gminy. 
- Objęcie ochroną prawną drzew- pomników przyrody 
Realizacja zadania: 
W latach 2009-2010 nie były utworzone nowe pomniki przyrody na terenie gminy. 

- Tworzenie zieleni urządzonej w obiektach rekreacyjno – wypoczynkowych (istniejących i 
projektowanych), 

- Pielęgnacja i konserwacja istniejących na terenie gminy obiektów i form ochrony przyrody, w 
tym zabytkowych założeń zieleni 

Realizacja zadania: 
Obszary cenne przyrodniczo są z reguły wykorzystywane do celów rekreacyjnych i edukacyjnych. W 
nadchodzących latach taka tendencja będzie się nasilać, co może doprowadzić do szybkiej degradacji 
przyrodniczej terenu. Ważnym zadaniem będzie zapewnienie możliwości wypoczynku i rekreacji 
mieszkańcom województwa przy jednoczesnym zapewnieniu warunków dla właściwej ochrony 
walorów przyrodniczych i krajobrazowych poprzez odpowiednie udostępnianie obiektów i obszarów 
chronionych. Jako alternatywę, władze województwa będą promowały i wspomagały kreowanie 
nowych terenów rekreacyjno - wypoczynkowych w strefach podmiejskich. Na terenach tych rekreacja 
będzie przebiegała w sposób zorganizowany, a obiekty będą spełniały wymogi ochrony środowiska. 
Oczywiście tereny te będą bardziej atrakcyjne, jeżeli będą istniały trasy rowerowe łączące miasta i 
wioski z tymi miejscami. 
Zieleń w mieście spełnia wiele funkcji. Jedną z podstawowych jest produkcja tlenu i usuwanie 
dwutlenku węgla z otoczenia. Przeciętnie jedno drzewo produkuje w ciągu doby tlen, który wystarcza 
dla kilku osób. Jedno duże drzewo potrafi przetworzyć tyle samo dwutlenku węgla, ile emitują dwa 
domy jednorodzinne. Należy jednak zauważyć, że ze względu na zanieczyszczenie powietrza 
produkcja tlenu na terenach bardzo zurbanizowanych może spaść nawet o 90% [8]. Zieleń miejska 
absorbuje zanieczyszczenia powietrza, a także nieprzyjemne aromaty zastępując je przyjemnym 
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zapachem. Ponadto pasy tzw. zieleni izolacyjnej, poza ograniczeniem zanieczyszczeń, zmniejszają 
również poziom hałasu w mieście 
Aby zwiększyć ilość zieleni w mieście, a także podnieść jej atrakcyjność można zastosować kilka 
pomysłów prezentowanych przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" z Wrocławia, 
które sugeruje np. "udziczenie" trawników tam gdzie jest to możliwe (na terenach rzadziej 
uczęszczanych, rzadko wykorzystywanych rekreacyjnie, itp.) poprzez rezygnację z regularnego 
koszenia oraz sianiu gatunków naturalnych. W ciągu kilku lat będzie można zobaczyć bardzo ciekawą 
łąkę, która może stać się również poletkiem doświadczalnym dla młodzieży. Inną metodą 
wzbogacającą zieleń miejską jest szersze wykorzystanie pnączy i żywopłotów, które stanowią 
doskonałe jej uzupełnienie, a ponadto stanowią kryjówki dla drobnych zwierząt.  

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Poniesiony 
koszt  
[zł.] 

1. 2009 Zakup i transport krzewów i sadzonek 6 258,42 
2. 2009 Wycinki, prześwietlenia i transport drzew 52 549,12 
3. 2009 Wycena drewna i opinia leśnika 4 472,00 
4. 2009 Bieżąca pielęgnacja zieleni 106 110,11 
5. 2009 Budowa boiska pn. „Moje boisko Orlik 2012” 2 050 671,89 
6. 2009 Przebudowa boiska wielofunkcyjnego w Szczedrzyku 157 671,30 
7. 2009 Grodziec – zakup drzewek * 
8. 2009 Krasiejów – zakup zestawu ogrodowego * 
9. 2009 Pustków – zakup drzewek * 

10. 2009 Schodnia – zakup zestawu ogrodowego * 
11. 2009 Szczedrzyk – wykonanie kwietnika * 

12. 2009 Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie 
(ze środków GFOŚiGW). 4 318,20 

13. 2009 Wycinka i pielęgnacja drzew (P.P. nr 2 w Ozimku, P.P. nr 5 
w Krasiejowie) 9 320,00 

14. I półr.2010 

Zakup i transport krzewów i sadzonek - zakup i nasadzenia 
drzew 11 szt. klon zwyczajny i 4 szt. cis na terenie ORLIKa, 
- zakup 12 szt. tuja kolumnowa na plac zabaw w Dylakach 
(nasadzenia Rada Sołecka). 

2 857,36 

15. I półr.2010 

Wycinki, prześwietlenia i transport drzew  
- wycinka 1 drzewa w Dylakach, 
- wycinka 2 drzew na terenach zielonych w Ozimku, 
- wycinka 3 drzew na terenie szkoły podstawowej w 
Krasiejowie, 
- wycinka 1 drzewa na Terenia ORLIK-a, 
- cięcie pielęgnacyjne 1 drzewa przy placu zabaw w 
Krzyżowej Dolinie, 
- cięcie sanitarne 24 drzew przy Domu Kultury w Ozimku, 
- cięcie sanitarne i pielęgnacyjne 5 drzew przy budynku 
świetlicy wiejskiej w Mnichusie. 

4 889,12 

16. I półr.2010 Bieżąca pielęgnacja zieleni 36 614,35 

17. I półr.2010 Modernizacja boiska sportowego w Grodźcu wraz z 
ogrodzeniem obiektu 1 961,10 

18. I półr.2010 Rewitalizacja Parku Hutnika w Ozimku - odtworzenie 
walorów rekreacyjno-przyrodniczych * 

UWAGA: * kwoty zostały uwzględnione w ramach nadrzędnego zadania ogólnego w sprawozdaniu z realizacji budżetu 
gminy. 

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

Realizacja zadania: 
Ścieżka przyrodniczo dydaktyczna jest wyznaczona w południowo wschodniej części gminy Ozimek 
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na długości około 4 km. Czas przejścia około 2,5 godziny. Za początek ścieżki przyjęto dworzec PKS 
w Ozimku, ścieżka prowadzi w kierunku Krasiejowa. W latach 2009-2010 nie były wyznaczane nowe 
ścieżki przyrodniczo dydaktyczne. 
Zadania koordynowane: 

- Ochrona siedlisk łęgowych 
Realizacja zadania: 
Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe chronione są w ramach ochrony obszaru Natura 2000 
„Dolina Małej Panwi” PLH160008. Stanowią one ok. 1,9% pokrycia obszaru Natura 2000. 
Ochrona siedlisk łęgowych w najbliższej perspektywie polegać będzie na: 

- inwentaryzacji siedlisk, 
- stworzeniu systemu monitoringu wahań poziomu wód na terenie siedlisk, 
- budowie i konserwacji urządzeń piętrzących (zastawek i bystrotoków), 
- przebudowie drzewostanu, 
- eliminacji gatunków ekspansywnych, 
- wprowadzaniu gatunków typowych dla siedliska, 
- promocji wśród społeczeństwa oraz służb ochrony przyrody w Polsce, 
- poprawie stanu siedlisk łęgowych na wybranych obszarach oraz zwiększenie świadomości nt, 

siedlisk łęgowych wśród społeczeństwa. 
Za realizację zadania odpowiada RZGW i inni administratorzy cieków wodnych. 

- Tworzenie form zieleni izolacyjno – osłonowej wzdłuż ciągów komunikacyjnych 
Realizacja zadania: 
Niski udział w strukturze przestrzennej powierzchni biologicznie czynnej jak też dysharmonię 
krajobrazu wywołana rozproszeniem zabudowy sprawia, że duże znaczenie przypisuje się 
kształtowaniu zieleni, a zwłaszcza pasów zadrzewień wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 
Wprowadzenia i wdrożenia wymagają: 

- zakaz likwidacji zieleni mającej znamiona założeń, ochrona i   uzupełnianie 
drzewostanu istniejących alei, szpalerów i innych form zieleni komponowanej, 

- kształtowanie ciągów szpalerowych i alei wzdłuż dróg publicznych, dróg i ścieżek 
gospodarczych, 

- kształtowanie pasów zieleni izolacyjnej i osłonowej wokół terenów zainwestowania 
przemysłowego, składów, baz i innych obiektów wielkokubaturowych oraz tworzących 
uciążliwość dla otoczenia , dróg krajowych i głównych wojewódzkich (o największej 
koncentracji ruchu kołowego). 

Zadanie realizowane przez zarządców dróg i linii kolejowych. 
Zadania inne: 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Poniesiony 
koszt  
[zł.] 

1. 2009 
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania 
monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w 
tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 

10 551,06 

2. 2009 Realizacja zadań bieżących wynikających z programów 
„Odnowy wsi” w poszczególnych sołectwach. 85 619,13 

3. 2009 Opłaty ekologiczne za korzystanie ze środowiska 17 193,00 
4. I półr.2010 Usuwanie padliny 1 284,00 

5. I półr.2010 Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ochronie 
zwierząt 7 679,92 

6. I półr.2010 Realizacja zadań bieżących wynikających z programów 
„Odnowa wsi” w poszczególnych sołectwach 37 549,77 

7. I półr.2010 Opłaty ekologiczne za korzystanie ze środowiska 11 020,00 
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3.7  Ochrona przed skutkami poważnych awarii. 
Zadania własne: 
- Uwzględnianie w przyszłych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (zmianach 
planów) potencjalnych stref zagrożenia związanych z ryzykiem wystąpienia poważnych awarii wokół 
obiektów i tras komunikacyjnych 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane na bieżąco w ramach aktualizacji gminnych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

- Informowanie zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej o 
jego obowiązkach 

Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane na bieżąco przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu. Wyniki 
monitoringu umieszczane są w rocznych biuletynach publikowanych przez WIOŚ oraz na bieżąco 
dostępne na stronie internetowej WIOŚ w Opolu. 

- Instruowanie społeczeństwa o zasadach postępowania w wypadku wystąpienia awarii 
przemysłowych i transportowych, 

- Instruowanie społeczeństwa o występujących zagrożeniach, podjętych środkach 
zapobiegawczych i o działaniach, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii 

Realizacja zadania: 
Kształtowanie świadomości mieszkańców Gminy Ozimek w zakresie postępowania podczas 
zagrożeń i poważnych awarii przemysłowych odbywa się głównie poprzez lokalne media, w których 
zamieszczane są informacje dotyczące sposobów informowania o zagrożeniach, racjonalnego 
postępowania podczas zagrożenia oraz jednostek i lokalizacji centrów kryzysowych Podnoszenie 
świadomości społeczeństwa odbywa się poprzez uświadamianie spektrum i kategorii zagrożeń 
ekologicznych, zarówno tych dotykających lokalną społeczność – na które nie ma ona większego 
wpływu (np. dziura ozonowa), jak i tych, z którymi mieszkańcy gminy stykają się na co dzień np. 
nielegalne wysypiska, wypadki nagłego zanieczyszczenia wód powierzchniowych, pożar, powódź. 
Odbywa sie to drogą systematycznych publikacji, artykułów prasowych, powiadamiania o 
aktualnościach na stronie internetowej gminy, czy w postaci różnych form edukacji prowadzonej tak 
wśród dorosłych mieszkańców jak i wśród młodzieży i dzieci (np. przez Straż Pożarną). 

- Egzekwowanie wymogów dotyczących transportu substancji i odpadów niebezpiecznych 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane na bieżąco przez jednostki Straży Pożarnej oraz Regionalne Centra Zarządzania 
Kryzysowego. 
Zadania inne 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Poniesiony 
koszt  
[zł.] 

1. 2009 Zakup sprzętu pożarniczego i środków gaśniczych 30 000,00 

2. 2009 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom – Jednostki OSP w Antoniowie, Chobiu, 
Dylakach, Krasiejowie, Krzyżowej Dolinie, Pustkowie, 
Schodni, Szczedrzyku. 

215 000,00 

3. I półr. 2010 Bieżące utrzymanie OSP w Gminie 55 193,30 
 
 
3.8  Edukacja ekologiczna. 
Zadania własne: 

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

Realizacja zadania: 
Realizacja zadania opisana w pkt. 3.3. i 3.6 
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Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Poniesiony 
koszt  
[zł.] 

1. I półr.2010 
Zakup i instalacja oznakowania oraz elementy małej 
architektury towarzyszące niezbędnej do tworzenia i 
rozbudowy ścieżek i szlaków rowerowych i pieszych 

* 

UWAGA: * kwoty zostały uwzględnione w ramach nadrzędnego zadania ogólnego w sprawozdaniu z realizacji budżetu 
gminy. 

- Promocja działań proekologicznych z przeznaczeniem dla dorosłej części społeczności 
lokalnej - wydawnictwa ekologiczne, szkolenia, 

- Promocja agroturystyki, rolnictwa ekologicznego (szkolenia, broszury, warsztaty) 
Realizacja zadania: 
Silnym instrumentem kształtowania postaw proekologicznych są środki masowego przekazu. 
Najbardziej powszechnym źródłem informacji o problemach ochrony środowiska w skali gminy jest 
prasa, radio, telewizja oraz internet. 
Dobrze przeprowadzona edukacja w prasie lokalnej ma na celu rozbudzenie świadomości 
mieszkańców przejawiającej się w ich konkretnych działaniach  związanych z troską o otaczające ich 
najbliższe środowisko. Ważny jest również wybór odpowiednich treści, położenie szczególnego 
nacisku na uświadomienie, że pojedyncze zachowania każdego mieszkańca mają wielkie znaczenie 
w zachowaniu czystości i estetyki całej gminy. Dlatego niezbędna jest tematyka związana z 
odpadami, recyklingiem, oraz ze znaczeniem przyrody. Media z reguły przybliżają te tematy 
kilkakrotnie, stosując odmienne, interesujące formy przekazu. Edukacja ekologiczna w mediach, 
przede wszystkim w prasie, jest stosunkowo prosta do przeprowadzenia,  wymaga jednak 
odpowiedniego przygotowania dziennikarzy, a także współpracy z instytucjami posiadającymi 
odpowiednie informacje i opiniotwórczymi. 
Najbardziej dynamiczny rozwój, w chwili obecnej, pod względem zainteresowania i formy przekazu 
osiągnął internet. Na terenie Gminy Ozimek wydawany jest biuletyn „Wiadomości Ozimskie”. 
Na terenie gminy powstały gospodarstwa agroturystyczne, promujące rolnictwo ekologiczne, walory 
turystyczne regionu oraz zdrowy wypoczynek. Do gospodarstw tych zalicza się m.in.: 

- Gospodarstwo agroturystyczne "Chata Myśliwska" Walter Pańczyk, 
- Gospodarstwo agroturystyczne "Dom nad jeziorem" Adelajda Marzec, 
- Gospodarstwo agroturystyczne "Dworek Sarmata" Renata i Werner Klimek, 
- Gospodarstwo agroturystyczne "Dwór Zawiszy", 
- Gospodarstwo ekoturystyczne "Ekozagroda Jabłoniowy Sad" Iwona i Jens Frasek, 
- Gospodarstwo Agroturystyczne w Krasiejowie u Państwa J. J. Kulczyńskich,  
- Gospodarstwo Agroturystyczne "AGRO-LILIANNA", 
- Gospodarstwo agroturystyczne "Ranczo" Gabriela i Dariusz Jasiniak, 
- Gospodarstwo agroturystyczne "Stary Młyn" Maria i Joachim Drzymałowie, 
- Gospodarstwo agroturystyczne "U Lidii Schroll" Lidia Schroll, 
- Gospodarstwo agroturystyczne "Uroczysko" Iwona i Jan Wajrach. 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Poniesiony 
koszt  
[zł.] 

1. 2009 Utworzenie Centrum Turystycznego Dolina Małej Panwi * 

2. 2009 

Udział Sekty Plastycznej w plenerze rzeźbiarskim 
organizowanym przez Związek Polskich Artystów Plastyków 
w „Uroczysku” – gospodarstwie agroturystycznym Państwa 
Wajchartów 

* 

3. I półr. 2010 Rozwój i upowszechnianie turystyki w śród mieszkańców 
gminy 12 000,00 

4. I półr. 2010 Koszt przygotowania i wydania Gazety lokalnej 59 531,71 
5. I półr. 2010 Utworzenie Centrum Turystycznego Dolina Małej Panwi 1 735 264,52 

6. I półr. 2010 
Zagospodarowanie turystyczne Doliny rzeki Mała Panew - 
„Przystanie Kajakowe” (Krasiejów Czarny Dół, Krasiejów 
Przeszkoda, Ozimek Park Hutnika). 

* 
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UWAGA: * kwoty zostały uwzględnione w ramach nadrzędnego zadania ogólnego w sprawozdaniu z realizacji budżetu 
gminy. 

- Organizacja konkursów ekologicznych, akcji sprzątania, akcji edukacyjnych, festynów 
ekologicznych i innych spotkań integrujących mieszkańców 

Realizacja zadania: 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Poniesiony 
koszt  
[zł.] 

1. 2009 Dofinansowanie prowadzonej przez różne podmioty 
edukacji ekologicznej (ze środków GFOŚiGW). 7 918,68 

2. 2010 Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań 
proekologicznych. 8 544,38 

- Doposażenie bibliotek w najnowsze pozycje w zakresie ochrony środowiska 
Realizacja zadania: 
Zadanie realizowane w ramach dotacji budżetowej przyznanej Miejskiej Bibliotece Publicznej w 
Ozimku. 

- Prowadzenie działalności informacyjnej w Urzędzie Miejskim 
Realizacja zadania: 
W dobie szybkiego rozwoju technologii informacyjnych, również ochrona środowiska oraz udział 
społeczeństwa w ochronie środowiska nabierają coraz szerszego wymiaru. Coraz powszechniejszy 
dostęp już nie tylko do kilku ogólnopolskich kanałów informacyjnych 7/24 (oferujących informacje 7 dni 
w tygodniu, 24 godziny na dobę), ale również do szerokopasmowego internetu, informatyzacja 
urzędów administracji, co skutkuje postępującym skróceniem czasu dostępu od chwili pojawienia się 
informacji do momentu dotarcia jej do masowego odbiorcy. Dotyczy to także informacji o środowisku i 
jego ochronie, zagrożeniach ekologicznych czy udostępnianiu projektów istotnych dla ochrony 
Środowiska dokumentów.  
Pracownicy Urzędu Gminy uczestniczą na bieżąco w szkoleniach z zakresu publicznego dostępu do 
informacji o środowisku, w tym organizowanych nieodpłatnie przez administrację szczebla 
powiatowego i wojewódzkiego, przy wykorzystaniu funduszy unijnych. 
Zadania koordynowane: 

- Rozwój i utrzymanie systemu udostępniania informacji o środowisku 
Realizacja zadania: 
Bieżące informacje umieszczanie są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ozimku oraz na 
stronie BIP Urzędu Miejskiego:  

 http://www.ozimek.pl/, 
 http://bip.ozimek.pl/. 

Na ww stronach internetowych umieszczane są również dokumenty strategiczne gminy oraz 
poddawane konsultacjom społecznym projekty dokumentów zgodnie z ustawą z dnia 3 października 
2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
Przygotowanie kart informacyjnych - informacja o środowisku i jego ochronie: 
Zgodnie z zaleceniami obowiązującej od lutego 2005r. Dyrektywy UE 2003/4 w sprawie publicznego 
dostępu do informacji dotyczących środowiska, Urząd Miejski w Ozimku w publikuje w Internecie na 
ogólnopolskiej stronie Systemu Informacji o Środowisku http://www.system.sios.pl karty informacyjne 
przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, realizowanych na terenie Gminy Ozimek. Wzór 
kart informacyjnych zgodny jest z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010r. w 
sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach 
zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 186/2010 poz. 1249). 
Układ wykazu jest zgodny z układem zamieszczonych w nim kart informacyjnych 
1. Układ wykazu umożliwia wyszukiwanie informacji przez wpisanie dowolnego wyrazu lub ciągu 
wyrazów znajdujących się w wykazie kart informacyjnych, a także według następujących kryteriów: 

1) numer karty informacyjnej; 
2) rok wydania dokumentu; 
3) rodzaj dokumentu; 
4) nazwa dokumentu; 
5) temat dokumentu; 
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6) obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju. 
2. W wykazie w karcie informacyjnej: 

1) rodzaj dokumentu - należy wpisać nazwę wskazanego poniżej rodzaju dokumentu 
zawierającego wyszukiwaną informację o środowisku i jego ochronie: 
a) wnioski o wydanie decyzji, 
b) wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, 
c) inne wnioski, 
d) decyzje, 
e) postanowienia, 
f) polityki, strategie, plany lub programy, 
g) projekty polityk, strategii, planów lub programów, 
h) projekty innych dokumentów, 
i) raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 
j) inne raporty, 
k) przeglądy ekologiczne, 
l) prognozy oddziaływania na środowisko, 
m) wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, 
n) rejestry, 
o) zgłoszenia, 
p) strategiczne oceny oddziaływania na środowisko, 
q) koncesje, pozwolenia, zezwolenia, 
r) analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów, 
s) mapy akustyczne, 
t) świadectwa, 
u) sprawozdania, 
v) deklaracje środowiskowe, 
w) inne dokumenty; 
2) temat dokumentu - należy wpisać temat dotyczący wyszukiwanej informacji, zgodnie z 
następującą listą tematów: 
a) ochrona powietrza, 
b) ochrona wód, 
c) ochrona powierzchni ziemi, 
d) ochrona przed hałasem, 
e) ochrona przed polami elektromagnetycznymi, 
f) ochrona kopalin, 
g) ochrona zwierząt oraz roślin, 

            h) inne. 
 
3.9  Zadania inne. 

Lp. Rok realizacji 
zadania Opis zadania 

Poniesiony 
koszt  
[zł.] 

1. 2009 Utworzenie Regionalnego Centrum Turystycznego „Dolina 
Małej Panwi” 1 641 448,24 

2. 2009 Opłaty roczne za wyłączenie gruntów w produkcji leśnej 41 480,99 
3. 2009 Sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego 207 658,57 
4. 2009 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 33 799,46 
5. 2009 Podział geodezyjny działek 28 481,00 
6. 2009 Wypisy z rejestru gruntów 5 318,46 
7. 2009 Składki – Związek Dolna Małapanew 12 187,80 
8. 2009 Składki Związek Międzygminny „Trias Opolski” 4 162,50 
9. 2009 Składki Stowarzyszenie „Dinopark” 50 000,00 

10. 2009 Składki Stowarzyszenie Euroregionu „Pradziad” 9 361,35 
11. 2009 Składki Stowarzyszenie „Kraina Dinozaurów” 20 871,00 
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12. 2009 
Realizacja zadań wynikających z przyjętego „Programu 
ochrony Środowiska wraz z planem gospodarki odpadami 
dla Gminy Ozimek” (ze środków GFOŚiGW). 

6 304,98 

13. I półr. 2010 Składki – Związek Dolna Małapanew 12 135,60 
14. I półr. 2010 Składki Stowarzyszenie Euroregionu „Pradziad” 5 177,76 
15. I półr. 2010 Składki Stowarzyszenie „Kraina Dinozaurów” 20 721,00 
16. I półr. 2010 Składki Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka” 8 090,40 

17. I półr. 2010 
Realizacja zadań wynikających z przyjętego „Programu 
ochrony Środowiska wraz z planem gospodarki odpadami 
dla Gminy Ozimek” (ze środków GFOŚiGW). 

9 828,46 

18. I półr. 2010 Sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego 28 241,62 



RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA GMINY OZIMEK ZA LATA 2009-2010 

 

25 

4. MONITORING SKUTKÓW REALIZACJI PROGRAMU I JEGO 
AKTUALIZACJI 
 
Nadzór nad realizacją programu w praktyce oznacza określenie zasad zarządzania nim wraz 
z ustaleniem mechanizmu monitorowania jego realizacji. Program Ochrony Środowiska Gminy jest 
dokumentem o charakterze strategicznym. Stanowi instrument wspomagający realizację prawa 
miejscowego, pozostając w ścisłym związku z planami zagospodarowania przestrzennego 
poszczególnych gmin, decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz decyzjami 
związanymi z realizacją przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki 
odpadami, rozwojem terenów zielonych i innych. Kierownictwo posiada kompetencje pozwalające mu 
realizować zawarte w programie cele i zadania. Aby jednak ta realizacja przebiegała spójnie 
z polityką regionalną konieczne jest przygotowanie struktur administracyjnych do ścisłej współpracy 
z organami dysponującymi znacznie szerszymi uprawnieniami wynikającymi z ich kompetencji. 
Organ wykonawczy Gminy w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządza Gminny Program 
Ochrony Środowiska, który podlega zaopiniowaniu poprzez organ wykonawczy powiatu. 
Z punktu widzenia pełnionej roli w realizacji programu można wyodrębnić cztery grupy podmiotów 
uczestniczących w nim. Są to: 

 podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem, 
 podmioty realizujące zadania programu, w tym instytucje finansujące, 
 podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu, 
 społeczność gminy jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu. 

Główna odpowiedzialność za realizację programu spoczywa na Burmistrzu, który składa Radzie 
Miejskiej Ozimka raporty z wykonania programu. Gmina i Miasto Ozimek współdziała z organami 
administracji rządowej i samorządowej szczebla powiatowego oraz wojewódzkiego, ponadto  
współdziała z instytucjami administracji rządowej, w dyspozycji których znajdują się instrumenty 
kontroli i monitoringu. Instytucje te kontrolują respektowanie prawa, prowadzą monitoring stanu 
środowiska (WIOŚ), prowadzą monitoring wód (RZGW).  
W obowiązującym w latach sprawozdawczych 2009-2010 Programie Ochrony Środowiska dla Gminy 
Ozimek dla części parametrów zostały podane propozycje wskaźników postępów i skutków realizacji 
ww. programu. W praktyce duża ich część jest trudna do pozyskania. W niniejszym sprawozdaniu 
zaproponowano określone, wybrane wskaźniki, dla których istniała możliwość ich skwantyfikowania. 
Porównanie kolumn z poszczególnymi wskaźnikami ułatwia raportowanie tendencji w zmianach 
poszczególnych wskaźników. Poniżej przedstawiono dostępne w czasie przygotowania raportu 
wskaźniki (Uwaga: większość wskaźników za rok 2010 będzie dostępna dopiero w II półroczu 2011 
roku). Przedstawione wskaźniki zostały ustalone na podstawie danych pozyskanych w Urzędzie 
Gminy i Miasta w Ozimku, w Starostwie Powiatowym w Opolu, GUS, PGKiM oraz na podstawie 
ustaleń własnych. 
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Tabela. Wskaźniki monitoringu dla Gminy Ozimek. 

Lp. Wskaźnik Stan wyjściowy 2008r. Stan 2009r. Diagnoza – tendencje zmian 

Ochrona przyrody i krajobrazu   
1. Powierzchnia prawnie chroniona - 

ogółem 
10 628,0 ha 10 628,4 ha Powierzchnia na podstawie danych 

GUS, nie uwzględniająca obszarów 
Natura2000. W stosunku do 2008 r. 
doszło do powiększenia powierzchni 

obszarów chronionych w Gminie 
Ozimek.  

2. Obszary NATURA 2000 Gmina Turawa, Ozimek, Chrząstowice: 
1. Proponowany Jezioro Turawskie 

 

Gmina Turawa, Ozimek, Chrząstowice: 
1. Jezioro Turawskie PLB 160004 
 

Obszary Natura 2000 zostały  
zatwierdzone przez Radę Ministrów 
w dniu 28 października 2009 roku i 
przesłane do Komisji Europejskiej 29 
października 2009 roku. W ocenie 
Generalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska proces tworzenia 
kompletnej sieci Natura 2000 w 
Polsce został zakończony, Komisja 
Europejska, wskazała na 
konieczność uzupełnienia dla 
kilkunastu gatunków oraz siedlisk 
przyrodniczych. Obszary 
proponowane w dalszym ciągu 
czekają na akceptację Komisji 
Europejskiej.  

3. Rezerwaty Nie występują Nie występują Bez zmian 
4. Parki krajobrazowe Nie występują Nie występują Bez zmian 
5. Obszary chronionego krajobrazu Gmina Chrząstowice, Łubniany, Ozimek, 

Tarnów Opolski, Turawa: 
1. „Lasy Stobrawsko-Turawskie” 

Gmina Chrząstowice, Łubniany, Ozimek, 
Tarnów Opolski, Turawa: 
1. „Lasy Stobrawsko-Turawskie” 

Bez zmian 

6. Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe Nie występują Nie występują Bez zmian 
7. Użytki ekologiczne Gmina Ozimek: 

1. „Antoniów” 
Gmina Ozimek: 
1. „Antoniów” 

Bez zmian 

8. Stanowiska dokumentacyjne Gmina Ozimek: - „Trias” Gmina Ozimek:  „Trias” Bez zmian 
Lasy   
9. Lesistość powiatu  59,5% 59,5% Bez zmian 

Gleby   
10. Grunty zdewastowane i 

zdegradowane 
Nie występują Nie występują - przeprowadzono 

rekultywację 1,90 ha składowiska w 
Dylakach, którą ukończono w maju 
2010r. 
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Lp. Wskaźnik Stan wyjściowy 2008r. Stan 2009r. Diagnoza – tendencje zmian 
11. Ekologiczne gospodarstwa rolne 

posiadające certyfikat, gospodarstwa 
agroturystyczne 

11 gospodarstw agroturystycznych 11 gospodarstw agroturystycznych Bez zmian 

Jakość wód podziemnych i powierzchniowych   
12. Jakość wód podziemnych Gmina Ozimek: 

1. Mnichus – klasa II, III 
  

Gmina Ozimek: 
1. Mnichus – klasa III 

W 2008 roku wykonano dwie analizy, 
dające wynik raz II klasy, w kolejnym 

pomiarze III klasy. W 2009r. 
wykonano jedną analizę jakości wód 

podziemnych. 
13. Jakość wód powierzchniowych Stan/potencjał ekologiczny jednolitych części 

wód powierzchniowych (Nazwa JCWP): 
Gmina Ozimek: 
1. Mała Panew od Stoły do zb. Turawa – 

umiarkowany 
 
 
 

Stan/potencjał ekologiczny jednolitych części 
wód powierzchniowych (Nazwa JCWP): 
Gmina Ozimek: 

1. Mała Panew od Stoły do zb. Turawa – 
umiarkowany 
 

W 2009 r. liczba punktów 
pomiarowych została powiększona o 

jeden: Mała Panew zb. Turawa..  
 Brak danych odnośnie stanu i 

potencjału ekologicznego wód w 
badanych punktach w 2009 r. wynika,  

z przeprowadzenia jedynie oceny 
stanu chemicznego z pominięciem 

analizy elementów fizykochemicznych 
lub odwrotnie. 

14. Długość kanalizacji sanitarnej 26,9 km 30,9 km 
 

Na przestrzeni  roku doszło do 
powiększenia długości sieci sanitarnej 
w Gminie Ozimek. Podobnie wzrosła 

długość sieci wodociągowej. 
15. Długość sieci wodociągowej 132,9 km 133,9 km 

Ochrona powietrza atmosferycznego   
16. Stężenie średnioroczne NO2 [g/m3] 1. Ozimek, Pl. Wolności – 19,6 

 
 

1. Ozimek, Pl. Wolności – 19,5 
 

Przeprowadzone pomiary wykazały 
że zarówno w 2008, jak i 2009r. nie 
doszło do przekroczeń wartości 
normatywnych w zakresie dwutlenku 
azotu, dwutlenku siarki i benzenu w  
żadnym punkcie pomiarowym na 
terenie powiatu. Zaobserwowano 
znaczne różnice w poziomach stężeń 
uzyskiwanych w okresie grzewczym i 
poza okresem grzewczym. 
Potwierdza to tezę, że istotną 
przyczyną zanieczyszczenia 
powietrza dwutlenkiem siarki, 
dwutlenkiem azotu i benzenem jest 
niska emisja pochodząca z emitorów 
indywidualnych palenisk, która 
dodatkowo skorelowana jest z 

17. Stężenie średnioroczne SO2 [g/m3] 1. Ozimek, Pl. Wolności – 5,4 
 

1. Ozimek, Pl. Wolności – 4,3 

18. Stężenie średnioroczne benzenu 
[g/m3] 

1. Ozimek, Pl. Wolności – 2,3 1. Ozimek, Pl. Wolności – 1,5 



RAPORT Z WYKONANIA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 
DLA GMINY OZIMEK ZA LATA 2009-2010 

 

28 

Lp. Wskaźnik Stan wyjściowy 2008r. Stan 2009r. Diagnoza – tendencje zmian 
warunkami atmosferycznymi 
panujących w danym roku. 

19. Substancje, których stężenia 
przekroczyły wartości dopuszczalne 
lub wartości dopuszczalne 
powiększone o margines tolerancji w 
strefie opolskiej (klasa C) 

Benzo(a)piren (ochrona zdrowia), PM 10 
(ochrona zdrowia), Ozon (ochrona zdrowia i 

ochrona roślin) 

 

Benzo(a)piren (ochrona zdrowia), PM 10 
(ochrona zdrowia), Ozon (ochrona zdrowia i 

ochrona roślin) 

 

Brak zmian 

Ochrona przed hałasem   
20. Wyniki pomiarów hałasu w punktach 

pomiarowych na terenie Gminy i 
Miasta Ozimek [dB] 

Brak pomiarów hałasu w 2008 r. Pomiary poziomu hałasu komunikacyjnego 
prowadzono jedynie na terenie Miasta 
Ozimek w punktach: 
1. Droga krajowa nr 46, ul. Warszawska, 

8 m od drogi – dzień 68,5, noc 63,1 
2. Droga wojewódzka nr 463, ul. Wyzwolenia 

10 m od drogi – dzień 61,8, noc 55,6 
 

Pomiary poziomu hałasu kolejowego na 
terenie powiatu opolskiego prowadzono 
wzdłuż linii kolejowej nr 144 w punktach: 
1. Krasiejów, ul Kolejowa – 30 m od toru – 

dzień 54,6, noc 55,5 
2. Ozimek, ul. Dworcowa – 40 m od toru – 

dzień 54,3, noc 50,3 
3. Schodnia – 50 m od toru – dzień 57,3, noc 

51,9 
4. Dębska Kuźnia, ul. Zacisze – 25 m od toru 

– dzień 56,7, noc 57,6 
5. Chrząstowice – 35 m od toru, dzień 51,6, 

noc 53,0 
6. Suchy Bór, ul. Pawlety – 20 m od toru, 

dzień 57,7, noc 57,7 

Brak możliwości porównania ze 
względu na brak pomiarów hałasu w 

2008 r.  
 

W 2009 r. we wszystkich punktach 
pomiarowych odnotowano 

przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego hałasu 

komunikacyjnego  zarówno w porze 
dziennej, jak i nocnej przy drodze 

krajowej i wojewódzkiej.  
Największe przekroczenia 

odnotowano przy drodze krajowej nr 
46 (w porze dziennej o 8,5 dB, w 

porze nocnej o 13,1 dB). 
 

W przypadku pomiaru poziomu 
hałasu kolejowego w 2009r. wzdłuż 

linii 144 we wszystkich punktach 
pomiarowych odnotowano 
przekroczenia poziomów 

dopuszczalnych tylko w porze nocnej. 

Energia odnawialna   
21. Udział energii odnawialnej w 

całkowitym zużyciu energii pierwotnej 
- ogółem 

b.d. b.d.  

22. Udział energii wodnej [MW] b.d b.d.  
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska i gospodarkę wodną wg GUS   
23. Nakłady ogółem [tys. zł.]  Gmina Ozimek: 

 ochrona środowiska: 6 890,2 
 gospodarka wodna: b.d. 

b.d. 
 
 

Ze względu na brak danych za 2009r. 
nie można dokonać analizy 

porównawczej.  
1) Dane wg www.stat.gov.pl 2009
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5. OCENA STOPNIA ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY PRZYJĘTYMI 
CELAMI A ICH WYKONANIEM, WERYFIKACJA PRZYJĘTYCH 
ZADAŃ, OCENA WYKONANIA. 

 
Przyjęte w Programie Ochrony Środowiska priorytety, cele i zadania zgodne były z kierunkami 
obowiązującej Polityki Ekologicznej Państwa. Stanowiły przełożenie celów Polityki Ekologicznej 
Państwa na szczebel Gminy. Stanowi to niekiedy bardzo trudne zadanie, z jednej strony wobec 
skromności dyspozycyjnych środków na ochronę środowiska, a z drugiej strony ogrom potrzeb 
bieżących mieszkańców gminy. Realizacja przyjętego Programu w miarę jego realizacji stwarza 
niekiedy problemy, tak natury finansowej (trudność w pozyskaniu środków finansowych) jak i innej 
natury (np. zmieniające się potrzeby bieżące mieszkańców, czynniki zewnętrzne, zmiana 
ustawodawstwa etc.) Duża część zadań zawartych w Programie wpisuje się w pożądane przez ogół 
mieszkańców gminy kierunki – np. poprawę stanu wód, rozwój sieci wodno – kanalizacyjnej, 
zmniejszenie uciążliwości hałasu i promieniowania elektromagnetycznego. Analizując przyjęte 
w Programie Ochrony Środowiska zadania należy zauważyć: 

- zrealizowane zostały (bądź są sukcesywnie na bieżąco realizowane) najważniejsze zadania 
w zakresie ochrony powietrza, ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, edukacji 
ekologicznej, ochrony przyrody,  

- powodem braku realizacji niektórych zadań są zwłaszcza: 
o przesunięcie terminu realizacji zadania na kolejne lata, 
o zmiana priorytetów wykonawczych w realizacji zadań na terenie gminy, 
o braki środków finansowych na realizację niektórych zadań, 
o bieżąca ocena sytuacji i potrzeb na terenie gminy. 

 
6. DIAGNOZA, PROPOZYCJE NOWYCH PRIORYTETÓW 
I KRYTERIÓW ICH WYŁONIENIA. 
 
Przeprowadzona analiza zakresu i stopnia realizacji zadań zawartych w Programie Ochrony 
Środowiska dla Gminy Ozimek odbywała się w czasie obowiązywania Polityki Ekologicznej Państwa 
na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016.  
Nadrzędnym, strategicznym celem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa 
ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej) i tworzenie 
podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno - gospodarczego. Realizacja tego celu osiągana 
będzie poprzez niezbędne działania organizacyjne, inwestycyjne (w tym wdrażanie postanowień 
Traktatu Akcesyjnego), tworzenie regulacji dotyczących zakresu korzystania ze środowiska 
i reglamentowania poziomu tego wykorzystania w najważniejszych obszarach ochrony środowiska. 
W ten sposób realizacja krajowej polityki ekologicznej wpisywać się będzie w osiąganie celów tej 
polityki na poziomie całej Wspólnoty.  
Osiąganiu powyższych celów służyć ma realizacja następujących priorytetów i zadań, określona w 
obowiązującym Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek, zgodna z obecną Polityką 
ekologiczną państwa: 
 
1. Kierunki działań systemowych polegające na: 

 uwzględnianiu zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych, 
 aktywizacji rynku na rzecz ochrony środowiska, 
 zarządzaniu środowiskowym, 
 udziale społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska, 
 rozwoju badań i postępie technicznym, 
 odpowiedzialności za szkody w środowisku, 
 uwzględnianiu aspektu ekologicznego w planowaniu przestrzennym. 

2. Ochrona zasobów naturalnych polegająca na: 
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 ochronie przyrody, 
 ochronie i zrównoważonym rozwoju lasów, 
 racjonalnym gospodarowaniu zasobami wodnymi, 
 ochronie powierzchni ziemi, 
 gospodarowaniu zasobami geologicznymi. 

3. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego polegająca na działaniach 
w obszarach: 

 środowisko a zdrowie, 
 jakość powietrza, 
 ochrona wód, 
 gospodarka odpadami, 
 oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych, 
 substancje chemiczne w środowisku. 

 
Nie proponuje się w związku z tym zmiany priorytetów i celów w obowiązującym Programie Ochrony 
Środowiska dla Gminy Ozimek. 
 
 
7. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia 
polityki ekologicznej w gminie. Podstawowym 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. Analizując realizację 
programu na poziomie gminnym należy pamiętać, że praktycznie zadania o charakterze 
wykonawczym, czyli mające bezpośredni wpływ na stan środowiska i związane z jego ochroną przed 
szkodliwym oddziaływaniem, obciążają samorząd gminy i powiatu oraz podmiotów gospodarczych. 
Charakter zadań z zakresu ochrony środowiska wykonywany przez samorząd gminny wpływa na 
możliwości bezpośredniej i pośredniej ochrony środowiska na terenie gminy. 
W niniejszym opracowaniu przedstawiono zadania, które były realizowane w ramach przyjętego przez 
Radę Miejską w Ozimku „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek”. 
Do najważniejszych zadań można zaliczyć: 

 budowę i modernizację dróg, 
 zadania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej, 
 edukację ekologiczną. 

Należy zauważyć, iż niektóre z zadań obciążających samorząd gminy wymagają nakładów 
znacznych środków finansowych, co niejednokrotnie jest podstawową przyczyną braku ich realizacji. 
W tym przypadku ważną sprawą jest określenie priorytetów dla poszczególnych tematów zadań 
i określenie konieczności ich wykonania w określonym czasie. Prawo ochrony środowiska przewiduje 
wykonanie aktualizacji programów ochrony środowiska co 4 lata, co umożliwi doprowadzenie zapisów 
programu do zgodności z obowiązującymi przepisami. 
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