
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki 

na lata 2014 – 2017, z perspektywą do roku 2021 

0 

 

 

 

 
 
 

 

AKTUALIZACJA PROGRAMU OCHRONY 

ŚRODOWISKA 

DLA GMINY PAWŁOWICZKI 

NA LATA 2014 – 2017 

Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2021. 

 

 

 

  

 

 

ul. Piłsudskiego 21/22                   
05-300 Mińsk Mazowiecki                 
NIP 822-219-73-49                       
REGON 146696267                     
tel. 887 645 124 
biuro@procton.pl 



Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki 

na lata 2014 – 2017, z perspektywą do roku 2021 

1 

 

 

Spis treści

1. Informacje wstępne .......................................................................................................... 3 

1.1. Cel i zakres opracowania .............................................................................................. 3 

1.2. Metodyka sporządzenia opracowania .......................................................................... 3 

2. Charakterystyka gminy Pawłowiczki ............................................................................... 4 

2.1. Położenie geograficzne i administracyjne ................................................................... 4 

2.2. Warunki klimatyczne ..................................................................................................... 5 

2.3. Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia, geologia .............................................. 7 

2.4. Zasoby wodne ............................................................................................................... 9 

2.5. Gleby ............................................................................................................................ 10 

2.6. Roślinność ................................................................................................................... 14 

2.7. Zwierzęta ...................................................................................................................... 16 

2.8. Obszary i obiekty podlegające ochronie .................................................................... 17 

2.9. Zagospodarowanie terenu .......................................................................................... 23 

2.10. Infrastruktura techniczna .......................................................................................... 28 

2.11. Gospodarka odpadami na terenie Gminy Pawłowiczki ........................................... 37 

3. Stan środowiska i źródła zanieczyszczeń..................................................................... 39 

3.1. Powietrze atmosferyczne ............................................................................................ 39 

3.2. Wody powierzchniowe i podziemne ........................................................................... 40 

3.3. Pola elektromagnetyczne ............................................................................................ 46 

4. Dokumenty strategiczne powiązane z programem ...................................................... 46 

4.1. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego ...................... 46 

4.2. Studium zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko – czeskiego ....... 50 

4.3. Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowiczki . 51 

4.4. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego ........................................................... 53 

4.5. Międzygminno – powiatowa Strategia Rozwoju Wspólnoty Kędzierzyńsko – 
Kozielskiej do 2015 roku .................................................................................................... 54 

4.6. Strategia Rozwoju dla Gminy Pawłowiczki na lata 2011 – 2021 ............................... 54 

4.7. Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2012 – 2015 
z perspektywą do 2019 roku .............................................................................................. 55 

4.8. Program Ochrony Środowiska Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na lata 2012 
– 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019 ........................................................................ 56 

4.9. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych ......................................... 56 

4.10. Plan Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry .................................. 57 

5. Program ochrony środowiska gminy Pawłowiczki na lata 2009 – 2012 ..................... 58 

6. Działania w zakresie poprawy jakości środowiska ...................................................... 59 

6.1. Gospodarka wodna ..................................................................................................... 59 

6.2. Ochrona powietrza ...................................................................................................... 60 

6.3. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem ............................................................. 60 

6.4. Ochrona gleb i lasów................................................................................................... 61 

6.5. Ochrona przyrody i bioróżnorodności ....................................................................... 62 

7. Edukacja ekologiczna .................................................................................................... 63 



Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki 

na lata 2014 – 2017, z perspektywą do roku 2021 

2 

7.1. Podstawowe cele edukacji ekologicznej.................................................................... 63 

7.2. Program działań w gminie Pawłowiczki ..................................................................... 63 

8. Realizacja założeń Programu ochrony środowiska ..................................................... 64 

8.1. Aspekty finansowe realizacji programu ..................................................................... 64 

8.2. Wskaźniki osiągnięć .................................................................................................... 64 

8.3. Monitoring realizacji programu .................................................................................. 65 

9. Harmonogram działań .................................................................................................... 65 

9.1. Gospodarka wodna ..................................................................................................... 65 

9.2. Ochrona powietrza ...................................................................................................... 66 

9.3. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem ............................................................. 67 

9.4. Ochrona gleb i lasów................................................................................................... 67 

9.5. Ochrona przyrody i bioróżnorodności ....................................................................... 68

 



Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki 

na lata 2014 – 2017, z perspektywą do roku 2021 

3 

1. Informacje wstępne 
 
1.1. Cel i zakres opracowania 
 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2013 poz. 
1232 z późn. zm.) nakłada na zarząd województwa, powiatu i gminy, obowiązek 
sporządzania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska. 
Obowiązek ten ma na celu realizację polityki ekologicznej państwa. Programy powinny być 
sporządzane co 4 lata i powinny określać m.in.: 

 cele ekologiczne, 

 priorytety ekologiczne, 

 rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, 

 środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne 
i środki finansowe. 

 
Niniejsze opracowanie stanowi aktualizację „Programu ochrony środowiska dla Gminy 
Pawłowiczki na lata 2009 – 2012”, przyjętego uchwałą nr 209/XXXVII/09 Rady Gminy 
Pawłowiczki z dnia 3 grudnia 2009r. Z wykonania programu zarząd województwa, powiatu 
i gminy powinien sporządzać co 2 lata raporty, przedstawiane następnie sejmikowi 
województwa, radzie powiatu lub radzie gminy. 
Program ochrony środowiska powinien być zgodny z przyjętą przez Sejm RP Polityką 
Ekologiczną Państwa na lata 2009 – 2012, z perspektywą do roku 2016. 
Ponadto gminny program ochrony środowiska powinien być skoordynowany m.in. 
z wojewódzkim i powiatowym programem ochrony środowiska oraz miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego czy Strategią Rozwoju Gminy. 
 
1.2. Metodyka sporządzenia opracowania 
 
 Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym 
i lokalnym, opracowane przez Ministerstwo Środowiska, dzielą programy gminne na dwie 
części: 

 zadania własne – przedsięwzięcia, które będą finansowane w całości lub częściowo 
ze środków będących w dyspozycji gminy, 

 zadania koordynowane – pozostałe zadania, związane z ochroną środowiska 
i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które są finansowane ze 
środków przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji 
organów i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego. 

 
Zadania własne powinny być ujęte w programie z pełnym zakresem informacji niezbędnej do 
kontroli ich realizacji: 

 opis przedsięwzięcia, 

 termin realizacji, 

 instytucja odpowiedzialna, 

 koszty, 

 źródła finansowania. 
 
Zadania koordynowane powinny być w programie ujęte z takim stopniem szczegółowości, 
jaki jest dostępny na terenie gminy. 
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2. Charakterystyka gminy Pawłowiczki 

 
2.1. Położenie geograficzne i administracyjne 
 
Mapa 1. Położenie gminy Pawłowiczki w odniesieniu do województwa opolskiego 

 
 

Źródło: 

www.odnowawsi.eu 
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Położenie geograficzne 
 
 Gmina wiejska Pawłowiczki położona jest w południowo-wschodniej części 
województwa opolskiego, w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. Powierzchnia gminy wynosi 
15353ha, stanowi 24,64% powierzchni powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. 
Różnica wysokości w terenie waha się od 188 do 294 m n.p.m. Współrzędne geograficzne 
wynoszą 50° szerokości geograficznej północnej oraz 18° długości geograficznej wschodniej. 
Gmina Pawłowiczki znajduje się w megaregionie Europa Środkowa, prowincji Niż 
Środkowoeuropejski, podprowincji Niziny Środkowopolskie, makroregionie Nizina Śląska 
i mezoregionie Płaskowyż Głubczycki. Północno-wschodnie krańce gminy, w rejonie wsi 
Urbanowice, położone są na terenie mezoregionu Kotliny Raciborskiej. 
 
Położenie administracyjne 
 
 Od 1 stycznia 1999r. gmina Pawłowiczki wchodzi w skład województwa opolskiego 
oraz powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego.  
Gmina Pawłowiczki graniczy z gminami: od północy – Głogówek, od północnego-wschodu – 
Reńska Wieś, od wschodu – Polska Cerekiew, od południa – Baborów i od zachodu – 
Głubczyce. 
Siedziba urzędu Gminy położona jest we wschodniej części gminy, w miejscowości 
Pawłowiczki. W skład gminy wchodzą 22 sołectwa: Borzysławice, Chrósty, Dobieszów, 
Dobrosławice, Gościęcin, Grodzisko, Grudynia Mała, Jakubowice, Karchów – Ligota Wielka, 
Kózki, Maciowakrze, Mierzęcin, Milice, Naczęsławice, Ostrożnica, Pawłowiczki, 
Przedborowice, Radoszowy, Trawniki, Ucieszków oraz Urbanowice. 
Odległość z Pawłowiczek do siedziby powiatu w Kędzierzynie – Koźlu wynosi 20km, a do 
siedziby województwa w Opolu 59km. Odległości do wybranych miast wojewódzkich 
wynoszą: Katowice – 80km, Wrocław – 140km, Kraków – 150km, Warszawa – 375km, 
Gdańsk – 575km. Odległość do przejścia granicznego z Czechami w Pietrowicach wynosi 
30km. 
Położenie gminy jest korzystne, ze względu na usytuowanie w pobliżu miast: Kędzierzyn – 
Koźle i Głubczyce, przez które przebiegają ważne szlaki transportowe: drogowe, kolejowe 
i wodne. 
 
2.2. Warunki klimatyczne 
 
 Klimat gminy Pawłowiczki jest przejściowy, kontynentalno-morski. Rejon gminy należy 
do cieplejszych w skali kraju i charakteryzuje się przewagą wpływów oceanicznych, 
mniejszymi od średnich amplitudami temperatur, wczesną wiosną, długim ciepłym latem, 
łagodną i krótką zimą oraz malejącymi opadami w kierunku centrum Polski. 
Ponieważ na terenie gminy nie została zlokalizowana stacja meteorologiczna, 
reprezentatywne dla niej są dane klimatyczne dla regionu śląskiego. 
 Średnia temperatura roczna z wielolecia wynosi ok. 8,5 °C, dla stycznia wynosi -
1,9 °C, a dla lipca 17,8 °C. Średnia liczba dni przymrozkowych (w których temperatura 
powietrza może wynieść 0 °C) wynosi 86, dni mroźnych (ujemna temperatura powietrza 
w ciągu całej doby) wynosi 29, dni ciepłych (temperatura minimalna powyżej 0 °C) wynosi 
250. Izoamplitudy roczne kształtują się na poziomie 19 – 20 °C. 
 
 
 
 



Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki 

na lata 2014 – 2017, z perspektywą do roku 2021 

6 

Tabela 1. Czas trwania termicznych pór roku 

Pora roku 
Charakterystyka 

termiczna 
Czas trwania – liczba 

dni 
Data przejścia 

Przedwiośnie 0 °C < t ≤ 5 °C 34 22 II 

Wiosna 5 °C < t ≤ 15 °C 65 28 III 

Lato t ≥ 15 °C 93 1 VI 

Jesień 5 °C < t ≤ 15 °C 68 1 IX 

Przedzimie 0 °C < t ≤ 5 °C 57 8 XI 

Zima t ≤ 0 °C 64 19 XII 

Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 
 
Okres, w którym temperatura dobowa kształtuje się w granicach od 5 °C wzwyż trwa ok. 226 
dni, w tym powyżej 15 °C – 93 dni, natomiast okres ze średnią temperaturą dobową poniżej 
5 °C – 155 dni, w tym poniżej 0 °C – 64 dni w roku. 
 
Tabela 2. Temperatura powietrza dla regionu dolnośląskiego [°C] 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

średnie -1,9 -0,9 2,7 7,9 12,7 16,7 17,8 17,2 13,5 8,7 4,1 0,3 

najwyższe 3,8 3,1 6,4 11,5 15,2 19,0 20,4 19,4 16,5 11,8 7,8 3,9 

najniższe -9,7 -12,0 -1,3 5,2 10,3 14,4 15,3 15,2 11,2 6,2 0,1 -6,5 

Źródło: Woś A., Klimat Polski 
 
 Suma rocznego opadu waha się od 600 do 700 mm, w tym półrocza chłodnego 
(listopad – kwiecień) ok. 200 – 250 mm, półrocza ciepłego (maj – październik) ok. 400 – 450 
mm. Pierwszy śnieg pojawia się w połowie listopada, ostatni na przełomie marca i kwietnia. 
Pokrywa śnieżna utrzymuje się średnio przez 45 – 65 dni. Jej grubość waha się w od 15 do 
20 cm.  
 
Tabela 3. Średnie miesięczne sumy opadów atmosferycznych z wielolecia (1 – Pawłowiczki, 
2 – Urbanowice; a – rok przeciętny, b – rok wilgotny, c – rok suchy, średnia z wielolecia) 

Posterunek 
opadowy 

Suma opadów miesięcznych [mm] 

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

1 

a 47 38 36 32 35 52 82 85 96 90 48 45 

b 63 37 69 92 38 51 100 48 111 193 94 16 

c 63 14 32 40 53 10 49 58 54 93 9 21 

d 40 38 37 27 40 51 72 75 100 77 55 58 

2 

a 45 39 35 33 34 47 80 86 91 81 47 43 

b 49 52 52 37 26 33 161 118 153 142 61 32 

c 25 29 4 39 34 11 79 77 111 38 23 24 

Źródło: Komentarz do Mapy Hydrograficznej 1:50000, OPGK Poznań 
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Tabela 4. Średnie miesięczne wartości opadów dla regionu dolnośląskiego 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Wartość 
[mm] 

33 31 32 42 64 69 97 71 47 43 45 38 

Źródło: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 
 
 Średnia liczba dni pogodnych (zachmurzenie ≤ 20%) w ciągu roku wynosi 41, 
pochmurnych (zachmurzenie ≥ 80%) - 118 dni (jedna z najmniejszych w kraju). Mgła pojawia 
się średnio przez 50 dni w roku, zaś mgła całodzienna przez 3 do 5 dni w roku. 
Usłonecznienie przekracza w roku 1400 godzin. Dni z burzą jest ok. 20 w roku. 
 Wiatry wieją z sektorów: północnego, zachodniego i południowego. Ich średnia 
prędkość wynosi ok. 3,3 m/s. Średnia liczba dni z wiatrem bardzo silnym (prędkość powyżej 
15 m/s) wynosi 2 w ciągu roku, z wiatrem silnym (prędkość od 10 do 15 m/s) wynosi 20 – 30, 
a średnia roczna częstość występowania ciszy i słabego wiatru (prędkość poniżej 2 m/s) 
wynosi 60% dni w roku. 
 
Tabela 5. Prędkość wiatru w regionie dolnośląskim z wielolecia [m/s] 

Miesiąc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Prędkość 3,9 3,7 3,7 3,3 3,1 3,0 3,0 2,8 3,0 2,8 3,5 3,6 

Źródła: Woś A., Klimat Polski, Warszawa 
 
 Okres wegetacyjny jest jednym z najdłuższych w Polsce i trwa średnio przez 226 dni. 
Początek prac polnych przypada na drugą połowę marca. 
 
 Warunki klimatyczne na terenie gminy Pawłowiczki są bardzo korzystne. Sprzyjają 
rozwojowi rolnictwa oraz zapewniają komfort mieszkańcom regionu. 
 
2.3. Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia, geologia 
  
Ukształtowanie terenu 
 
 Rzeźba terenu gminy Pawłowiczki jest wynikiem zachodzących tu niegdyś procesów 
glacjalnych, fluwioglacjalnych, peryglacjalnych, eolicznych i erozji oraz akumulacji rzecznej, 
a także działalności człowieka. Występujące z różnymi natężeniami procesy rzeźbotwórcze 
doprowadziły do powstania w miarę zróżnicowanego, jak na krajobraz nizinny, rysu 
geomorfologicznego, który na zdecydowanej większości obszaru gminy jest jej walorem 
przyrodniczym i krajobrazowym, bowiem zróżnicowanie rzeźby wpływa na pozostałe 
komponenty środowiska przyrodniczego, w tym walory florystyczne i faunistyczne. Gmina 
Pawłowiczki leży w obrębie dwóch jednostek morfologicznych: Płaskowyżu Głubczyckiego 
i w mniejszym stopniu obniżenia Kotliny Raciborskiej. Jednostki te mają zasadniczy wpływ 
na urozmaicone ukształtowanie terenu gminy. 
 
Geologia 
 
 Teren gminy Pawłowiczki położony jest we wschodniej części przedpola Sudetów 
Wschodnich. Podłoże całego obszaru budują dolnośląskie utwory strefy morawsko–śląskiej. 
Jest ono podzielone uskokami na kilka stopni. W części południowo–zachodniej, poza 
terenem gminy pod cienkim płaszczem utworów czwartorzędowych lub na powierzchni 
występują osady dolnego karbonu, reprezentowane przez warstwy morawickie i hradecko–
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kyjowickie. Na stopniach tektonicznych Głubczyc i rzeki Osłobogi podłoże przykryte jest 
osadami górnej kredy i trzeciorzędu. Na zachód od granic gminy Pawłowiczki występuje 
fragment trzeciorzędowego, tektonicznego rowu Kędzierzyna, łączącego się ku wschodowi 
z zapadliskiem przedkarpackim. Warstwy morawickie wykształcone są w postaci piaskowców 
szarogłazowych z łupkami ilastymi, mułowcami i zlepieńcami. Są to niebieskoszare i szare 
piaskowce średnioziarniste, występujące w ławicach o miąższości od kilku centymetrów do 
kilku metrów. Spągowe partie ławic budują piaskowce gruboziarniste, miejscami 
zlepieńcowate, ku stopowi przechodzące w drobnoziarniste. Łupki ilaste i mułowce 
występują w postaci niewielkich wkładek w kompleksach piaskowcowych lub też tworzą 
przeławicające się nawzajem pakiety o grubości od kilku do kilkunastu centymetrów, a nawet 
kilkudziesięciu metrów. Warstwy te występują w podłożu utworów kenozoicznych. 
Najstarszymi utworami trzeciorzędu są tutaj dolnomioceńskie iłowce, mułowce, miejscami iły 
z wkładkami węgla brunatnego, czyli tak zwane warstwy kłodnickie. W spągu tych warstw 
występują pstre iły. W wyższych ogniwach warstw kłodnickich dominują iłowce z niewielkimi 
przewarstwieniami mułków i iłów. Miocen środkowy reprezentowany jest przez margle, iły 
margliste, iłowce i mułowice z wkładkami gipsów i anhydrytów oraz iły z wkładkami mułków 
i piasków. Osady miocenu górnego, wykształconego w postaci iłów, mułków i piasków, 
lokalnie z węglem brunatnym, największe rozprzestrzenienie mają w rowie Kędzierzyna oraz 
na stopniu tektonicznym Osłobogi. Najmłodszymi osadami trzeciorzędu jest plioceńska seria 
Gozdnicy: żwiry i piaski spojone gliną kaolinową barwy kremowej, rzadziej żółtordzawej, 
o miąższości dochodzącej do 50 m. Osady te występują w postaci niewielkich soczewek 
między innymi w rejonie Naczęsławic. 
Gliny zwałowe występują na całym terenie gminy. Na powierzchni odsłaniają się jedynie 
w miejscach, gdzie procesy erozji i denudacji usunęły pokrywę przykrywających je lessów. 
Są to przeważnie gliny żółtobrązowe, najczęściej o miąższości 2 – 4 m, a sporadycznie 
12 m. Charakteryzują się znaczną domieszką frakcji pyłowej i dużym stopniem zwietrzenia. 
Silnie zwietrzałe są również występujące w nich żwiry skał skandynawskich. W stropie gliny 
te są często zapiaszczone i miejscami przechodzą w piaski gliniaste. 
Osady holocenu to mady, iły, piaski rzeczne tarasów zalewowych, namuły den dolinnych 
wypełniających dna dolin potoków i rzek oraz torfy. Te ostatnie występują w dolinie Straduni 
na całej jej szerokości. Ich miąższość nie przekracza 2 m. 
 
Złoża kopalin 
 
 Na terenie gminy nie udokumentowano złóż kopalin. 
 
Geomorfologia – charakterystyka makroregionów i mezoregionów 
 

 Nizina Śląska (318,5) – rozległa równina o powierzchni ok. 12,7 tys. km2, 
rozciągająca się po obu stronach Odry, pomiędzy Podgórzem Sudeckim i Sudetami 
Wschodnimi na południowym zachodzie, Wyżyną Śląsko – Krakowską na 
południowym wschodzie oraz Wałem Trzebnickim na północy. Cała nizina znajduje 
się w obrębie zasięgu zlodowacenia odrzańskiego, którego pozostałością są ostańce 
ozów, kemów i wzgórz morenowych. W części południowo zachodniej występują 
pokrywy pylaste typu lessowego, na których wytworzyły się urodzajne gleby 
brunatnoziemne i czarnoziemne. Osią Niziny Śląskiej jest Dolina Odry, która ma 
charakter pradoliny o szerokości od 8 do 12 km. Dno doliny obniża się od ok. 180 m 
na południowym wschodzie do ok. 90 m n.p.m. na północnym zachodzie. 

 Płaskowyż Głubczycki (318,58) – jest wysoko wzniesioną równiną lessową i mógłby 
być uznany za wyżynę w obrębie makroregionu Przedgórza Sudeckiego (332,1). 
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Przez środek przepływa rzeka Osobłoga. Jest to region rolniczy o urodzajnych 
glebach czarnoziemnych (pszenno – buraczanych) z nielicznymi płatami lasu. Część 
polska obejmuje ok. 1700 km2, zaś część czeska 390 km2. 

 Kotlina Raciborska (318,59) – jest najdalej na południe wysuniętą częścią Niziny 
Śląskiej wzdłuż biegu Odry. Wypełnione piaskami i żwirami dno kotliny leży poniżej 
200 m i ma ok. 1200 km2 powierzchni. Pierwotnie bogata w walory przyrodnicze 
kotlina uległa dużym zmianom antropogenicznym.  

 
2.4. Zasoby wodne 
 
Wody podziemne 
 
 Obszar Gminy Pawłowiczki należy do regionu przedkarpackiego, subregionu 
kędzierzyńskiego i rybnicko – oświęcimskiego, w obrębie makroregionu południowego. 
Użytkowe piętra i poziomy wodonośne występują w utworach czwartorzędu, trzeciorzędu, 
kredy i karbonu. Najbardziej wodonośne są piętra: czwartorzędowe oraz trzeciorzędowe. 
Poziomy wodonośne występujące w utworach karbońskich i kredowych są słabo wodonośne. 
Piętro czwartorzędu stanowi podstawowe źródło zaopatrzenia ludności i zakładów 
przemysłowych w wodę. Utworami wodonośnymi są tutaj piaski i żwiry lodowcowe 
zalegające na nierównym podłożu trzeciorzędowym pod przykryciem glin zwałowych. 
Miąższość tego poziomu waha się od kilku do 25 m. Na znacznych obszarach wody tego 
poziomu występują pod ciśnieniem. Zasilanie poziomów wodonośnych odbywa się przez 
infiltrację opadów atmosferycznych, w sposób bezpośredni lub pośredni, poprzez przykrywę 
glin zwałowych. Kierunek spływu wód jest północny, jedynie na południowych krańcach 
gminy – południowy. Głębokość występowania wód waha się od kilku metrów w dolinach 
rzek i potoków do 25 – 40 m na płaskowyżu. Współczynniki filtracji wynoszą od 0,045 do 
0,52 x 10-3. zwierciadło wody na ogół jest swobodne i zalega płytko pod powierzchnią 
terenu. Wody czwartorzędowe należą do wód czystych, jedynie miejscami ze względu na 
podwyższoną zawartość żelaza i agresywnego dwutlenku węgla wymagają uzdatniania. 
Twardość wód czwartorzędowych jest mała i średnia. 
Wody trzeciorzędowe związane są z utworami miocenu lądowego. Wykształcony jest on 
w postaci serii ilasto – pylastej z soczewkami piasków o żwirów, o miąższościach 
dochodzących do kilku, a sporadycznie do kilkunastu metrów. Na terenie gminy 
eksploatowane są głównie w rejonie Grudyni Małej. Głębokość występowania tych wód waha 
się w granicach od 32 do 78 m. Wody trzeciorzędowe są wodami czystymi, nadającymi się 
do użycia bez uzdatniania. 
 
Główny Zbiornik Wód Podziemnych 
 
 W północnej i wschodniej części miny Pawłowiczki wyodrębniono czwartorzędowo – 
trzeciorzędowy Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) nr 332: Subniecka 
Kędzierzynsko – Głubczycka. Ogółem GZWP nr 332 zajmuje powierzchnię 1350 km2. 
W obrębie zbiornika podstawowe znaczenie użytkowe posiada trzeciorzędowy, mioceński 
poziom wodonośny, zalegający na głębokości od 40 do 100 m. zwierciadło wody ma 
charakter naporowy, subartezyjski. Zasilanie zbiornika następuje przez bezpośrednią 
infiltrację opadów atmosferycznych. 
Na terenie gminy Pawłowiczki granica GZWP nr 332 rozciąga się na linii: na wschód od wsi 
Trawniki, przez Kolonię Gościęcin, Borzysławice, Ucieszków, pomiędzy wsiami Radoszowy 
i Chrósty do kolonii Wronina (gmina Polska Cerekiew). Obszar gminy położony na północ 
oraz na wschód od wyżej wymienionej granicy zaliczony został do obszarów wymagających 
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wysokiej ochrony (OWO) w celu ochrony zbiornika. Ponadto na terenie gminy znajdują się 
w dolinach rzek obszary wód czwartorzędowych podlegające ochronie: w dolinie górnego 
biegu Straduni – obszar najwyższej ochrony (ONO), a w dolinie Psiny (południowo 
zachodnie krańce gminy) – obszar wysokiej ochrony (OWO). 
 
Wody powierzchniowe 
 
 Teren gminy znajduje się w lewobrzeżnym dorzeczu rzeki Odry i odwadniany jest 
przez sieć rzek II i III rzędu. Prawie cały obszar połozony jest w zasięgu zlewni rzeki Straduni 
(ciek II rzęu), będącej lewobrzeżnym dopływem rzeki Odry. Tylko południowo wschodnia 
część gminy należy do dorzecza potoku Olszówka oraz potoku Cisek, które są również 
bezpośrednimi lewobrzeżnymi dopływami Odry. 
Najwiekszym i zarazem podstawowym ciekiem powierzchniowym, odwadniającym teren 
gminy jest rzeka Stradunia, która przebiega wzdłuż północno zachodniej granicy gminy. 
Rzeka nie posiada wałów przeciwpowodziowych. Prawostronnymi dopływami Straduni są 
niewielkie trzy cieki wodne, mające swój początek na terenie gminy Pawłowiczki: 

 Potok Jakubowicki – przepływający przez tereny zabudowane wsi: Grudynia Wielka, 
Jakubowice, Milice, 

 Potok Grudynka – mający swój początek we wsi Grudynia Mała, przepływający przez 
grunty wsi: Milice, Gościęcin, Kózki, Naczęsławice i Trawniki, 

 Ptok Ligocki – bierze swój początek na gruntach wsi Ucieszków i płynie przez: 
Borzysławice, Karchów i Ligotę Wielką w kierunku wsi Łężyce (gmina Reńska Wieś). 

System wód płynących terenu uzupełniją liczne mniejsze cieki wodne. Lewostronnym 
dopływem potoku Ligockiego jest Potok Gościęcina, przepływający przez wsie Gościęcin 
i Urbanowice. Potok Olsza (Olszówka) bierze swój początek na gruntach wsi Dobieszów 
i przepływa na wschód od Pawłowiczek i na zachód od terenów wsi Ostrożnica. Ujściem 
potoku jest kanał Sukowicki położony na gruntach gminy Reńska Wieś i Cisek, stanowiący 
lewobrzeżny dopływ Odry. Dorzecze Potoku Cisek obejmuje południowo wschodnią część 
terenu gminy, to jest grunty wsi: Radoszowy, Maciowakrze i Dobrosławice. Na gruntach wsi 
Radoszowy ma swój początek jego lewobrzeżny dopływ Wrońska Woda. 
Największe zbiorniki powierzchniowe na terenie gminy znajduja się we wsi Grodzisko, 
Jakubowice i Ostrożnica i są to lakalne zbiorniki małej retencji, stawy hodowlane oraz 
zbiorniki poeksploatacyjne. 
 
2.5. Gleby 
 
 Wytworzenie się określonych profilów glebowych oraz ich przydatność rolnicza 
pozostaje w ścisłym związku z budową geologiczną i morfologią danego obszaru. Skład 
mineralny i właściwości gleb są uzależnione przede wszystkim od rodzaju skały 
macierzystej, panującego klimatu i występującej szaty roślinnej. Na kształtowanie się 
rolniczej przydatności gleb poza rzeźbą terenu i klimatem mają również duży wpływ czynniki 
glebowe takie jak: skła mechaniczny, miąższość poziomu próchniczego oraz głębokość 
występowania szkieletu. Bagactwo powyższych uwarunkowań na analizowanym terenie 
tworzy korzystne warunki dla powstania różnorodnych typów gleb i tym samym gleby gminy 
Pawłowiczki zaliczają się do jednych z najlepszych na obszarze województwa opolskiego. 
Gleby analizowanego terenu wykazują małe zróżnicowanie pod względem typologicznym. 
Wynika to przede wszystkim z budowy geomorfologicznej terenu oraz warunków 
hydrologicznych. Zależność gleb od utworów geologicznych widoczna jest w podziale terenu, 
który pokrywa się z podziałem geomorfologicznym. Gleby gminy Pawłowiczki wykształciły się 
z utworów pochodzenia czwartorzędowego eolicznego (wytworzone z lessów oraz z utworów 
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lessowych i pyłowych różnej genezy), wodnolodowcowego (wytworzone z glin i pyłów), 
aluwialnego (wytworzone z piasków) oraz organicznego. 
 
Tabela 6. Gleby gminy Pawłowiczki 

Gleby brunatne 
(właściwe i kwaśne) 

Wytworzone zostały z lessów i utworów lessowatych. Dominują na terenie 
gminy zajmując ok. 64% użytków rolnych. Rozciągają się niemal na całej 
powierzchni gminy, z wyłączeniem dolin cieków rzecznych oraz północno-
wschodniej części terenu. Są to tak zwane gleby całkowite, wykazujące skład 
mechaniczny pyłowo-ilasty i gliniasto-pylasty. Charakteryzują się bardzo 
dobrymi właściwościami fizycznymi oraz wysoką zdolnością magazynowania 
wody. Reprezentują II i III klasę bonitacyjną i zakwalifikowano je do pierwszego 
pszennego bardzo dobrego kompleksu przydatności rolniczej oraz do drugiego 
pszennego dobrego kompleksu przydatności rolniczej. Dominują na gruntach 
wsi: Grudynia Wielka, Grudynia Mała, Jakubowice i Kózki, gdzie występują na 
ponad 95% powierzchni użytków rolnych. 

Czarnoziemy  

Czarnoziemy są najczęściej zdegradowane i występują na 22% powierzchni 
użytków rolnych gminy. W porównaniu z glebami brunatnymi posiadają bardziej 
miąższy poziom próchniczy i wyższą zawartość próchnicy. Najczęściej spotyka 
się je na wierzchołkach pagórków Płaskowyżu Głubczyckiego. Reprezentują II 
i III klasę bonitacyjną i zakwalifikowane są do pierwszego pszennego bardzo 
dobrego kompleksu przydatności rolniczej. Dominują na gruntach wsi: 
Gościęcin, Karchów, Borzysławice, Ucieszków oraz Ostrożnica. 

Bielicowe  

Występują tylko na 12% powierzchni użytków rolnych gminy. Wytworzone 
przeważnie z glin, występują sporadycznie i w dużym rozproszeniu głównie w 
północno-wschodniej części gminy, wsie: Urbanowice, Ligota Wielka, a także 
Gościęcin. Reprezentują IV klasę bonitacyjną. 

Mady rzeczne 

Zajmują zaledwie 1,5% użytków rolnych gminy, występują tylko we 
współczesnej dolinie rzeki Straduni. Wytworzone są z osadów aluwialnych, 
których skład mechaniczny jest następujący: pyły ilaste, iły pylaste i gliny 
ciężkie pylaste. Charakteryzują się warstwową budową i znaczną zawartością 
substancji organicznej. Reprezentują głównie IV klasę bonitacyjną i zaliczane 
są do użytków zielonych. 

Organiczne  
Można je sporkać na gruntach wsi: Kózki, Grodzisko i Naczęsławice. Są to 
gleby torfowe, murszowo-torfowe oraz mułowo-torfowe i torfowo-mułowe. 
Zajmują tylko 0,8% powierzchni użytków rolnych gminy. 

 
Klasyfikacja bonitacyjna ma na celu ustalenie wartości produkcyjnej gleb na podstawie 
badań terenowych odkrywek. Szczególną uwagę poświęca się cechom morfologicznym 
profilu glebowego., właściwościom fizycznym gleb i niektórym chemicznym. Uwzględnia się 
również konfigurację terenu, stosunki wilgotnościowe, położenie itp. 
 
Tabela 7. Powierzchnia gruntów ornych wg klas bonitacyjnych 

Klasa bonitacyjna Powierzchnia [ha] Struktura [%] 

I 182,4857 1,38 

II 4343,6428 32,94 

IIIa 6094,9048 46,22 

IIIb 1970,4662 14,94 

IVa 483,9692 3,67 
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IVb 74,7116 0,57 

V 34,9503 0,27 

VI 1,9165 0,01 

Źródło: Urząd Gminy Pawłowiczki 
 
Tabela 8. Powierzchnia użytków zielonych (łąk i pastwisk) wg klas bonitacyjnych 

Klasa bonitacyjna Powierzchnia [ha] Struktura [%] 

I 13,5365 2,37 

II 118,5426 20,75 

III 322,9374 56,55 

IV 93,8156 16,42 

V 18,6415 3,26 

VI 3,7150 0,65 

Źródło: Urząd Gminy Pawłowiczki 
 
Udział gleb bardzo dobrych, będących w I i II klasie bonitacyjnej wynosi 34,32%. Gleby 
dobre III klasy bonitacyjnej stanowią 4,24% ogółu, natomiast gleby słabe V i VI klasy 
bonitacyjnej stanowią zaledwie 0,28%. Natomiast udział użytków zielonych będących w I i II 
klasie bonitacyjnej wynosi 23,12%, w III klasie – 56,55%, w IV klasie – 16,42%, zaś 
najsłabsze V i VI klasy to zaledwie 3,91%. 
 
Tabela 9. Powierzchnia gruntów ornych wg klas bonitacyjnych 

Nazwa obrębu 
Klasa bonitacyjna gruntów ornych – powierzchnia [ha] 

I II IIIa IIIb IVa IVb V VI 

Borzysławice 33,0798 172,7924 80,6178 15,5010 3,7610 0,0000 0,0000 0,0000 

Chrósty 6,7600 119,9608 101,3458 24,1403 4,8160 0,4480 0,0000 0,0000 

Dobieszów 38,1870 165,9108 244,1450 56,4052 6,0561 2,8501 0,0770 0,0000 

Dobrosławice 10,6330 225,8727 261,6757 26,1702 2,1644 0,3904 0,0000 0,0000 

Gościęcin 0,6882 490,5705 653,4113 154,3400 28,9270 3,0295 0,0940 0,0000 

Grodzisko 0,0000 52,0369 140,3534 26,6805 4,7339 0,1344 0,2036 0,0000 

Grudynia Mała 8,8427 208,6284 192,4950 63,2789 14,7606 1,1320 2,2511 0,0000 

Grudynia Wielka 3,9557 288,1984 293,1913 70,4241 19,6672 1,2900 0,5161 0,0000 

Jakubowice 0,7704 54,4325 96,8839 51,8757 24,7201 4,3962 4,2337 0,0000 

Karchów 1,3354 181,4733 141,6429 22,0522 2,3264 0,4853 2,0000 0,0000 

Kózki 0,0000 37,7164 328,5704 54,2855 5,0830 0,0000 0,0790 0,0000 

Ligota Wielka 25,9405 169,4164 167,7907 17,0785 14,0620 0,0720 0,2164 0,0000 

Maciowakrze 14,8666 365,3417 313,9766 72,5658 13,2202 6,3485 0,0680 0,0000 

Mierzęcin 0,0000 0,1670 43,4254 33,2491 8,3082 1,7292 0,0000 0,0000 

Milice 2,4600 82,3611 222,6272 130,5192 46,7339 6,1420 12,1279 1,5340 

Naczęsławice 3,5650 285,5980 262,4300 58,7632 9,4886 3,1650 0,2920 0,0000 
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Ostrożnica 18,2750 500,7932 448,3814 153,9812 34,0941 15,5202 8,6244 0,3825 

Pawłowiczki 1,5700 411,3196 432,2162 174,0089 7,0220 1,1790 0,2900 0,0000 

Przedborowice 6,5200 104,7308 111,5201 37,7772 3,3200 0,2200 0,8100 0,0000 

Radoszowy 0,0000 108,3122 298,0209 119,9116 13,8869 7,7207 1,7465 0,0000 

Trawniki 0,0000 2,6176 373,3237 297,4382 61,3120 1,2027 0,0121 0,0000 

Ucieszków 4,4064 237,7300 536,9348 128,2663 14,6500 2,0869 0,0000 0,0000 

Urbanowice 0,0000 77,6621 349,9253 181,7534 140,8556 15,1695 1,3085 0,0000 

Źródło: Urząd Gminy Pawłowiczki 
 
Tabela 10. Powierzchnia użytków zielonych (łąki i pastwiska) wg klas bonitacyjnych 

Nazwa obrębu Klasa bonitacyjna użytków zielonych – powierzchnia [ha] 

I II III IV V VI 

Borzysławice 0,2864 5,0058 14,1628 0,0000 0,0000 0,0000 

Chrósty 0,0000 5,4034 5,5038 0,4655 0,0000 0,0000 

Dobieszów 1,0914 0,8318 2,2104 0,2927 0,0000 0,0000 

Dobrosławice 1,4860 1,0165 0,5050 0,0000 0,0000 0,0000 

Gościęcin 0,0000 1,7970 4,5710 1,2939 0,0407 0,0000 

Grodzisko 0,0000 1,7763 25,3423 10,9394 9,0067 1,2628 

Grudynia Mała 0,0000 0,9864 2,2969 0,0400 0,0000 0,0000 

Grudynia Wielka 0,0000 10,6953 7,5751 5,7267 0,3190 0,0000 

Jakubowice 0,0000 1,1170 26,7031 0,3425 0,5900 0,0000 

Karchów 0,0000 2,8960 12,3671 0,2717 0,0610 0,0000 

Kózki 0,9328 2,4777 10,9735 2,4331 0,6569 0,0000 

Ligota Wielka 0,3996 14,1100 3,8893 1,4836 0,0000 0,0000 

Maciowakrze 5,3768 16,3656 9,2128 2,7198 0,0350 0,0000 

Mierzęcin 0,0000 1,1470 1,6167 0,0000 0,0691 0,0000 

Milice 0,0000 0,1850 14,8662 0,1869 0,0000 0,0000 

Naczęsławice 0,1020 3,3034 54,8151 36,0860 5,7039 0,0310 

Ostrożnica 0,1564 9,9489 32,0248 10,4412 1,3472 2,2098 

Pawłowiczki 0,0000 9,4720 21,2190 1,4664 0,2400 0,0000 

Przedborowice 0,8300 1,7700 19,8050 0,0000 0,0000 0,0000 

Radoszowy 2,8751 12,0348 18,4286 2,2859 0,3960 0,0000 

Trawniki 0,0000 1,3117 19,2705 13,5182 0,0000 0,2114 

Ucieszków 0,0000 4,8791 11,9701 0,6882 0,0000 0,0000 

Urbanowice 0,0000 10,0119 3,6083 3,1339 0,1760 0,0000 
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2.6. Roślinność 
 
 Gmina Pawłowiczki nie wyróżnia się szczególnymi walorami florystycznymi. Obecny 
charakter roślinności to efekt przekształceń dokonywanych przez człowieka. Większość 
lasów została zastąpiona przez tereny użytkowane rolniczo i tereny zabudowane, ze 
sztucznymi powierzchniami i towarzyszącą im roślinnością synatropijną i roślinnością obcą. 
Niewielkie fragmenty o charakterze zbliżonym do naturalnego zlokalizwane na terenie 
Obszaru Chronionego Krajobrazu „Wronin – Maciowakrze” w południowo wschodniej części 
gminy. 
Roślinność naturalną gminy w dolinie rzeki Straduni i jej dopływów tworzą łęgi olszowe 
i jesionowo – olszowe. Roślinność naturalną centralnej części gminy tworzą grądy 
środkowoeuropejskie, odmiany śląsko – wielkopolskiej, formy pogórskiej, serii żyznej. Zaś 
w południowej części gminy zlokalizowane są grądy środkowoeuropejskie, odmiany śląsko – 
wielkopolskiej, formy niżowej, serii ubogiej. 
Na terenie gminy dominują grunty orne, z którymi związane są agrocenozy: Echinochloo 
Setarietum, Vicietum tetraspermae, Papa veretum argemones, Lamio – Veronicetum politae. 
W dnach dolin pozostały niewielkie zbiorowiska wilgotne reprezentowane przez rośliny 
szuwarowe i bagienne z klasy kępkowo – dolinkowej. Zbiorowiska łąkowe reprezentowane 
są przez eutroficzne, mokre łąki turzycowe powstające w bezpośrednim kontakcie 
z łąkamikośnymi z klasy Molinio – Arrhenathererea.  
Na terenie gminy Pawłowiczki nie stwierdzono występowania gatunków roślin rzadkich 
i prawnie chronionych. Pomimo tego flora roślin naczyniowych na badanym obszarze jest 
zróżnicowana, mimo znaczącego odlesienia terenu. 
Elementem uzupełniającym i różnicującym przyrodniczo obszar gminy są użytki zielone, 
występujące głównie w dolinach cieków wodnych. W obrębie terenów produkcji rolnej do 
najcenniejszych elementów przyrodniczych zaliczyć należy zadrzewienia i zakrzewienia 
śródpolne, a także układy zieleni przydrożnej i obudowy biologicznej cieków. Pełnią one 
istotne funkcje ekologiczne, krajobrazowe i ochronne. Ekosystemy łąkowe wraz z nielicznymi 
ekosystemami leśnymi i zadrzewionymi tworzą mozaikę o dużym znaczeniu biocenotyczno – 
środowiskowym, stanowiąc element urozmaicający krajobraz gminy. 
Gmina Pawłowiczki należy do jednych z najmniej zasobnych w wartościowe przyrodniczo 
ekosystemy wodne w skali województwa opolskiego. Praktycznie na terenie gminy nie 
występują zbiorniki wodne. Nieliczne i niewielkie cieki wodne są silnie uregulowane 
i pozbawione naturalnego charakteru przyrodniczego. Charakteryzują się również wysoką 
niestabilnością ekologiczną wynikających z nagłych przyborów wody, uwarunkowanych 
wylesionymi zlewniami i urozmaiconą rzeźbą terenu. 
Zieleń urządzona na terenie gminy reprezentowana jest przez zieleń parkową, cmentarną 
i przykościelną, a także przez szereg alei i szpalerów przydrożnych oraz zadrzewień 
śródpolnych. 
 
Lasy 
 
 Na terenach leśnych skupia się większość chronionych i rzadkich gatunków roślin 
występujących na terenie gminy. Gmina Pawłowiczki charakteryzuje się symbolicznym 
zalesieniem. Lasy i grunty leśne stanowią ok. 5,2 % ogólnej powierzchni gminy. 
Rozmieszczenie terenów leśnych jest nierównomierne. Można wydzielić trzy główne lokalne 
kompleksy: 

 na północ od wsi Urbanowice, 

 na wschód od wsi Chrósty i Radoszowy (Las Radoszowski) oraz na wschód od wsi 
Maciowakrze (zachodni fragment Lasu Wronińskiego), 
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 na zachód od wsi: Jakubowice, Grudynia Mała i Grudynia Wielka (górna część biegu 
Potoku Jakubowickiego). 

 
Lasy porastające gminę znajdują się pod zarządem trzech nadleśnictw: 
 

 Nadleśnictwo Kędzierzyn – Koźle – północno wschodnia część gminy 
 
Tabela 11. Typy siedliskowe lasów na terenie gminy w obrębie Nadleśnictwa Kędzierzyn – 
Koźle 

Typ siedliskowy lasu Oznaczenie Powierzchnia [ha] Struktura [%] 

Las świeży Lśw 52,65 17,67 

Las mieszany świeży LMs 68,37 22,95 

Las mieszany wilgotny LMw 176,90 59,38 

Źródło: Nadleśnictwo Kędzierzyn – Koźle 
 
Tabela 12. Struktura gatunkowa drzew na terenie gminy w obrębie Nadleśnictwa Kędzierzyn 
– Koźle 

Gatunek drzewa Symbol Powierzchnia [ha] Struktura [%] 

Brzoza Brz 129,76 43,61 

Sosna So 88,99 29,91 

Dąb Db 29,48 9,91 

Grab Gb 20,85 7,01 

Lipa Lp 19,05 6,40 

Jezion Js 3,84 1,29 

Olcha Ol 2,85 0,96 

Świerk Św 2,70 0,91 

Źródło: Nadleśnictwo Kędzierzyn-Koźle 
 

 Nadleśnictwo Prudnik – zachodnia część gminy 
 
Tabela 13. Typy siedliskowe lasów na terenie gminy Pawłowiczki w obrębie Nadleśnictwa 
Prudnik 

Typ siedliskowy lasu Oznaczenie Powierzchnia [ha] Struktura [%] 

Las świeży Lśw 158,19 92,39 

Las łęgowy Lł 9,67 5,65 

Las wilgotny Lw 3,35 1,96 

Źródło: Nadleśnictwo Prudnik 
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Tabela 14. Struktura gatunkowa drzew na terenie gminy w obrębie Nadleśnictwa Prudnik 

Gatunek drzewa Symbol Powierzchnia [ha] Struktura [%] 

Dąb Db 73,6 43,0 

Brzoza Brz 65,6 38,3 

Jesion Js 9,6 5,6 

Lipa Lp 6,2 3,6 

Świerk Św 5,6 3,3 

Buk Bk 5,5 3,2 

Olcha Ol 4,3 2,5 

Osika Os 0,9 0,5 

Źródło: Nadleśnictwo Prudnik 
 

 Nadleśnictwo Rudy Raciborskie – południowo wschodnia część gminy. 
 
Tabela 15. Typy siedliskowe lasów na terenie gminy w obrębie Nadleśnictwa Rudy 
Raciborskiej 

Typ siedliskowy lasu Oznaczenie Powierzchnia [ha] Struktura [%] 

Las świeży Lśw 224 96 

Las wilgotny Lw 9 4 

Źródło: Nadleśnictwo Rudy Raciborskiej 
 
Na terenie gminy w obrębie lasów będących pod zarządem Nadleśnictwa Rudy Raciborskie 
dominują drzewostany liściaste z największym udziałem dębu szypułkowego. Ponadto 
występują: olsza czarna, jesion, jawor, buk, brzoza i modrzew. 
 
2.7. Zwierzęta 
 
 Obszar gminy charakteryzuje się silnym przekształceniem ekosystemów i w związku 
z tym wysokie walory faunistyczne zostały zachowane fragmentarycznie. Skład fauny 
dostosowany jest do aktualnej struktury siedliskowej. Małe zróżnicowanie siedlisk oraz 
istniejąca zabudowa powoduje, że na obszarze gminy dominują gatunki pospolite, 
towarzyszące ekosystemom rolniczym oraz związane z siedliskami ludzkimi. Charakteryzują 
się one umiejętnością dostosowania do silnie przekształconych ekosystemów i często 
szeroką tolerancją ekologiczną na różne czynniki środowiskowe.  
Ze względu na ukształtowanie terenu i niewielki udział lasów i zadrzewień różnorodność 
gatunkowa zwierząt jest uboga. Najczęściej spotykane są gryzonie: nornik zwyczajny 
(Microtus arvalis), mysz zaroślowa (Appodemus sylvaticus), owadożerne: kret europejski 
(Talpa europaea), jeż europejski (Erinaceus europeaus), a także zając szarak (Lepus 
europaeus) oraz drapieżniki z rzędu łasic (Mustela). W niewielkiej ilości mogą na omawiany 
teren zachodzić z obszarów sąsiednich: bażanty (Phasianus colchicus), przepiórki (Coturnix 
coturnix), lisy (Vulpes vulpes) oraz sarny (Capreolus capreolus). 
Ornitofauna jest stosunkowo uboga. Występują ptaki typowe dla terenów pól i łąk, np. 
kuropatwy (Perdix perdix). Przeważają gatunki, którym nie przeszkadza sąsiedztwo ludzi: 
szpak (Sturnus vulgaris), kos (Turdus merula), skowronek (Alauda arvensis), wróble (Passer) 
oraz krukowate – sroka (Pica pica), kawka (Corvus monedula), gawron (Corbus frugilegus). 
Z drapieżników można spotkać myszołowa zwyczajnego (Buteo buteo). 
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Większość pozostałości naturalnych ekosystemów stanowiących lokalne ostoje fauny na 
terenie gminy Pawłowiczki to kompleksy leśne i zadrzewione. Ich funkcjonowanie jest jednak 
zakłócone poprzez silną penetrację przez miejscowa ludność. Typowymi dla nich gatunkami 
są: 

 płazy – żaba wodna (Rana esculenta), żaba trawna (Rana tempraria), ropucha szara 
(Bufo bufo), ropucha zielona (Bufo viridis), rzekotka drzewna (Hyla arborea), 
grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus), traszka zwyczajna (Triturus vulgaris), 

 gady – jaszczurka zwinka (Lacerta agilis), jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara), 
padalec (Anguis fragilis), zaskroniec (Natrix natrix), żmija zygzakowata (Yipera 
berus), 

 ptaki – myszołów (Buteo buteo), jastrząc (Accipiter genitiiis), pustułka (Falco 
tirununculus), kruk (Corvus corax), gawron (Corvus frugilegus), kukułka (Coculus 
canorus), dzięcioł duży (Dendrocopos major), dzięcioł czarny (Driocopus martius), 
świergotek drzewny (Anthus trivialis), kos (Turdus merula), drozd (Turdus torquatus), 
kwiczoł (Turdus pilaris), kląskawka (Saxicola torquata), pełzacz leśny (Certhia 
familiaris), wilga (Oriolus oriolus), sroka (Pica Pica), zięba (Fringilla coelebs), 

 ssaki – sarna (Capreolus capreolus), dzik (Sus scrofa), lis (Vulpes vulpes), kuna 
(Martes foina), łasica (Mustela nivalis), tchórz (Mustella putorius), zając (Lepus 
capeusis), jeż (Erinaceus europaeus), kret (Talpa europaea). 

 
 Do grup zwierząt, które mogą być rzadkie w skali regionu należą zwłaszcza niektóre 
gatunki ptaków i zwierzęta bezkręgowe związane z ciepłolubnymi murawami. Należy do nich 
ginący na Opolszczyźnie suseł moręgowany (Citellus citellus), który może jeszcze 
występować na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu „Rejon Wronin – Maciowakrze”. 
Gmina Pawłowiczki pod względem liczebności zwierzyny łownej należy do grupy gmin 
najmniej zasobnych na Opolszczyźnie. Gatunek łowny wymagający większych powierzchni 
leśnych – jeleń szlachetny (Cervus elaphus) występuje tu bardzo nielicznie jako tak zwany 
„przechodni” jedynie w dwóch większych kompleksach leśnych to jest w północnej części 
gminy w okolicach Trawników i w południowej części w okolicach Radoszowów. Dzik (Sus 
scrofa) również wskazywany jest jako gatunek przechodni, natomiast sarna (Capreolus 
capreolus) występuje głównie w subpopulacji polnej. 
 
2.8. Obszary i obiekty podlegające ochronie 
 
 Formy ochrony przyrody w Polsce określa ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. 
o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2014, poz. 1446). 
 
Obszar Chronionego Krajobrazu „Wronin – Maciowakrze” 
 
 Położony w południowo wschodniej części gminy. Obszar objęto ochroną na mocy 
uchwały nr XXIV/193/88 wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988r. 
Powierzchnia obszaru objętego ochroną wynosi 4307,6 ha (w tym ok. 1700 ha na terenie 
gminy). Obszar podlega ochronie na zasadach określonych w rozporządzeniu 
nr 0151/P/16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja 2006r. w sprawie obszarów 
chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2006 roku, nr 33, poz. 1133). 
OChK „Wronin – Maciowakrze” charakteryzuje się typowym dla południowej Opolszczyzny 
pagórkowatym ukształtowaniem terenu. Wysokości względne dochodzą do 40 m. Występują 
tu liczne wąwozy, jary i parowy. Omawiany teren leży w górnej części zlewni Wrońskiej Wody 
– lewobrzeżnego dopływu Potoku Cisek. Charakterystyczne są rozległe, suche wierzchowiny 
lessowe oraz silne wilgotne dna dolinek denudacyjnych spływ wód jest okresowy w porach 
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obfitych opadów i topnienia pokrywy śnieżnej. Na terenie OChK stwierdzono liczne 
występowanie płazów, w tym grzebiuszki ziemnej (Pelobates fuscus). Przypuszcza się, że 
w tym rejonie mogły ocaleć resztkowe, pojedyncze kolonie susła moręgowanego (Citellus 
citelluc). Liczna jest także populacja ptaków śpiewających z rządka kląskawką (Sexicola 
torquata) na czele. 
 
Pomniki przyrody ożywionej 
 
 Występują w postaci siedmiu dębów szypułkowych (rozporządzenie Wojewody 
Opolskiego nr 0151/P/38/05 z dnia 26 października 2005 roku w sprawie ustanowienia 
pomników przyrody, Dz. Urz. Woj. Op. nr 72, poz. 2231). Pomnik zlokalizowany jest na 
terenie wsi Jakubowice (na skraju lasu). 
 
Tabela 16. Charakterystyka pomnika przyrody 

Numer rejestru Gatunek drzewa 
Wiek 
(lata) 

Obwód 
[cm] 

Wysokość 
[m] 

3 
Dąb szypułkowy 

(7 sztuk) 
200 360 – 500 27 – 31 

 
Parki wiejskie i podworskie 
 
 Nie są szczególną formy ochrony przyrody, ale część z nich podlega ochronie 
konserwatorskiej, jako zabytki kultury. Duże walory przyrodnicze tych terenów, a także 
bezpośrednie sąsiedztwo terenów zurbanizowanych, dla których pełnią rolę 
środowiskowotwórczą i biocenotyczną, predysponują do przedstawienia tych obszarów 
w rozdziale dotyczącym ochrony środowiska. Na terenie gminy zlokalizowane jest wiele 
założeń parkowych (wiejskich, dworskich, pałacowych, leśnych) z wyróżniającym się 
drzewostanem. Do najcenniejszych z nich należą, ujęte w rejestrze zabytków: 
- Borzysławice – powierzchnia 1,52 ha, 
- Chrósty – 1,31 ha, 
- Dobrosławice – 1 ha, 
- Grudynia Mała – 1,5 ha, 
- Grudynia Wielka – 4,5 ha, 
- Jakubowice – 2 ha, 
- Karchów – park krajobrazowy, 
- Ligota Wielka, 
- Milice – 1 ha, 
- Ostrożnica – 1,7 ha, 
- Pawłowiczki – 4,24 ha, 
- Trawniki – 1,73 ha. 
 
Pozostałe elementy środowiska przyrodniczego podlegające ochronie 
 
Na podstawie przepisów ogólnych ochronie na terenie gminy podlegają: 

 lasy i grunty leśne – na terenie gminy zajmują powierzchnię ok. 791 ha i stanowią 
5,2% powierzchni gminy (dane GUS). Rozmieszczenie terenów leśnych na terenie 
gminy jest nierównomierne – w północno wschodniej, zachodniej i południowo 
wschodniej części gminy. Można wydzielić trzy główne kompleksy: na północ od wsi 
Urbanowice, na wschód od wsi Chrósty i Radoszowy (Las Radoszowski) oraz na 
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wschód od wsi Maciowakrze (zachodni fragment Lasu Wronińskiego) i na zachód od 
wsi Jakubowice, Grudynia Mała i Grudynia Wielka (górna część biegu Potoku 
Jakubowickiego). Dominuja dąb szypułkowy oraz brzoza i sosna, stanowiące ponad 
70% powierzchni wszystkich gatunków drzew. Pozostała powierzchnię stanowią 
jesion, lipa, świerk, buk, grab oraz olcha. 

 zieleń urządzona – reprezentowana przede wszystkim w formie pozostałości 
zabytkowych założeń zieleni parkowej, alei i szpalerów przydrożnych i śródpolnych, 
zieleni cmentarnej, przykościelnej – chronionych w ramach ochrony dóbr kultury oraz 
w formie obiektów zieleni miejskiej, ogólnodostępnej, o funkcjach rekreacyjnych 
i estetycznych (zieleńce, boiska trawiaste) oraz zieleni przyzagrodowej. 

 
 Do najcenniejszych zespołów zieleni cmentarnej, ze starodrzewiem wykazującym 
cechy zabytkowe, należą cmentarze zlokalizowane w miejscowościach Gościęcin, Grudynia 
Wielka, Maciowakrze, Milice, Naczęsławice, Pawłowiczki, Ostrożnica, Trawniki, Radoszowy 
i Ucieszow. 
 
Do najcenniejszych ciągów zieleni przydrożnej należą układy na odcinkach: 

 od wsi Ucieszków (Borzysławice – Karchów) wzdłuż drogi powiatowej nr 1211 O, 

 od kościoła pątniczego do wsi Kózki i granicy gminy(Cieszniów, gmina Głogówek) 
oraz w rejonie koscioła p. w. św. Bryksego, wzdłuż drogi powiatowej nr 1212 O, 

 od zabudowy wsi Naczęsławice do wsi Wróblin (gmina Głogówek) wzdłuż drogi 
powiatowej nr 1249 O, 

 we wschodniej części terenu zabudowanego wsi Radoszowy, wzdłuż drogi 
powiatowej nr 1420 O, 

 wzdłuż linii kolejowej w północnej części zabudowy wsi Chrósty, 

 w rejonie folwarku oraz przy krzyżu na „rozdrożu” przy drodze powiatowej nr 1414 O 
we wsi Ligota Wielka, 

 ulica gminna w rejonie cmentarza w Ostrożnicy, 

 wzdłuż drogi gminnej we wsi Gościęcin na Milice. 
 

 gleby klas I – III – grunty orne o wysokiej wartości bonitacyjnej (klasy I – III) stanowią 
95% ogólnej powierzchni gruntów ornych, zaś użytki zielone w klasach od I do III 
stanowią ok. 80% ogólnej powierzchni użytków zielonych. 

 udokumentowane złoża – na obszarze gminy nie ma udokumentowanych złóż 
kopalin, występują obszary perspektywiczne występowania kopalin. 

 wody powierzchniowe i podziemne – teren gminy leży w obrębie Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych (GZWP): nr 332 „Subniecka kędzierzyńsko – głubczycka”. Na 
terenie GZWP występują obszary najwyższej ochrony (ONO) i obszary wysokiej 
ochrony (OWO). 

 
Zabytki 
 
 Występują na terenie całej gminy, są to kościoły, plebanie, budynki mieszkalne 
i gospodarcze, wiejskie aleje, założenia pałacowe, folwarczne i dworskie oraz parki. Zgodnie 
z gminną ewidencją zabytków wykonaną przez Urząd Gminy, w ewidencji zabytków ujęto 
196 obiektów. Wykaz obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków województwa 
opolskiego zlokalizowanych na terenie gminy Pawłowiczki obejmuje 44 pozycje. 
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Tabela 17. Wykaz obiektów znajdujących się w rejestrze zabytków województwa opolskiego 

Miejscowość Obiekt  Wiek  Rejestr zabytków 

Borzysławice 

Zespół zamkowy: pałac XVIII/XIX 

1048/65 z 24.06.1965 
Zespół zamkowy: brama 

zamkowa 
XVIII 

Zespół zamkowy: brama 
rynkowa, tzw. Żabia 

XVIII 

Założenie pałacowo – 
parkowo – folwarczne: 

dwór 
I poł. XIX 

19/2002 z 16.12.2002 
Założenie pałacowo – 
parkowo – folwarczne: 

park dworski 
I poł. XIX 

Założenie pałacowo – 
parkowo – folwarczne: 

folwark (pralnia) 
II poł. XIX, pocz. XX 

Założenie pałacowo – 
parkowo – folwarczne: 

folwark (oficyna) 
- - 

Założenie pałacowo – 
parkowo – folwarczne: 

folwark (szopa) 
I poł. XIX 

19/2002 z 16.12.2002 

Założenie pałacowo – 
parkowo – folwarczne: 

folwark (wozownia) 
II poł. XIX, pocz. XX 

Założenie pałacowo – 
parkowo – folwarczne: 
folwark (dwie stodoły) 

I poł. XIX 

Założenie pałacowo – 
parkowo – folwarczne: 

folwark (stajnia) 
II poł. XIX, pocz. XX 

Założenie pałacowo – 
parkowo – folwarczne: 

folwark (kuźnia) 
I poł. XIX 

Założenie pałacowo – 
parkowo – folwarczne: 
folwark (dwie obory) 

II poł. XIX, pocz. XX 

Założenie pałacowo – 
parkowo – folwarczne: 
folwark (dom czeladny) 

II poł. XIX, pocz. XX 

Założenie pałacowo – 
parkowo – folwarczne: 

kaplica grobowa 
1790 

Założenie pałacowo – 
parkowo – folwarczne: 

park leśny 
- 
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Mauzoleum 1790 961/65 z 27.01.1965 

Chrósty Park - - 56/59 z 26.10.1959 

Gościęcin 

Kościół parafialny p. w. 
Wniebowzięcia NMP 

poł. XVII, 1825 1946/70 z 07.02.1970 

Plebania XVIII/XIX 1610/66 z 20.09.1966 

Spichlerz poł. XIX 1611/66 z 20.09.1966 

Grudynia Mała Park XIX/XX 103/84 z 02.02.1984 

Grudynia Wielka  Park II poł. XIX, 1905 - 1915 112/84 z 31.08.1984 

Jakubowice 
Pałac XIX 2039/78 z 20.09.1978 

Park - 101/84 z 01.02.1984 

Karchów 

Kapliczka przy drodze 
do Gościęcina 

1840 2062/81 z 13.02.1981 

Obora w dawnym 
zespole dworskim 

- 2063/81 z 13.02.1981 

Spichlerz  XIX 962/65 z 27.01.1965 

Park krajobrazowy - 38/59 z 21.08.1959 

Ligota Wielka Park  - 39/59 z 21.08.1959 

Maciowakrze 

Kościół parafialny p. w. 
św. Floriana 

XVI/XVII, XIX 184/55 z 30.11.1955 

Plebania  1780 1615/66 z 20.09.1966 

Milice 

Kościół fil. p. w. św. 
Marcina 

XVI/XVII, XIX 824/64 z 20.04.1964 

Dwór  I poł. XVIII, 1958 1958/72 z 24.04.1972 

Park  lata 60-te XIX 181/88 z 27.07.1988 

Naczęsławice 
Kościół parafialny p. w. 
św. Stanisława Biskupa 

1724,1926 1203/66 z 14.03.1966 

Pawłowiczki 

Kościół parafialny p. w. 
św. Andrzeja i Jakuba 

XVIII 1204/66 z 14.03.1966 

Dom, ul. Jedności 
Narodowej 1 

1780, XIX 1998/73 z 30.01.1973 

Radoszowy 
Kościół parafialny p. w. 

św. Jadwigi 
XVIII 94/54 z 22.04.1954 

Trawniki 
Pałac  XIX – XX  2064/81 z 03.03.1981 

Park  XIX – XX  115/84 z 19.09.1984 

Ucieszków 

Kościół parafialny p. w. 
Opatrzności Bożej 

I poł. XIX 1206/66 z 14.03.1966 

Budynek, obecnie Dom 
zgromadzenia sióstr św. 
Elżbiety, ul. Klasztorna 8 

1910 2294/91 z 05.12.1991 
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Obiekty, zespoły i założenia wpisane do rejestru zabytków objęte są rygorami ochrony 
konserwatorskiej, wynikającymi z przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. 2014, poz. 1446). 
 
Stanowiska archeologiczne 
 
 Gminny zasób wartości kulturowych podlegających ochronie uzupełnia 341 stanowisk 
archeologicznych, z czego 31 figuruje w rejestrze zabytków województwa opolskiego. 
 
Tabela 18. Wykaz stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków 
województwa opolskiego 

Miejscowość  Obiekt  Numer rejestru 

Gościęcin  
Stanowisko archeologiczne nr 3 A – 676/85 

Stanowisko archeologiczne nr 5 A – 647/85 

Grodzisko  Stanowisko archeologiczne nr 3 A – 650/84 

Grudynia Mała Stanowisko archeologiczne nr 17 A – 677/85 

Karchów 
Stanowisko archeologiczne nr 11  A – 670/85 

Stanowisko archeologiczne nr 3 A – 667/85 

Ligota Wielka 

Stanowisko archeologiczne nr 16 A – 661/85 

Stanowisko archeologiczne nr 18 A – 664/85 

Stanowisko archeologiczne nr 20 A – 660/85 

Stanowisko archeologiczne nr 21 A – 665/85 

Stanowisko archeologiczne nr 22 A – 668/85 

Stanowisko archeologiczne nr 23 A – 666/85 

Stanowisko archeologiczne nr 24 A – 663/85 

Stanowisko archeologiczne nr 25 A – 662/85 

Stanowisko archeologiczne nr 26 A – 672/85 

Stanowisko archeologiczne nr 27 A – 669/85 

Stanowisko archeologiczne nr 28 A – 671/85 

Milice Stanowisko archeologiczne nr 2 A – 678/85 

Naczęsławice  
Stanowisko archeologiczne nr 1 A – 65/68 

Stanowisko archeologiczne nr 16 A – 675/85 

Ostrożnica  

Stanowisko archeologiczne nr 21 A – 673/85 

Stanowisko archeologiczne nr 22 A – 674/85 

Stanowisko archeologiczne nr 30 A – 14/2001 

Przedborowice  Stanowisko archeologiczne nr 1 A – 646/84 

Radoszowy 

Stanowisko archeologiczne nr A A – 429/77 

Stanowisko archeologiczne nr C A – 432/77 

Stanowisko archeologiczne nr D A – 431/77 

Trawniki  Stanowisko archeologiczne nr 14 A – 679/85 
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Ucieszków  Stanowisko archeologiczne nr 6 A – 649/84 

Urbanowice  
Stanowisko archeologiczne nr 5 A – 645/84 

Stanowisko archeologiczne nr 6 A – 651/85 

 
2.9. Zagospodarowanie terenu 
 
Struktura 
 
 Gmina Pawłowiczki jest gminą wiejską o powierzchni 15358 ha, o charakterze 
rolniczym. W strukturze użytkowania gruntów dominują użytki rolne. 
 
Tabela 19. Użytkowanie gruntów w gminie [ha] 

Rodzaj Powierzchnia [ha] Powierzchnia [%] 

Użytki rolne 13 712,8628 89,3 

Grunty orne 12 576,3229 82,0 

Sady  317,4167 2,1 

Łąki trwałe 405,8849 2,6 

Pastwiska trwałe 134,3110 0,9 

Grunty rolne zabudowane 236,6309 1,5 

Grunty pod stawami 3,1903 0,02 

Grunty pod rowami 37,1061 0,2 

Grunty leśne 851,8780 5,5 

Lasy  811,4269 5,3 

Grunty zadrzewione i zakrzewione 40,4511 0,3 

Grunty zabudowane 694,6980 4,5 

Tereny mieszkalne 103,4752 0,7 

Tereny przemysłowe 3,8374 0,02 

Inne tereny zabudowane 25,8374 0,2 

Tereny niezabudowane 28,7078 0,2 

Tereny rekreacyjne 22,1007 0,2 

Tereny komunikacyjne 510,7223 3,3 

Grunty pod wodami 35,9338 0,2 

Inne  27,5564 0,2 

RAZEM 15322,9290 100 
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Wykres 1. Struktura użytkowania gruntów [%] 

 
Tabela 20. Struktura użytkowania gruntów w gminie w odniesieniu do powiatu i województwa 
[%] 

Jednostka 
administracyjna 

Użytki rolne 
Lasy 

i grunty 
leśne 

Pozostałe 
grunty 

i nieużytki Razem 

W tym 

Grunty 
orne 

Sady Łąki Pastwiska 

Gmina Pawłowiczki 89,3 82,0 2,1 2,6 0,9 5,5 6,9 

Powiat kędzierzyńsko 
- kozielski 

61,28 89,72 0,71 7,52 2,04 24,42 14,3 

Województwo 
Opolskie 

62,08 86,88 0,3 10,35 2,47 27,08 10,84 
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Wykres 2. Struktura użytkowania gruntów w odniesieniu do powiatu i województwa [%] 
 

 
Tabela 21. Struktura użytkowania gruntów według obrębów 

Miejscowość 
(obręb) 

Powierzchnia 
[ha] 

Powierzchnia użytkowania gruntów [ha] 

Grunty orne Użytki zielone 
Grunty 
leśne 

Pozostałe tereny 

Borzysławice 356,5029 293,9271 19,3030 10,0400 33,2328 

Chrósty 370,0754 245,3421 8,8678 82,1972 33,6683 

Dobieszów 539,9149 507,9990 4,4263 2,6534 24,8362 

Dobrosławice 557,3278 516,2839 3,0075 3,1152 34,9212 

Gościęcin 1415,2030 1297,5995 6,0926 13,5506 97,9603 

Grodzisko 314,3947 219,8088 48,0939 12,6534 33,8386 

Grudynia Mała 526,3814 436,9493 2,6733 8,8900 77,8688 

Grudynia Wielka 871,5832 497,9585 11,5788 120,0774 241,9685 

Jakubowice 325,6468 177,0326 25,5656 36,4450 86,6036 

Karchów 385,9184 342,4532 15,4988 4,7487 23,2177 

Kózki 469,8384 415,3393 17,4257 5,1764 31,8970 

Ligota Wielka 496,4148 385,1101 19,8825 62,8060 28,6162 

Maciowakrze 892,2203 765,5910 31,7491 37,7806 57,0996 

Mierzęcin 93,5944 82,6100 2,8328 0,0000 8,1516 

Milice 559,5546 494,0062 14,6031 10,8498 40,0955 

Naczęsławice 754,0364 607,5943 99,9374 0,0000 46,5047 
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Ostrożnica 1334,5305 1152,3579 54,5903 10,8717 116,7079 

Pawłowiczki 1150,7417 981,6949 31,9290 11,7500 125,3678 

Przedborowice 301,9331 259,0358 22,4050 3,0600 17,4323 

Radoszowy 727,1076 534,4018 33,5536 106,7780 52,3742 

Trawniki 808,6636 721,7160 34,2958 0,2500 52,4018 

Ucieszków 983,1888 902,6332 17,0374 1,0499 62,4683 

Urbanowice 1088,4199 742,0570 14,9176 266,7263 64,7190 

Źródło: Urząd Gminy Pawłowiczki 
 
Tereny rolnicze 
 
Tabela 22. Użytki rolne [ha] 

Użytki rolne 

Razem  
W tym 

Grunty orne Sady  Łąki  Pastwiska 

13 712,8628 12 578,3229 317,4167 405,8849 134,3110 

 
Użytki rolne stanowią 89,3% ogólnej powierzchni gminy. 
 
Struktura użytków rolnych kształtuje się w następujący sposób: 
 

Wykres 3: Struktura użytków rolnych [%] 
 
 



Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki 

na lata 2014 – 2017, z perspektywą do roku 2021 

27 

 
Tabela 23. Odsetek gruntów ornych bardzo dobrych i dobrych (I – III klasa bonitacyjna) 

Miejscowość 
Odsetek gruntów ornych w I – III klasie 

bonitacyjnej 

Borzysławice 98,77 

Chrósty  97,96 

Dobieszów 98,25 

Dobrosławice  99,52 

Gościęcin  97,59 

Grodzisko  97,74 

Grudynia Mała 96,31 

Grudynia Wielka  96,83 

Jakubowice  85,95 

Karchów  98,63 

Kózki  98,79 

Ligota Wielka 96,36 

Maciowakrze  97,50 

Mierzęcin  88,45 

Milice  86,81 

Naczęsławice  97,92 

Ostrożnica  95,03 

Pawłowiczki  99,17 

Przedborowice  98,36 

Radoszowy  95,75 

Trawniki  91,50 

Ucieszków  98,19 

Urbanowice  79,48 

 
Tereny leśne 
 
 Gmina jest obszarem nieznacznie zalesionym. Lasy i grunty leśne stanowią ok. 5,2% 
ogólnej powierzchni gminy. 
 
Tabela 24. Wskaźniki lesistości dla poszczególnych miejscowości 

Miejscowość  
Lesistość  

[ha] % 

Borzysławice 10,0400 2,8200 
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Chrósty  82,1972 22,2100 

Dobieszów 2,6534 0,4900 

Dobrosławice  3,1152 0,5600 

Gościęcin  13,5506 0,9600 

Grodzisko  12,6534 4,0200 

Grudynia Mała 8,8900 1,6900 

Grudynia Wielka  120,0774 13,7800 

Jakubowice  36,4450 11,1900 

Karchów  4,7487 1,2300 

Kózki  5,1764 1,1000 

Ligota Wielka 62,8060 12,6500 

Maciowakrze  37,7806 4,2300 

Mierzęcin  0,0000 0,0000 

Milice  10,8498 1,9400 

Naczęsławice  0,0000 0,0000 

Ostrożnica  10,8717 0,8100 

Pawłowiczki  11,7500 1,0200 

Przedborowice  3,0600 1,0100 

Radoszowy  106,7780 14,6900 

Trawniki  0,2500 0,0300 

Ucieszków  1,0499 0,1100 

Urbanowice  266,7263 24,5100 

 
Największym wskaźnikiem lesistości charakteryzują się sołectwa Chrósty, Grudynia Wielka, 
Jakubowice, Ligota Wielka, Radoszowy i Urbanowice. Na terenach sołectw Mierzęcin 
i Naczęsławice w ogóle nie występują tereny leśne. 
 
2.10. Infrastruktura techniczna 
 
Komunikacja 
 
 Z punktu widzenia połączeń lokalnych, regionalnych i międzynarodowych położenie 
komunikacyjne gminy jest korzystne. Obecnie podstawowy układ komunikacyjny zapewnia 
dogodne powiązania z sąsiednimi ośrodkami wyższego rzędu oraz dojazd do wszystkich 
gminnych wsi. System drogowy tworzą następujące drogi: 
 

 droga krajowa nr 38: Krnov/Pietrowice – Głubczyce – Pawłowiczki – Reńska Wieś – 
Kędzierzyn – Koźle (droga nr 418) 
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→ bardzo ważny szlak drogowy w rejonie południowo-wschodniej części województwa 
opolskiego. Trasa rozprowadza ruch w rejonie Kędzierzyna Koźla i całego Płaskowyżu 
Głubczyckiego. 
 

 droga wojewódzka nr 417: Racibórz(droga nr 416) – Pawłów – Szczyty – Grudynia 
Mała – Lesięcice- Szonów – Racławice Śląskie – Laskowice 

 
→ droga o znaczeniu regionalnym, umożliwiająca połączenie pomiędzy Raciborzem 
a Głogówkiem i Prudnikiem. Długość drogi na terenie gminy Pawłowiczki wynosi 13,118 km 
(km 18+991 – 32+109) i przebiega przez miejscowości Maciowakrze, Dobrosławice, 
Grudynia Mała i Milice.  
 

 drogi powiatowe 
 
 Łączna długość dróg powiatowych przebiegających przez gminę Pawłowiczki wynosi 
79,390 km. 
 
Tabela 25. Wykaz dróg powiatowych 

Numer drogi Nazwa drogi 
Długość na terenie 

gminy [km] 

Średnia 
szerokość jezdni 

[m] 

1211 O Zwiastowice – Ucieszków  12,240 4,5 – 5,5 

1212 O Gościęcin – Szonów  5,660 5,5 

1249 O Stare Kotkowice – Trawniki  3,380 5 – 6  

1259 O Baborów – Radoszowy  3,800 2,5 – 5  

1405 O Pawłowiczki – Kochaniec  3,700 5 

1406 O Pawłowiczki – Wronin  4,620 5 

1407 O Borzysławice – Pawłowiczki  3,760 5 

1410 O Urbanowice – droga nr 1409 O 1,620 5 

1411 O Gościęcin – Urbanowice – Łężce  5,040 5 

1414 O Ligota Wielka – Karchów  1,990 5 

1415 O Grudynia Wielka – Milice  4,740 5 

1416 O Grudynia Wielka – Grudynia Mała 1,010 5 

1417 O Grudynia Mała – Borzysławice  3,410 5 

1418 O Karchów – droga nr 38 3,430 5 

1419 O Chrósty – Dobrosławice  4,490 5 

1420 O Ucieszków – Radoszowy  5,480 5 

1421 O Chrósty – Ligota Mała 2,990 5 

1430 O Gierałtowice – droga nr 38 3,100 5 

1462 O Naczęsławice – Grodzisko  1,810 5 

1469 O Mierzęcin – Gościęcin  0,840 5 

1473 O Koza – Maciowakrze  1,300 5 
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1476 O Opatrzność – droga nr 1418 O 0,980 5 

 

 drogi gminne 
 
 Łączna długość dróg gminnych wynosi 59,753 km. 
 
Tabela 26. Wykaz dróg gminnych 

Numer drogi Lokalizacja Długość [m] Rodzaj nawierzchni 

Borzysławice 

108401 O ul. Górna 404 bitumiczna, tłuczniowa, beton 

108402 O ul. Majątkowa i Dolna 510 bitumiczna 

Chrósty 

108403 O ul. Ligocka 178 bitumiczna 

108404 O ul. Polna 200 bitumiczna, tłuczniowa 

Gościęcin 

108405 O ul. Kościelna  347 bitumiczna 

108406 O ul. Górna 1080 bitumiczna 

108407 O  900 bitumiczna 

Grodzisko 

108408 O ul. Główna 1150 bitumiczna 

108409 O ul. Majątkowa 340 bitumiczna 

Kózki 

108410 O ul. Główna 970 bitumiczna 

Maciowakrze 

108411 O ul. Czereśniowa 850 bitumiczna 

108412 O ul. Kościuszki 448 bitumiczna 

108413 O ul. Mickiewicza 760 bitumiczna 

Milice 

108414 O ul. Kościelna 128 bitumiczna 

108415 O ul. Majątkowa 105 bitumiczna 

108416 O ul. Szkolna 130 bitumiczna 

108417 O ul. Teszniowska 800 bitumiczna, tłuczniowa 

Naczęsławice 

108418 O ul. Piękna 670 bitumiczna, tłuczniowa 

108419 O ul. Spółdzielcza 440 bitumiczna, tłuczniowa 

108420 O Kierunek Kózki 3300 bitumiczna 

Ostrożnica 

108421 O Chróstecka 400 bitumiczna 
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108422 O ul. Grodzisko 270 bitumiczna, tłuczniowa 

108423 O ul. Kąty 253 bitumiczna 

108424 O ul. Klasztorna 231 bitumiczna 

108425 O ul. Kopidolska 361 bitumiczna 

108426 O ul. Leśna 350 bitumiczna 

108427 O ul. Olszewska 643 bitumiczna, gruntowa, brukowa 

108428 O ul. Ogrodowa 510 bitumiczna 

108429 O ul. Parkowa 515 bitumiczna 

108430 O ul. Polna 372 bitumiczna, gruntowa 

108431 O ul. Przedborowska 1029 bitumiczna 

108432 O ul. Sienkiewicza 860 bitumiczna 

Pawłowiczki 

108433 O ul. Magnoliowa 270 bitumiczna 

108434 O ul. Karola Miarki 210 bitumiczna 

108435 O ul. Kościuszki 290 bitumiczna 

108436 O ul. Ks. Kuliga 700 bitumiczna 

108437 O ul. Kościelna 180 bitumiczna, betonowa 

108438 O ul. Leśna 240 bitumiczna, gruntowa 

108439 O ul. Mickiewicza 210 bitumiczna 

108440O ul. Gustawa Morcinka 270 bitumiczna 

108441 O ul. Nowa 210 bitumiczna 

108442O ul. Ogrodowa 270 bitumiczna 

108443 O ul. Opatrzności 1240 bitumiczna, tłuczniowa 

108444 O ul. Parkowa 100 bitumiczna 

108445 O ul. Polna 140 bitumiczna, tłuczniowa 

108446 O ul. Smykały 360 bitumiczna 

108447 O ul. Plac Jedności Narodu 260 bitumiczna 

108448 O ul. Lipowa 280 bitumiczna 

108449 O ul. Szkolna 140 bitumiczna, betonowa, gruntowa 

Radoszowy 

108450 O ul. Polna 718 bitumiczna, betonowa, gruntowa 

108451 O ul. Zamkowa 200 bitumiczna 

Trawniki 

108452 O ul. Leśna 1100 bitumiczna 

Urbanowice 

108453 O ul. Łąkowa 695 bitumiczna 
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108454 O ul. Majątkowa 115 bitumiczna 

108455 O ul. Polna 174 bitumiczna 

Ucieszków 

108456 O ul. Klasztorna 345 bitumiczna 

108457 O ul. Kozielska 213 bitumiczna 

108458 O ul. Krótka 80 bitumiczna 

108459 O ul. Piękna 160 bitumiczna 

108460 O ul. Szkolna 298 bitumiczna 

pozostałe 

108463 O Gościęcin – Milice  5080 bitumiczna, tłuczniowa, grunt, bruk 

108464 O Grudynia Wielka – Dziećmarów  2340 bitumiczna, tłuczniowa, gruntowa 

108465 O Borzysławice Wieś 510 bitumiczna 

108466 O Pawłowiczki – Borzysławice  3400 bitumiczna, tłuczniowa, gruntowa 

108467 O Ostrożnica – Chrósty  2400 bitumiczna 

108468 O Maciowakrze – Wronin  1200 bitumiczna, tłuczniowa 

108469 O Ostrożnica – Przedborowice  1256 bitumiczna, tłuczniowa 

108470 O Mierzęcin 571 bitumiczna 

108471 O Jakubowice 500 bitumiczna, bruk 

108472 O Naczęsławice 616 bitumiczna 

108473 O Gościęcin – Borzysławice  2690 tłuczniowa, płyty betonowe 

108474 O Gościęcin ul. Szkolna 170 kostka brukowa 

108475 O Trawniki ul. Polna 438 bitumiczna, tłuczniowa, bruk 

108476 O Trawniki 250 bitumiczna 

108477 O Grudynia Wielka ul. Kozielska 450 bitumiczna 

108478 O Ucieszków 1720 bitumiczna, tłuczniowa 

108479 O Grudynia Mała 1500 bitumiczna, tłuczniowa 

108480 O Dobrosławice ul. Wiejska 670 bitumiczna 

108481 O Milice – Nowe Sady 930 bitumiczna 

108482 O Grodzisko 830 bitumiczna 

108483 O Trawniki – Urbanowice  3260 bitumiczna 

 
Linie kolejowe 
 
 Na terenie gminy Pawłowiczki znajduje się linia nr 195 relacji Polska Cerekiew – 
Baborów. Jest to linia jednotorowa, niezelektryfikowana o znaczeniu miejscowym. 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie planuje rewitalizacji linii. 
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Zaopatrzenie w wodę 
 
 Obecnie gmina Pawłowiczki jest zaopatrywana w wodę przez sieć wodociągową 
rozdzielczą o długości 69,8 km. Siecią objęte są wszystkie miejscowości w gminie. 
 
Tabela 27. Długość sieci wodociągowej w poszczególnych miejscowościach 

Miejscowość Długość sieci rozdzielczej [km] 

Borzysławice 1,8 

Chrósty 1,9 

Dobieszów 2,0 

Dobrosławice 2,0 

Gościęcin 5,3 

Grodzisko 0,4 

Grudynia Mała 0,8 

Grudynia Wielka 3,0 

Jakubowice 1,5 

Karchów 1,3 

Kózki 2,0 

Ligota Wielka 1,9 

Maciowakrze 3,8 

Mierzęcin 1,1 

Milice 1,9 

Naczęsławice 2,4 

Ostrożnica 6,0 

Pawłowiczki 12,4 

Przedborowice 2,4 

Radoszowy 4,0 

Trawniki 2,2 

Ucieszków 5,5 

Urbanowice 4,2 

 
 
 
Do obiektów zaopatrujących gminę w wodę należą ujęcia w: 

 Pawłowiczkach, 

 Dobieszowie, 

 Grodzisku, 

 Gościęcinie, 

 Gierałtowicach (gmina Reńska Wieś). 
 
 



Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki 

na lata 2014 – 2017, z perspektywą do roku 2021 

34 

 
 

 SUW Pawłowiczki 
 
 Decyzją Starosty Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 29.11.2010 roku udzielono 
Gminie Pawłowiczki pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów 
czwartorzędowych istniejącymi studniami nr 3 i nr 4, pracującymi naprzemiennie, 
zlokalizowanymi w Pawłowiczkach, dla potrzeb wodociągu grupowego „Pawłowiczki” w ilości: 

 Qśrd = 460,0 m3/d; 

 Qmaxh = 20,0 m3/h. 
 

 SUW Dobieszów 
 
 Decyzją Starosty Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 21.12.2011 roku udzielono 
Gminie Pawłowiczki pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z utworów 
czwartorzędowych za pomocą studni nr 2 (zasadniczej) i nr 3 (awaryjnej) zlokalizowanych 
w miejscowości Dobieszów, dla potrzeb wodociągu grupowego Dobieszów w ilości: 

 Qmaxd = 640,0 m3/d; 

 Qmax r = 324 120,0 m3/r; 

 Qmaxh = 37,0 m3/h. 
 

 SUW Grodzisko 
 
 Decyzją Starosty Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 29.11.2010 roku udzielono 
Gminie Pawłowiczki pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów 
czwartorzędowych studniami wierconymi nr 1 i nr 2 dla potrzeb wodociągu grupowego 
w Grodzisku w ilości: 

 Qśrd = 876,0 m3/d; 

 Qmaxh = 60,0 m3/h. 
 

 SUW Gościęcin 
 
 Decyzją Starosty Kędzierzyńsko - Kozielskiego z dnia 21.12.2011 roku udzielono 
Gminie Pawłowiczki pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów 
trzeciorzędowych za pomocą studni wierconych nr 1 oraz nr 2 dla potrzeb wodociągu 
grupowego Gościęcin w ilości: 

 Qmaxr = 613200,0 m3/rok; 

 Qśrd = 600,0 m3/d; 

 Qmaxh = 70,0 m3/h. 
 
Tabela 28. Zaopatrzenie w wodę z poszczególnych ujęć wody 

Miejscowość SUW 

Borzysławice 

Dobieszów 
Chrósty 

Dobieszów 

Dobrosławice 
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Gościęcin Gościęcin 

Grodzisko Grodzisko 

Grudynia Mała 

Dobieszów Grudynia Wielka 

Jakubowice 

Karchów 

Gościęcin Kózki 

Ligota Wielka 

Maciowakrze Dobieszów 

Mierzęcin Gościęcin 

Milice Dobieszów 

Naczęsławice Grodzisko 

Ostrożnica 
Pawłowiczki 

Pawłowiczki 

Przedborowice Gierałtowice (gmina Reńska Wieś) 

Radoszowy Dobieszów 

Trawniki Grodzisko 

Ucieszków Dobieszów 

Urbanowice Gościęcin 

 
Sieć kanalizacyjna 
 
 74% mieszkańców gminy Pawłowiczki jest podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Na 
terenie gminy funkcjonują 3 oczyszczalnie ścieków (w Pawłowiczkach, Jakubowicach oraz 
w Naczęsławicach). 
 
Sieć gazowa 
 
 Na terenie gminy Pawłowiczki nie ma rozdzielczej sieci gazowej. Operator 
Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM Sp. z o.o., Oddział w Świerklanach nie 
przewiduje do 2021 roku żadnych inwestycji związanych z budową nowych odcinków 
gazociągów wysokiego oraz podwyższonego średniego ciśnienia. Natomiast w planie 
rozwoju Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. do 2021 roku nie jest ujęta gazyfikacja 
gminy Pawłowiczki. 
 
Elektroenergetyka 
 
 Przez teren gminy Pawłowiczki nie przebiegają sieci przesyłowych linii 
elektroenergetycznych o napięciu 220 kV i wyższym. W planach rozwojowych krajowej sieci 
przesyłowej nie przewiduje się na terenie gminy budowy nowych obiektów 
elektroenergetycznych o napięciu 220 kV lub wyższym. 
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Ponadto przez teren gminy nie przebiegają linie elektroenergetyczne 110 kV. Nie ma 
zlokalizowanych stacji 110/15 kV. 
Wszystkie wsie gminy wyposażone są w stacje transformatorowe 15/0,4 kV, zasilane 
głównie liniami napowietrznymi 15 kV. 
 
Melioracje i urządzenia wodne 
 
Tabela 29. Dane dotyczące gruntów zmeliorowanych 

Miejscowość  

Obszar zmeliorowany urządzeniami 
szczegółowymi [ha] Rowy i cieki 

naturalne [m] 
Grunty orne Użytki zielone 

Borzysławice 9 - 330 

Chrósty 23 - 1050 

Dobieszów 255 5 1150 

Dobrosławice 186 - 2240 

Gościęcin 330 - 3760 

Grodzisko 130 50 8590 

Grudynia Mała 138 - 800 

Grudynia Wielka - - 660 

Jakubowice 74 16 1990 

Karchów - 16 540 

Kózki 30 18 2150 

Ligota Wielka 125 15 2122 

Maciowakrze  37 24 2350 

Mierzęcin  52 - 970 

Milice 92 30 3930 

Naczęsławice  180 96 12450 

Ostrożnica 163 16 9765 

Pawłowiczki  51 27 4191 

Przedborowice 20 5 450 

Radoszowy 82 7 5765 

Trawniki  480 30 6402 

Ucieszków 149 - 3090 

Urbanowice 530 5 6155 

 
Ogólna powierzchnia gruntów ornych zmeliorowanych urządzeniami szczegółowymi wynosi 
3136 ha, a użytków zielonych 360 ha. Łączna długość rowów i cieków naturalnych wynosi 
80,9 km. 
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Tabela 30. Wykaz cieków podstawowych 

Nazwa cieku 
Długość odcinka 

w gminie [m] 

Km w gminie 

od - do 

Długość odcinka 
uregulowana [m] 

Km odcinka 
uregulowanego 
w gminie od - do 

Stradunia 4100 18+970 – 23+070 4100 18+970 – 23+070 

Jakubowicki 6000 3+300 – 9+300 6000 3+300 – 9+300 

Malawa 6700 1+600 – 8+300 6700 1+600 – 8+300 

Grudynka 11000 0,000 – 11+000 5600 0+000 – 5+600 

Ligocki 9700 14+790 – 24+490 3300 12+790 – 18+090 

Olsza 8200 8+000 – 16+200 5000 8+000 – 13+000 

 
2.11. Gospodarka odpadami na terenie Gminy Pawłowiczki 

 

 Gmina Pawłowiczki jest członkiem Związku Międzygminnego „Czysty Region”, który 

przejął obowiązki gminy w zakresie gospodarki odpadami. 

 Analiza systemu gospodarowania odpadami na terenie Gminy Pawłowiczki została 

opracowana na podstawie danych za 2013r., przekazanych przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Opolu oraz Związku Międzygminnego „Czysty Region”.  

 Całkowita ilość odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy w 2013r. wyniosła 

681,0 Mg, z czego 1,8 Mg została zdeponowana (w procesie D5) na składowisku odpadów. 

Miejscem składowania odpadów komunalnych jest Regionalne Centrum Zagospodarowania 

i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty Region” Sp. z o.o. przy ul. Naftowej 7, 47-230 

Kędzierzyn – Koźle. 

Do miejsc zagospodarowania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie 

(w procesie R12) zaliczają się: 

 Instalacja MBP zlokalizowana na terenie Składowiska Odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne w Dzierżysławiu – Naprzód Sp. z o.o., ul. Raciborska 144B, 

44-280 Rydułtowy, 

 Rhenus Recykling Polska Sp. z o.o., ul. Pańska 73, 00-834 Warszawa, 

 Elana PET Sp. z o.o., ul. M. Curie – Skłodowskiej 73, 87-100 Toruń, 

 Linia srotownicza „VALVAN” P.P.H.U. „Wtórpol”, ul. Żurawia 1, 26-110 Skarżysko – 

Kamienna, 

 Remondis Gliwice Sp. z o.o., ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice – instalacja do odzysku 

zmieszanych odpadów komunalnych zlokalizowana na terenie składowiska odpadów 

innych niż niebezpieczne i obojętne w Ciężkowicach, 42-260 Polska Cerekiew, 

 Regionalne Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów „Czysty 

Region”. 

Ilość odpadów komunalnych z terenu gminy zagospodarowanych w sposób inny niż 

składowanie w 2013r. wyniosła 679,2 Mg. 

 

Na terenie gminy istnieje instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne 

i obojętne o całkowitej pojemności 45 000 Mg zlokalizowana w Pawłowiczkach, 
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o powierzchni 3,77 ha. Właścicielem instalacji jest Gmina Pawłowiczki, natomiast jej 

administratorem jest Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Baborowie przy 

ul. Krakowskiej 1. Podstawową działalnością prowadzoną na terenie składowiska jest 

unieszkodliwianie poprzez składowanie (proces D5) oraz prowadzenie działalności 

w zakresie zbierania odpadów: papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych pochodzących 

z selektywnej zbiórki oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W chwili obecnej 

składowisko jest wyłączone z eksploatacji, nie przyjmuje odpadów. 

 

Ilość odpadów zebranych selektywnie w 2013r.: 

 szkło (15 01 07, 20 01 02) – 42,6 Mg, 

 tworzywa (15 01 02, 20 01 39) – 42,1 Mg, 

 papier i makulatura (15 01 01, 20 01 01) – 0,00 Mg, 

 odpady ulegające biodegradacji, z wyłączeniem papieru (20 01 08, 20 01 10, 20 02 

01, 20 03 02) – 11,2 Mg, 

 odpady wielkogabarytowe (20 03 07) – 0,00 Mg, 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (20 01 36) – 0,00 Mg, 

 odpady niebezpieczne (20 01 21, 20 01 23, 20 01 27, 20 01 33, 20 01 35) – 0,00 Mg. 

System selektywnej zbiórki odpadów dzieli się na: 

 kontenerowy 

- odpady zmieszane (w każdej zabudowie na terenie gminy), 

- odpady surowcowe tzw. „suche” (w zabudowie wielorodzinnej i niezamieszkałej), 

- szkło opakowaniowe (w zabudowie wielorodzinnej i niezamieszkałej), 

- odpady komunalne ulegające biodegradacji (w zabudowie jednorodzinnej), 

 workowy 

- odpady surowcowe tzw. „suche” (w zabudowie jednorodzinnej), 

- szkło opakowaniowe (w zabudowie jednorodzinnej). 

Na terenie gminy funkcjonują również Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (MPSZOK). 

W gminie funkcjonuje również Punkt Zbierania Złomu w Pawłowiczkach, wyposażony 

w wagę najazdową do 20 ton. Planowana dzienna dostawa złomu wynosi ok. 2,8 Mg/d, 

natomiast roczna ilość nie przekracza 840 Mg/rok. 

 

W 2014r. w gminie została sporządzona „Aktualizacja Program usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest dla gminy Pawłowiczki na lata 2014 – 2032”. Program zakłada 

usunięcie 115 253 m2 (masa – 1 267,783 Mg). Z uwagi na względy organizacyjne, 

złożoność,  skalę oraz okres realizacji zadań, podzielono ten okres na 3 podokresy: 

 okres I – realizacja w latach 2014 – 2019, 

 okres II – realizacja w latach 2020 – 2026, 

 okres III – realizacja w latach 2027 – 2032. 

Program zawiera szczegółowo przedstawiony harmonogram realizacji zadań związanych 

z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w zależności od okresu realizacji Programu. 
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Działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest są realizowane na terenie 

gminy od 2011r. i są uzależnione od dostępnych środków finansowych. 

 

 Cele Gminy Pawłowiczki w zakresie gospodarowania odpadami wiążą się 

bezpośrednio z występującymi na jej terenie problemami. Do najważniejszych problemów 

należy występowanie na terenie gminy znacznej ilości wyrobów zawierający azbest. 

Głównym celem jest systematyczne usuwanie tych wyrobów. Jest on realizowany w miarę 

dostępnych na ten cel środków finansowych. 

Kolejne cele wiążą się z likwidacją dzikich wysypisk oraz dalszą intensyfikacją selektywnej 

zbiórki odpadów. Realizacja tych założeń powinna być połączona z edukacją ekologiczną 

mieszkańców gminy. Wzrastająca świadomość lokalnej społeczności przekłada się na 

usprawnienie systemu gospodarowania odpadami i efektywne korzystanie z jego możliwości. 

 
3. Stan środowiska i źródła zanieczyszczeń 
 
 Informacje niezbędne do określenia stanu środowiska w gminie Pawłowiczki 
pozyskano z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu. W 2013r. WIOŚ 
nie prowadził badań gleb, hałasu i wód podziemnych. 
 
3.1. Powietrze atmosferyczne 

 
 Na terenie gminy Pawłowiczki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 
nie prowadzi pomiarów jakości powietrza, natomiast zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2013, poz. 1232, z późn. zm.) jest 
zobowiązany do dokonywania każdego roku oceny jakości powietrza w strefach. 
W ocenie wykonanej za rok 2013, strefa opolska (na obszarze której zlokalizowana jest 
gmina Pawłowiczki), dla kryterium ochrony zdrowia ludzi została zakwalifikowana do klasy A 
(oznaczającej brak przekroczeń wartości dopuszczalnych/docelowych ustalonych 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów 
substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1031)) w zakresie dwutlenku azotu, dwutlenku 
siarki, tlenku węgla, benzenu, ołowiu, arsenu, kadm i niklu, oraz do klasy C (oznaczającej 
występowanie w strefie obszarów z przekroczeniami wartości dopuszczalnej/docelowej) 
w zakresie: ozonu, pyłu PM10, pyłu PM2,5 i benzo(a)pirenu. Wykazane w ocenie obszary 
przekroczeń nie wystąpiły w obrębie gminy Pawłowiczki. 
 
Tabela 31. Wynikowe klasy strefy opolskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane 
w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony 
zdrowia 

Nazwa 
strefy 

Kod 
strefy 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej 
strefy 

SO2 NO2 CO C6H6 
O3

1

) 
O3

2) PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM2,53) PM2,51) 

strefa 
opolska 

PL1602 A A A A C D2 C A A A A C C C2 

1) wg poziomu docelowego 
2) wg poziomu celu długoterminowego 
3) wg poziomu dopuszczalnego 
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Tabela 32. Wynikowe klasy strefy opolskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane 
w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony 
roślin 

Nazwa strefy Kod strefy 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych 
zanieczyszczeń w strefie 

SO2 NOx O3
1) O3

2) 

strefa opolska PL1602 A A C D2 

1) wg poziomu docelowego 
2) wg poziomu celu długoterminowego 

 

Klasyfikację stref wykonano w oparciu o następujące założenia: 

 klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej; nie jest 
wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza;  

 klasa B - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną, lecz nie przekracza 
wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji; należy określić obszary 
przekroczeń wartości dopuszczalnych, a także przyczyny ich występowania (dotyczy 
wyłącznie pyłu PM2,5);  

 klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową lub wartość 
dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji; należy określić obszary 
przekroczeń oraz dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych, niezbędne jest 
opracowanie programu ochrony powietrza POP;  

 klasa C2 - poziom stężeń przekracza wartość docelową ustanowioną dla pyłu PM2,5; 
należy dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych;  

 klasa D1 - poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego; nie 
jest wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza;  

 klasa D2 - poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego; należy 
dążyć do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego do roku 2020. 

 
3.2. Wody powierzchniowe i podziemne 
 
 W 2013 roku Inspektorat nie prowadził badań monitoringowych jakości wód 
powierzchniowych na terenie gminy. Prowadzone były badania na rzekach przepływających 
przez obszar gminy, jednak w punktach prowadzonych poza jej granicami, tj.: Jakubowicki 
Potok – Kazimierz, Stradunia – Stradunia, Ligocki Potok – Pokrzywnica, Cisek – Landzmierz. 
 
Wykaz zastosowanych skrótów: 
jcwp – jednolita część wód powierzchniowych  
RZGW – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
MORW – program monitoringu operacyjnego naturalnych jcwp  
MORWS - program monitoringu operacyjnego silnie zmienionych lub sztucznych jcwp  
MOEU – program monitoringu operacyjnego jakości wód narażonych na eutrofizację 
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych  
IO – Indeks Okrzemkowy  
MIR – Makrofitowy Indeks Rzeczny  
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 punkt pomiarowy Cisek – Landzmierz (PL02S1201_1061) 
 

Nazwa rzeki, km rzeki, 
typ rzeki, kategoria wód 

Cisek, hm 0.4, typ 16, 
wody silnie zmienione 

Długość geograficzna 
(WGS 84) 

18,19931 

Nazwa jcwp Cisek 
Szerokość geograficzna 

(WGS 84) 
50,30439 

Kod jcwp PLRW600016115949 Powiat kędzierzyńsko-kozielski 

Dorzecze Odra Gmina Cisek 

RZGW Gliwice 
Rodzaj monitoringu w 

2013 roku 
MORWS, MOEU 

 
Wyniki badań prowadzonych w 2013 roku: 
 
Tabela 33. Wskaźniki biologiczne 

Wskaźnik jakości wody Wynik 

Fitobentos (IO) 0,55 

Makrofity (MIR) 24,7 

 
Tabela 34. Wskaźniki fizykochemiczne, chemiczne z grupy specyficznych zanieczyszczeń 
syntetycznych i niesyntetycznych, mikrobiologiczne 

Wskaźnik 
jakości wody 

Jednostka 
Liczba 
prób 

Minimum Data Maksimum Data Średnia 

Temperatura 
wody 

°C 8 3,2 - 18,1 2013-07-03 8,9 

Tlen 
rozpuszczony 

mg O2/l 8 7,8 2013-06-05 12,2 2013-01-16 10,7 

BZT5 mg O2/l 12 < 0,1 2013-09-04 6,0 2013-04-03 3,5 

Ogólny węgiel 
organiczny 

mg C/l 8 4,52 2013-09-04 18,1 2013-06-05 8,8 

Przewodność 
elektryczna 

uS/cm 8 585 2013-06-05 779 2013-07-03 705,9 

Twardość 
ogólna 

mg 
CaCO3/l 

8 170 2013-10-02 568 2013-11-06 373,3 

Odczyn - 8 7,7 2013-06-05 8,3 2013-04-03 8,1 

Azot 
amonowy 

mg N/l 12 < 0,025 2013-09-23 2,5 2013-03-06 0,595 

Azot 
Kjeldalha 

mg N/l 12 0,51 2013-09-23 4,97 2013-03-06 1,623 

Azot 
azotanowy 

mg N/l 12 0,49 2013-11-06 4,81 2013-06-05 2,618 

Azot 
azotynowy 

mg N/l 12 0,016 2013-09-23 0,129 2013-10-02 0,064 
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Azot ogólny mg N/l 12 1,34 2013-11-06 8,58 2013-03-06 4,304 

Fosforany 
PO4 

mg PO4/l 12 0,13 2013-01-06 0,79 2013-09-04 0,383 

Fosfor ogólny mg P/l 12 0,14 2013-09-23 0,77 2013-06-05 0,305 

Azotany mg NO3/l 12 2,18 2013-11-06 21,3 2013-06-05 11,6 

 

 punkt pomiarowy Jakubowicki Potok – Kazimierz (PL02S1201_1117) 
 

Nazwa rzeki, km rzeki, 
typ rzeki, kategoria wód 

Jakubowicki Potok, km 
0.01, typ 18, wody 

naturalne 

Długość geograficzna 
(WGS 84) 

17,901306 

Nazwa jcwp 
Stradunia od źródła do 
Potoku Jakubowickiego 

Szerokość geograficzna 
(WGS 84) 

50,292139 

Kod jcwp PLRW600018117449 Powiat Prudnicki 

Dorzecze Odra Gmina Głogówek 

RZGW Wrocław 
Rodzaj monitoringu w 

2013 roku 
MORW, MOEU 

 
Tabela 35. Wskaźniki biologiczne 

Wskaźnik jakości wody Wynik 

Fitobentos (IO) 0,301 

Makrofity (MIR) 25,9 

 
Tabela 36. Wskaźniki fizykochemiczne, chemiczne z grupy specyficznych zanieczyszczeń 
syntetycznych i niesyntetycznych, mikrobiologiczne 

Wskaźnik 
jakości wody 

Jednostka 
Liczba 
prób 

Minimum Data Maksimum Data Średnia 

Temperatura 
wody 

°C 8 1,0 2013-01-16 21,5 2013-07-03 9,0 

Tlen 
rozpuszczony 

mg O2/l 8 7,4 2013-06-05 17,1 2013-03-06 11,4 

BZT5 mg O2/l 12 1,0 2013-09-04 5,1 2013-06-05 2,8 

Ogólny węgiel 
organiczny 

mg C/l 8 4,74 2013-09-04 25,3 2013-11-06 8,7 

Przewodność 
elektryczna 

uS/cm 8 402 2013-06-05 691 2013-07-03 577,5 

Substancje 
rozpuszczone 

mg/l 8 308 2013-11-06 560 2013-07-03 439,0 

Twardość 
ogólna 

mg 
CaCO3/l 

8 168 2013-10-02 373 2013-04-03 266,6 

Odczyn - 8 7,2 2013-06-05 8,2 2013-03-06 7,8 
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Azot 
amonowy 

mg N/l 12 0,057 2013-09-04 0,87 2013-07-03 0,254 

Azot 
Kjeldalha 

mg N/l 12 0,32 2013-02-06 2,51 2013-11-06 1,040 

Azot 
azotanowy 

mg N/l 12 0,43 2013-11-06 5,07 2013-03-06 3,588 

Azot 
azotynowy 

mg N/l 12 0,014 2013-11-06 0,59 2013-07-03 0,083 

Azot ogólny mg N/l 12 2,95 2013-11-06 6,93 2013-07-03 4,710 

Fosforany 
PO4 

mg PO4/l 12 < 0,087 2013-12-03 0,76 2013-07-03 0,266 

Fosfor ogólny mg P/l 12 0,11 2013-03-06 0,62 2013-11-06 0,271 

Azotany mg NO3/l 12 1,92 2013-11-06 36,2 2013-06-05 17,6 

 

 punkt pomiarowy Ligocki Potok – Pokrzywnica (PL02S1201_1118) 
 

Nazwa rzeki, km rzeki, 
typ rzeki, kategoria wód 

Ligocki Potok, km 7.3, 
typ 18, wody naturalne 

Długość geograficzna 
(WGS 84) 

18,07433 

Nazwa jcwp Ligocki Potok 
Szerokość geograficzna 

(WGS 84) 
50,33385 

Kod jcwp PLRW600018117489 Powiat kędzierzyńsko-kozielski 

Dorzecze Odra Gmina Reńska Wieś 

RZGW Wrocław 
Rodzaj monitoringu w 

2013 roku 
MORW, MOEU 

 
Tabela 37. Wskaźniki biologiczne 

Wskaźnik jakości wody Wynik 

Fitobentos (IO) 0,315 

Makrobezkręgowce bentosowe (MMI) 0,015 

 
Tabela 38. Wskaźniki fizykochemiczne, chemiczne z grupy specyficznych zanieczyszczeń 
syntetycznych i niesyntetycznych, mikrobiologiczne 

Wskaźnik 
jakości wody 

Jednostka 
Liczba 
prób 

Minimum Data Maksimum Data Średnia 

Temperatura 
wody 

°C 8 0,2 2013-01-16 18,1 2013-07-03 8,3 

Tlen 
rozpuszczony 

mg O2/l 8 6,2 2013-06-05 12,8 2013-09-04 9,9 

BZT5 mg O2/l 12 2,0 2013-07-03 7,0 2013-04-03 3,4 

Ogólny węgiel 
organiczny 

mg C/l 8 6,72 2013-11-06 18,4 2013-06-05 10,0 
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Przewodność 
elektryczna 

uS/cm 8 474 2013-06-05 760 2013-01-16 677,0 

Substancje 
rozpuszczone 

mg/l 8 394 2013-06-05 605 2013-03-06 509,0 

Twardość 
ogólna 

mg 
CaCO3/l 

8 172 2013-10-02 359 2013-02-06 277,9 

Odczyn - 8 7,2 2013-06-05 8,2 2013-09-04 7,8 

Azot 
amonowy 

mg N/l 12 0,086 2013-09-23 6,3 2013-04-03 1,345 

Azot 
Kjeldalha 

mg N/l 12 0,86 2013-07-03 10,2 2013-04-03 2,448 

Azot 
azotanowy 

mg N/l 12 3,05 2013-11-06 14,8 2013-02-06 6,979 

Azot 
azotynowy 

mg N/l 12 0,031 2013-11-16 0,39 - 0,150 

Azot ogólny mg N/l 12 4,47 2013-11-06 16,8 2013-02-06 9,588 

Fosforany 
PO4 

mg PO4/l 12 0,14 2013-02-06 1,19 2013-09-23 0,704 

Fosfor ogólny mg P/l 12 0,26 2013-03-06 0,87 2013-06-05 0,550 

Azotany mg NO3/l 12 13,5 2013-11-06 65,3 2013-02-06 50,9 

 

 punkt pomiarowy Stradunia – Stradunia 
 

Nazwa rzeki, km rzeki, 
typ rzeki, kategoria wód 

Stradunia, km 3.1, typ 
20, wody naturalne 

Długość geograficzna 
(WGS 84) 

18,04889 

Nazwa jcwp 
Stradunia od 

Jakubowickiego Potoku 
do Odry 

Szerokość geograficzna 
(WGS 84) 

50,41119 

Kod jcwp PLRW600020117499 Powiat Krapkowicki 

Dorzecze Odra Gmina Walce 

RZGW Wrocław 
Rodzaj monitoringu w 

2013 roku 
MORW, MOEU 

 
Tabela 39. Wskaźniki biologiczne 

Wskaźnik jakości wody Wynik 

Fitobentos (IO) 0,37 

Makrofity (MIR) 32,7 
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Tabela 40. Wskaźniki fizykochemiczne, chemiczne z grupy specyficznych zanieczyszczeń 
syntetycznych i niesyntetycznych, mikrobiologiczne 

Wskaźnik 
jakości wody 

Jednostka 
Liczba 
prób 

Minimum Data Maksimum Data Średnia 

Temperatura 
wody 

°C 8 1,9 2013-01-16 12,8 2013-09-23 8,6 

Tlen 
rozpuszczony 

mg O2/l 8 7,4 2013-06-05 12,6 2013-01-16 10,1 

BZT5 mg O2/l 12 < 1,0 2013-09-23 5,9 2013-06-05 2,4 

Ogólny węgiel 
organiczny 

mg C/l 8 5,11 2013-09-04 25,6 2013-06-05 8,4 

Przewodność 
elektryczna 

uS/cm 8 467 2013-06-05 645 2013-02-06 582,7 

Substancje 
rozpuszczone 

mg/l 8 391 2013-06-05 641 2013-02-06 471,9 

Twardość 
ogólna 

mg 
CaCO3/l 

8 169 2013-09-04 461 2013-11-06 297,0 

Odczyn - 8 7,5 2013-06-05 8,7 2013-04-03 7,9 

Azot 
amonowy 

mg N/l 12 0,052 2013-09-23 0,73 2013-02-06 0,260 

Azot 
Kjeldalha 

mg N/l 12 0,46 2013-12-03 3,5 2013-06-05 1,050 

Azot 
azotanowy 

mg N/l 12 2,08 2013-11-06 6,27 2013-06-05 3,543 

Azot 
azotynowy 

mg N/l 12 0,021 2013-12-03 0,228 2013-07-03 0,062 

Azot ogólny mg N/l 12 2,74 2013-11-06 9,88 2013-06-05 4,674 

Fosforany 
PO4 

mg PO4/l 12 < 0,074 2013-03-06 0,41 2013-12-03 0,120 

Fosfor ogólny mg P/l 12 0,089 2013-10-02 1,34 2013-06-05 0,261 

Azotany mg NO3/l 12 9,21 2013-11-06 27,8 2013-06-05 15,7 

 
Na terenie gminy Pawłowiczki monitoruje się również pobór wód podziemnych. 
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Tabela 41. Charakterystyka punktów poboru wód podziemnych na terenie gminy 
Pawłowiczki w roku 2013 

 

Użytkownik 

Karol Kania i Synowie  

Sp. z o.o. 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Baborowie 

Nazwa ujęcia 

Miejscowość 

ujęcie 
Folwark 
Dąbrowa 

ujęcie 
Folwark 

Katarzyna 
w 

Przedboro
wicach 

ujęcie 
Dobieszów 

ujęcie 
Gościęcin 

ujęcie 
Grodzisko 

Ujęcie 
Pawłowiczki 

Status prawny ujęcia (pozwolenie) wodnoprawne wodnoprawne wodnoprawne wodnoprawne wodnoprawne 

Rodzaj ujęcia1) POD POD POD POD POD 

Status ujęcia2) E E E E E 

Stratygrafia3) Tr Q Tr Q Q 

Wielkość poboru wg 
pozwolenia 

średniodobowe 
[m3/d] 

485,0 21,0 640,0 600,0 876,0 460,0 

max godzinowe 
[m3/h] 

48,0 10,0 37,0 70,0 60,0 20,0 

Ilość pobranej wody 

[tys. m3/rok] 

rzeczywista 
wielkość 
poboru 

w 2013r. 

106,4  141,8 120,7 83,8 85,9 

rodzaj ujęcia: POD – podziemnej 
status ujęcia: E – eksploatowane 
stratygrafia: Q – czwartorzęd, Tr – trzeciorzęd 
 
3.3. Pola elektromagnetyczne 
 
 Na terenie gminy Pawłowiczki WIOŚ Opole prowadził w 2013r. badania z zakresu 
promieniowania elektromagnetycznego w jednym punkcie pomiarowym. 
 
Tabela 42. Wyniki badań z punktu zlokalizowanego na terenie gminy Pawłowiczki 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego 

Współrzędne geograficzne punktu 
pomiarowego Wartość średnia zmierzona 

E [V/m] 
Szerokość Długość 

Pawłowiczki 50°14'41,0” 18°02'52,5” < 0,3 

 
4. Dokumenty strategiczne powiązane z programem 
 
4.1. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego 
 
 Plan jest dokumentem, który w sposób systemowy zajmuje się zagospodarowaniem 
przestrzennym województwa. Stanowi on dokument uwzględniający istniejące 
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uwarunkowania przestrzenne, priorytety i cele strategiczne rozwoju województwa wynikające 
bezpośrednio z kierunków polityki społeczno – gospodarczej. 
Pod względem struktury funkcjonalno – przestrzennej plan wyróżnia w oparciu o istniejące 
uwarunkowania środowiska przyrodniczego oraz zróżnicowany potencjał gospodarczy  
i warunki rozwoju trzy główne strefy: 
 

 strefa uprzemysłowienia i urbanizacji; 

 strefa o szczególnych predyspozycjach do rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno – 
spożywczego, turystyki i rekreacji; 

 strefa o szczególnych predyspozycjach do rozwoju rolnictwa, leśnictwa i rekreacji. 
 
Według powyższego podziału tereny gminy Pawłowiczki znajdują się w strefie 
o szczególnych predyspozycjach do rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno – spożywczego, 
turystyki i rekreacji. Strefa ta obejmuje południową oraz południowo – zachodnią część 
województwa opolskiego o najwyższej wartości przestrzeni produkcyjnej. W obrębie strefy 
znajdują się tereny o bardzo korzystnych warunkach przyrodniczo – glebowych, będące 
podstawą dla intensywnej produkcji rolnej i opartego na niej przetwórstwa rolno – 
spożywczego. 
 
Określone w planie cele strategiczne i operacyjne w zakresie ochrony i kształtowania 
środowiska przyrodniczego obejmują: 
 
w grupie poprawy stanu środowiska: 
 
1. Racjonalne użytkowanie zasobów wodnych i stopniowe ograniczanie ich dalszej 
degradacji, w szczególności: 

 zachowanie, ochronę i właściwe wykorzystanie zasobów wód podziemnych 
i powierzchniowych; 

 radykalną poprawę stanu czystości wód powierzchniowych; 

 zwiększenie dyspozycyjności zasobów wód powierzchniowych; 

 ochronę przeciwpowodziową dolin rzecznych. 
 
2. Radykalną poprawę środowiskowych standardów zamieszkania, w szczególności: 

 poprawę jakości powietrza atmosferycznego na obszarach koncentracji działalności 
przemysłowej i rozwoju osadnictwa; 

 ograniczenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do poziomów wynikających 
z nowej polityki ekologicznej państwa i polityk sektorowych; 

 poprawę klimatu akustycznego na obszarach o funkcjach osadniczych. 
 
3. Ochronę powierzchni ziemi przed dalszą degradacją i ubytkiem rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej, w szczególności: 

 zapobieganie dewastacji i degradacji powierzchni ziemi, w tym erozji gleb; 

 przywracanie wartości użytkowych terenów zdegradowanych i zdewastowanych. 
 
Cele związane z poprawą stanu środowiska będą realizowane według następujących zasad: 

 oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi w zlewniach wód 
powierzchniowych i na obszarach zbiorników wód podziemnych; 
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 zapewnienia wymaganych walorów użytkowych wód powierzchniowych 
i podziemnych poprzez skuteczną, systematyczną redukcję zanieczyszczeń 
odprowadzanych do wód i do ziemi; 

 systemowej ochrony przeciwpowodziowej na obszarze zlewni Odry, uwzględniającej 
zatrzymywanie wód powodziowych w miejscu ich powstawania i spowalniania jej 
odpływu, zapewnienia miejsca dla rzeki, prewencji przeciwpowodziowej; 

 
Cele te będą realizowane według następujących zasad: 

 przeciwdziałania fragmentacji przyrody, zapewnienia ciągłości przestrzennej 
i funkcjonalnej oraz zgodności z naturalnymi uwarunkowaniami przyrodniczymi na 
poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym; 

 zwiększania powierzchni obszarów wymagających prawnej ochrony zasobów 
przyrodniczych i krajobrazowych; 

 zachowania i zwiększenia zróżnicowania potencjału przyrodniczego województwa 
poprzez renaturyzację, rekultywację i restytucję zasobów przyrodniczych; 

 aktywnej ochrony obszarów o stwierdzonych zasobach przyrodniczych 
i krajobrazowych; 

 dostosowania kierunków rozwoju gospodarczego terenów do możliwości stwarzanych 
przez środowisko przyrodnicze; 

 przebudowy gatunkowej i siedliskowej obszarów leśnych. 
 
w grupie zachowania równowagi w ekosystemach i kształtowania systemu naturalnych 
powiązań przyrodniczych: 
 
1. Zapewnienie ciągłości przestrzennej i funkcjonalnej struktur przyrodniczych, jako warunek 
budowy systemu przyrodniczego, sprzyjającego skutecznej ochronie typowych dla 
województwa ekosystemów, zbiorowisk roślinnych i ostoi fauny oraz swobodnego przepływu 
materii, energii i informacji genetycznej w podstawowych ekosystemach (hydrologicznych, 
klimatycznych, przyrodniczych), zwiększającego skuteczność ochrony obiektów i form 
objętych ochroną prawną. 
 
2. Utrzymanie stabilności procesów ekologicznych i bioróżnorodności jako warunek 
zapewnienia trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, wzmocnienia naturalnej 
odporności na procesy antropopresji i warunków odnawialności przyrody. 
 
3. Zwiększenie i wzmocnienie potencjału biologicznego, bioróżnorodności i mozaikowatości 
krajobrazu w celu podniesienia trwałości i skuteczności funkcjonowania procesów 
ekologicznych, podnoszenia jego odporności na różnego rodzaju czynniki antropopresji oraz 
dostosowywania zagospodarowania do cech i predyspozycji przyrodniczych. 
 
4. Wykorzystanie potencjału przyrodniczego dla kreowania rozwoju gospodarczego regionu, 
w szczególności dla rozwoju turystyki i rekreacji, gospodarki leśnej i przemysłu drzewnego. 
 
5. Utrzymanie zdolności ekosystemów do odtwarzania zasobów przyrodniczych, ochrona 
terenów o najwyższych walorach przyrodniczych, przeprowadzanie działań restytucyjnych, 
renaturyzacyjnych i rekultywacyjnych. 
 
Cele te będą realizowane według następujących zasad: 
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 przeciwdziałania fragmentacji przyrody, zapewnienia ciągłości przestrzennej 
i funkcjonalnej oraz zgodności z naturalnymi uwarunkowaniami przyrodniczymi na 
poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym; 

 zwiększania powierzchni obszarów wymagających prawnej ochrony zasobów 
przyrodniczych i krajobrazowych; 

 zachowania i zwiększenia zróżnicowania potencjału przyrodniczego województwa 
poprzez renaturyzację, rekultywację i restytucję zasobów przyrodniczych; 

 aktywnej ochrony obszarów o stwierdzonych zasobach przyrodniczych 
i krajobrazowych; 

 dostosowania kierunków rozwoju gospodarczego terenów do możliwości stwarzanych 
przez środowisko przyrodnicze; 

 przebudowy gatunkowej i siedliskowej obszarów leśnych. 
 
w grupie zapewniającej proekologiczny rozwój społeczno-gospodarczy województwa 
 
1. Proekologiczną restrukturyzację i modernizację przemysłu: 

 modernizację stosowanych technologii produkcji; 

 wprowadzanie nowoczesnych przemysłów i technologii produkcyjnych, realizujących 
zasadę dobrych praktyk gospodarowania, kojarzących efekty gospodarcze z efektami 
ekologicznymi; 

 rozpowszechnianie systemów zarządzania środowiskiem i certyfikatów jakościowych. 
 
2. Racjonalną eksploatację rolniczej przestrzeni produkcyjnej: 

 ochronę najlepszych kompleksów glebowych; 

 optymalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego gleb; 

 poprawę warunków produkcyjnych gleb (agrotechnika, melioracje); 

 przywracanie wartości użytkowych gleb zdegradowanych i zdewastowanych. 
 
3. Zwiększenie efektywności gospodarki leśnej: 

 kontynuację działań prowadzących do zwiększenia trwałości lasów; 

 zwiększenie zasobów leśnych; 

 unowocześnienie gospodarki leśnej. 
 
4. Rozwój turystyki i rekreacji: 

 wykreowanie nowych rejonów aktywizacji turystycznej; 

 restrukturyzację i modernizację terenów wiejskich; 

 optymalne wykorzystanie warunków stwarzanych przez środowisko przyrodnicze 
i kulturowe; 

 rozwój terenów pasa przygranicznego; 

 rozwój terenów regionalnego korytarza transportowego. 
 
5. Wykorzystanie istniejącego potencjału środowiska wodnego: 

 wykorzystanie zasobów wód powierzchniowych i podziemnych dla celów 
rozwojowych gospodarki; 

 wykorzystanie potencjału energetycznego wód płynących; 

 rozwój transportu wodnego. 
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Cele proekologicznego rozwoju społeczno – gospodarczego będą realizowane według 
następujących zasad: 

 proekologicznej modernizacji i przebudowy technologii, przy wykorzystaniu 
najlepszych możliwych technologii, czystszej produkcji i standardów emisyjnych; 

 wprowadzania nowoczesnych technik zarządzania środowiskiem (EMAS); 

 certyfikatów jakościowych (ISO) na wszystkich etapach produkcji, planowania 
i organizowania działalności gospodarczej; 

 przeciwdziałania przeznaczaniu gleb o wysokim potencjale produkcyjnym na cele nie 
związane z funkcją rolniczą; 

 udostępniania gleb najniższej jakości dla celów inwestycyjnych; 

 stosowania technologii uprawowych dostosowanych do predyspozycji terenu, nie 
powodujących naruszenia równowagi przyrodniczej; 

 poprawiania zdrowotności lasów i zwiększania zasobów leśnych; 

 utrzymania produkcyjnej zasobności lasów i naturalnych sposobów odnowy; 

 utrzymania istniejących i rozwoju nowych obszarów turystyczno – rekreacyjnych; 

 rozwoju nowych form turystyki aktywnej w oparciu o walory krajobrazowe i kulturowe 
województwa; 

 podnoszenia standardów wyposażenia i podnoszenia jakości produktu turystycznego; 

 współpracy międzynarodowej w zakresie koordynacji działalności turystyczno – 
rekreacyjnej na obszarze pogranicza polsko – czeskiego; 

 preferowania przetwórstwa rolno – spożywczego i przemysłów nowej techniki na 
obszarach nadwyżek wody użytkowej i na obszarach o wysokich parametrach 
jakościowych wód podziemnych; 

 zwiększenia wykorzystania potencjału energetycznego małych elektrowni wodnych 
oraz potencjału transportowego Odrzańskiej Drogi Wodnej. 

 
4.2. Studium zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko – czeskiego 
 
 Celem sporządzenia Studium zagospodarowania przestrzennego pogranicza polsko 
– czeskiego było wyłonienie wspólnych idei i priorytetów współpracy w zakresie planowania 
przestrzennego na pograniczu polsko – czeskim. W wymianie praktycznym dokument ma 
pełnić funkcję pomocniczego narzędzia w procesie decyzyjnym administracji regionalnej 
i międzyregionalnej. Ma także stać się podstawą do prowadzenia działań koordynacyjnych 
w regionie wspólnego pogranicza polsko – czeskiego, szczególnie w zakresie wyboru 
wspólnej polityki rozwoju, sporządzania dokumentów planistycznych obszarów 
przygranicznych oraz tworzenia programów rozwojowych. Zakres opracowania obejmuje 
również powiat kędzierzyńsko – kozielski, w tym gminę Pawłowiczki. 
Za zasadnicze cele rozwojowe pogranicza polsko – czeskiego uznano: 

 Wspieranie spójności zewnętrznej obszaru. 

 Wspieranie spójności wewnętrznej obszaru. 

 Ochrona i przywracanie wartości zasobom naturalnym i kulturowym. 
 
Za najważniejsze wyzwania odnoszące się do celu nr 3 (ochrona i przywracanie wartości 
zasobom naturalnym i kulturowym) uznano: 

 ochronę cennych zasobów przyrodniczych; 

 ochronę obszarów niezabudowanych stanowiących niezastąpiony komponent 
środowiska naturalnego; 

 zachowanie wielokulturowego dziedzictwa; 



Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłowiczki 

na lata 2014 – 2017, z perspektywą do roku 2021 

51 

 odnowę, utrwalanie i przywracanie bioróżnorodności; 

 działania ochronne i rekultywację, renowację i konserwację na obszarach 
o szczególnie wartościowych zasobach; 

 zintegrowane zarządzenie zasobami wód. 
 
Natomiast za potencjalne pola współpracy odnoszące się do celu nr 3 (ochrona 
i przywracanie wartości zasobom naturalnym i kulturowym) uznano między innymi: 

 uzupełnienie systemu ochrony przyrody w rejonie Płaskowyżu Głubczyckiego; 

 działania na rzecz podnoszenia rangi ochrony najcenniejszych przyrodniczo 
obszarów; 

 przeciwdziałanie urbanizacji obszarów otwartych; 

 współpraca w procesie oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze i warunki 
życia mieszkańców ustaleń planistycznych na terenie przygranicznym po obu 
stronach granicy polsko – czeskiej; 

 zintegrowany monitoring jakości powietrza; 

 zwiększenie lesistości obszarów; 

 działania na rzecz wzmocnienia i zachowania regionalnych tradycji 
architektonicznych; 

 podnoszenie świadomości społecznej i edukacji z zakresu ochrony środowiska 
naturalnego i kulturowego; 

 rewitalizacja krajobrazu kulturowego w rejonach wiejskich. 
 
4.3. Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Pawłowiczki 
 
 Studium formułuje zasady prowadzenia polityki przestrzennej w kontekście działań 
związanych z ochroną środowiska: 

 odtworzenie strukturalnej i przestrzennej ciągłości przyrodniczej konstrukcji gminy 
o znaczeniu regionalnym i lokalnym, 

 ścisła ochrona terenów pełniących funkcje ekologiczne i cennych krajobrazowo przed 
intensywnym zagospodarowaniem i użytkowaniem gospodarczym, 

 zapewnienie równowagi współistnienia funkcji gospodarczych i osadnictwa z funkcją 
ekologiczną regionalnego i lokalnych korytarzy ekologicznych: doliny rzeki Straduni, 
Potoku Jakubowickiego, Potoku Olsza, Potoku Ligockiego, Potoku Grudynka oraz 
Wrońskiej Wody, 

 odtworzenie ciągłości, renaturyzacji i ochrony lokalnych korytarzy ekologicznych 
(w tym szczególnie zakaz zawężania ich przekroju) oraz ochrony i rozbudowy innych 
terenów pełniących funkcję ekologiczne (w tym szczególnie parków wiejskich i ciągów 
zieleni przydrożnej i śródpolnej), a także wzbogacenie funkcji ekologicznych terenów 
zabudowanych, 

 wzbogacenie lokalnego ekosystemu gminy o ekosystemy wodne, poprzez realizację 
w granicach wyznaczonych korytarzy ekologicznych zbiorników małej retencji lub 
stawów hodowlanych, w tym szczególnie w rejonie wsi Pawłowiczki – Ostrożnica, 
Borzysławice – Ligota Wielka oraz konserwację istniejących i budowę nowych 
zbiorników wodnych (wraz z obudową biologiczną) na terenach osadniczych, 

 ustanowienie stref ochronnych dla komunalnych ujęć wody we wsi Grudynia Wielka 
i Gościęcin oraz aktualizacja i dostosowanie do obowiązujących przepisów 
szczególnych dokumentacji na strefy ochrony dla komunalnego ujęcia wody we wsi 
Grodzisko i Dobieszów, 
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 ochrona i wzmocnienie wartości ekologicznych i krajobrazowych Obszaru 
Chronionego Krajobrazu rejonu „Wronin – Maciowakrze” 

 likwidacja istniejących zagrożeń dla czwartorzędowego zbiornika wód podziemnych, 
stanowiącego główne źródło zaopatrzenia w wodę ludności i gospodarki gminy oraz 
ochrona GZWP nr 332, 

 poprawa jakości wód cieków powierzchniowych oraz zagospodarowanie ich obrzeży, 
gwarantujące likwidację i ograniczenie zagrożeń dla ich stanu sanitarnego i pełną ich 
przydatność dla lokalnego użytkowania gospodarczo – rekreacyjnego, 

 wzmocnienie funkcji ekologicznych na terenach intensywnej gospodarki rolnej, w tym 
szczególnie na terenach Płaskowyżu Głubczyckiego i wielkoobszarowych 
gospodarstw rolnych, 

 ochrona wartości rolniczej przestrzeni produkcyjnej i zahamowanie zaburzeń 
naturalnych procesów glebotwórczych, w tym erozji, 

 ochrona gleb o najwyższych wartościach produkcyjnych przed degradacją; 

 odtworzenie ciągłości obudowy biologicznej cieków wodnych i ograniczenie 
użytkowania rolniczego położonych w ich dolinach, mające na celu poprawę jakości 
wód powierzchniowych do I klasy czystości, 

 ustalenie lokalnych zasad nawożenia gleb i stosowania środków ochrony roślin 
uwzględniających odporność i chłonność środowiska przyrodniczego - racjonalizacja 
nawożenia oraz stosowania środków ochrony roślin, 

 likwidację lokalnych źródeł zanieczyszczeń, w tym szczególnie wprowadzenie kontroli 
nad gospodarką ściekami bytowymi i odpadami rolniczymi mieszkańców gminy, 

 stworzenie preferencji dla rozwoju specjalistycznej produkcji rolnej (warzywnictwa, 
ogrodnictwa oraz produkcji „zdrowej" żywności), opartej na technologiach 
proekologicznych, 

 realizację centralnych systemów odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, 

 ochronę wód powierzchniowych i podziemnych poprzez wykluczenie realizacji 
inwestycji przemysłowych o gospodarce wodno – ściekowej zagrażającej środowisku 
lub powodujących zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, mogące mieć wpływ 
na wtórne zanieczyszczenia gruntu i wód, 

 przywrócenie rolniczej przestrzeni produkcyjnej równowagi przyrodniczej i odporności 
biologicznej poprzez wzmocnienie funkcji ekologicznych na terenach intensywnej 
gospodarki rolnej, 

 wprowadzenie zalesień, zadrzewień lub zadarnień na terenach narażonych na erozję 
wodno – powietrzną i żłobiznową w stopniu silnym, 

 wprowadzenie pasów wiatrochronnych na gruntach wsi Maciowakrze i Dobrosławice, 
zgodnie z przyjętym programem Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji Rolniczych (pasy 
wiatrochronne dla gmin Kietrz, Głubczyce, Branice, Baborów i Pawłowiczki), 

 wprowadzenie zieleni śródpolnej i przydrożnej oraz pasów wiatrochronnych na 
terenach wielkoobszarowych gospodarstw rolnych, 

 ochronę istniejącej i wprowadzenie nowej zieleni przydrożnej i śródpolnej, 
dostosowanej do siedliska, tworzącej nisze ekologiczne, 

 objęcie ochroną w postaci zespołów przyrodniczo – krajobrazowych następujących 
obszarów: „Leśne Wąwozy”, „Dolina Potoku Jakubowickiego”, „Dolina Olszy”, „Potok 
Ligocki” i „Kózki”. 
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4.4. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego 

 
 Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego stanowi podstawę realizacji polityki 
rozwojowej w regionie. Dla mieszkańców Opolszczyzny strategia powinna stać się 
programem współdziałania w sferze dobra wspólnego i miarą poczynionych działań. 
Za dwa główne priorytety uznano: 

 wzmocnienie konkurencyjności województwa opolskiego, 

 wyrównywanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie opolskim. 
 
Strategia określa 7 celów strategicznych, do których przyporządkowane są liczne cele 
operacyjne związane z szeroko pojętą ochroną środowiska: 
 
I cel strategiczny: Innowacyjny region z dobrze wykształconymi i aktywnymi mieszkańcami 

 budowanie efektywnego regionalnego systemu innowacyjności, 
 
II cel strategiczny: Zapewnienie dogodnych warunków życia w regionie 

 korzystne warunki zamieszkania i rozwoju, 

 zachowanie, popularyzacja i wykorzystanie walorów przyrodniczych Opolszczyzny, 
 
III cel strategiczny: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury regionu 

 podniesienie standardu infrastruktury komunikacyjnej, 

 zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, 

 wzrost poziomu produkcji i wykorzystania energii odnawialnej, 

 pełna dostępność mediów technicznych, 

 systemowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe, 

 ochrona zasobów i jakości wód podziemnych i powierzchniowych, 

 ochrona powietrza i ochrona przed hałasem, 

 systemowa gospodarka odpadami i ściekami, 
 
IV cel strategiczny: aktywizacja gospodarcza regionu z zachowaniem zasady 
zrównoważonego rozwoju 

 wykorzystanie potencjału regionu i umocnienie pozycji znaczących przedsiębiorstw 
w gospodarce regionu z zastosowaniem proekologicznych technologii, 

 turystyka jako element rozwoju gospodarczego regionu, 
 
V cel strategiczny: Rozwój funkcji metropolitalnych aglomeracji opolskiej 
 
VI cel strategiczny: Wielofunkcyjne, różnorodne oraz atrakcyjne dla inwestycji i zamieszkania 
obszary wiejskie 

 zachowanie i wykorzystanie zasobów kulturowych i przyrodniczych wsi oraz poprawa 
stanu środowiska, 

 poprawa zagospodarowania obszarów wiejskich, 

 poprawa atrakcyjności inwestycyjnej obszarów wiejskich i rozwój infrastruktury 
technicznej, 

 rozwój turystyki wiejskiej, 

 konkurencyjność i wzrost wielofunkcyjności gospodarstw rolnych, 
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VII cel strategiczny: Rozwój wielokulturowej tożsamości oraz międzynarodowej i krajowej 
współpracy regionalnej 

 pobudzanie rozwoju gospodarki przez wykorzystanie migracyjnego transferu 
dochodów i wiedzy, 

 zwiększenie atrakcyjności regionu a aktywny udział w polityce regionu. 
 
4.5. Międzygminno – powiatowa Strategia Rozwoju Wspólnoty Kędzierzyńsko – 

Kozielskiej do 2015 roku 
 
 Międzygminno – powiatowa Strategia Rozwoju Wspólnoty Kędzierzyńsko – 
Kozielskiej do roku 2015 została przyjęta uchwałą nr XLV/352/2006 Rady Powiatu 
Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 24 października 2006 roku. Dokument jest zapisem 
wspólnych celów, zadań i szans rozwojowych. Opiera się na własnych, lokalnych 
potrzebach, ale uwzględnia również strategie wyższego szczebla, tworzą spójny układ celów 
ze Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego. 
 
Analiza kierunków rozwoju, misji wspólnoty międzygminno – powiatowej oraz celów 
strategicznych według różnych horyzontów czasowych prowadzi niniejszy dokument do 
identyfikacji dwóch priorytetów rozwoju powiatu kędzierzyńsko – kozielskiego: 
 
Priorytet 1: Wzrost atrakcyjności powiatu dla grup społecznych o największym potencjale 
rozwojowym. 
 
Priorytet 2: Zrównoważony ekologicznie rozwój przemysłu i rolnictwa. 
Cele strategiczne Priorytetu 2: 

 Zabezpieczenie przed wylewaniem rzeki Odry. 

 Minimalizacja zagrożeń ekologicznych i poprawa jakości środowiska. 
- transfer innowacyjnych technologii do przemysłu i rolnictwa, likwidacja przestarzałych 
technologii oraz budowa nowoczesnej, proekologicznej infrastruktury dla przemysłu 
i rolnictwa, 
- wykorzystanie oczyszczalni ścieków w Kędzierzynie – Koźlu przez ościenne gminy, 
- budowa kanalizacji sanitarnej, 
- budowa lokalnych zbiorników retencyjnych, 
- wprowadzanej racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi w ramach związku celowego 
(segregacja i utylizacja odpadów z gmin oraz budowa wspólnej sortowni odpadów) przy 
równoczesnej ochronie zasobów podziemnych wód trzeciorzędowych, 
- identyfikacja, monitoring i likwidacja zagrożeń dla środowiska i zdrowia człowieka, 
- wdrażanie programów unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. azbest), 
- opracowanie gazyfikacji gmin, 
- opracowanie programów edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży, 
- odbudowa i zagospodarowanie lasów powiatu, w tym zalesienie nieużytków oraz gruntów V 
i VI klasy. 
 
 
4.6. Strategia Rozwoju dla Gminy Pawłowiczki na lata 2011 – 2021 
  
 Strategia Rozwoju dla Gminy Pawłowiczki na lata 2011 – 2021 została przyjęta 
uchwałą nr XIII/68/11 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2011r. 
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Strategia określa: 

 cele strategiczne obejmujące najistotniejsze pola działania gminy i kierunki prac na 
lata 2011 – 2017, 

 cele operacyjne, które szczegółowo ujmują cele strategiczne. 
 
 
 
Tabela 43. Wyznaczone w Strategii Rozwoju dla Gminy Pawłowiczki cele strategiczne oraz 
cele operacyjne 

Cele strategiczne Cele operacyjne 

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Poprawa stanu infrastruktury technicznej 

Tworzenie warunków dla rozwoju gospodarczego 
gminy 

Aktywna promocja gminy 

Rozwój bazy przetwórczej dla rolnictwa 

Podjęcie działań wspierających rozwój 
przedsiębiorstw 

Rozwój oświaty, turystyki i rekreacji 
Rozwój oświaty 

Rozwój turystyki i rekreacji 

Poprawa życia mieszkańców 

Wzrost zamożności mieszkańców 

Wzrost bezpieczeństwa mieszkańców 

Wzmacnianie więzi społecznych 

 
4.7. Program Ochrony Środowiska Województwa Opolskiego na lata 2012 – 2015 

z perspektywą do 2019 roku 

 
 Cele perspektywiczne wojewódzkiego programu ochrony środowiska nawiązują do 
Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016. 
W Programie ochrony środowiska województwa opolskiego określono priorytety ochrony 
środowiska w skali województwa: 

 ochrona wód i gospodarka wodna – ochrona wód przed zanieczyszczeniami 
i nadmierną eksploatacją oraz zabezpieczenie środowiska przed zagrożeniami 
związanymi z wodą (powódź, susz), wymagają realizacji szeregu przedsięwzięć 
inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, 

 ochrona powierzchni ziemi przed odpadami – zapobieganie powstawaniu odpadów 
oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania odpadów wytworzonych, a także 
stworzenie systemowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania odpadów, 

 ochrona powietrza przed zanieczyszczeniami i środowiska człowieka przed hałasem 
– kontynuacja działań realizowanych dotychczas dla poprawy jakości powietrza, 
intensyfikacja działań ukierunkowanych na proekologiczne rozwiązania systemu 
transportu, 

 ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody – 
uwzględnianie europejskich wymogów w zakresie ochrony przyrody, istotnym 
zagadnieniem jest również ochrona i zrównoważony rozwój lasów, 
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 ochrona powierzchni ziemi i środowiska glebowego – działania rekultywacyjne 
i rewitalizacyjne na obszarach zdegradowanych wskutek eksploatacji surowców 
mineralnych oraz ochrona gleb. 

 
4.8. Program Ochrony Środowiska Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na lata 2012 

– 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019 
 
 Program jest dokumentem planowania strategicznego określającym cele i kierunki 
polityki ekologicznej samorządu powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Jest on 
wykorzystywany jako główny instrument strategicznego zarządzania powiatem w zakresie 
ochrony środowiska. Cele i działania wyznaczone w programie ochrony środowiska służą do 
tworzenia warunków usprawniających poprawę stanu środowiska przyrodniczego. Realizacja 
celów określonych w programie powinna spowodować polepszenie warunków życia 
mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego na terenie powiatu. 
 
Program wyznaczył następujące cele powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego z zakresu ochrony 
środowiska: 

 dalsza poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie powiatu w zakresie 
pyłu zawieszonego PM10 i benzenu, 

 wzmocnienie bezpieczeństwa ekologicznego i systemu zarządzania środowiskiem, 

 ochrona środowiska przed hałasem, 

 ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 
 

4.9. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

 

 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych został przygotowany 

w oparciu o zobowiązania Traktatu o Akcesji Polski do Unii Europejskiej. 

Usługi w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków realizowane są na terenach 

intensywnie zabudowanych w sposób zbiorowy lub na terenach o zabudowie rozproszonej 

w sposób indywidualny. 

Głównym celem odprowadzania i oczyszczania ścieków w Polsce jest realizacja systemów 

kanalizacji zbiorowej i oczyszczalni ścieków na terenach o skoncentrowanej zabudowie. 

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (art. 208, ust. 1) zobowiązuje gminy do 

realizacji zadania własnego gmin w zakresie usuwania i oczyszczania ścieków na obszarach 

aglomeracji wyznaczonych na ich terenie w terminach: 

 do 31 grudnia 2015r. w przypadku aglomeracji o RLM wynoszącej od 2000 do 15000, 

 do 31 grudnia 2010r. w przypadku aglomeracji o RLM wynoszącej powyżej 15000. 

Program określa m.in. najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń lub 

minimalny procent redukcji zanieczyszczeń dla oczyszczonych ścieków komunalnych oraz 

potrzeby budowy, rozbudowy i modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej i oczyszczania 

ścieków. 

 

Na terenie Gminy Pawłowiczki nie ma aglomeracji o RLM wynoszącej powyżej 15000. 

Aglomeracja o RLM wynoszącej od 2000 do 15000 na terenie gminy jest jedna. Aglomeracja 

„Pawłowiczki” obejmująca następujące miejscowości: Pawłowiczki, Ostrożnica, Ucieszków, 

Dobieszów, Radoszowy, Chrósty, Dobrosławice i Maciowakrze jest w całości skanalizowana. 
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W KPOŚK wyznaczona była również druga aglomeracja „Naczęsławice” obejmująca 

następujące miejscowości: Gościęcin, Urbanowice, Mierzęcin, Trawniki, Naczęsławice, 

Grodzisko i Wróblin Gm. Głogówek. Jednakże została ona zlikwidowana Uchwałą                 

nr XLII/490/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 3 czerwca 2014r. Należy 

zauważyć, że mimo zlikwidowania aglomeracji w KPOŚK realizowane są zadania mające na 

celu skanalizowanie tego obszaru: wybudowana została oczyszczalni ścieków                                 

w miejscowości Naczęsławice oraz skanalizowano trzy miejscowości: Naczęsławice, 

Trawniki i Grodzisko. 

 

4.10. Plan Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry 

 

Dnia 22 lutego 2011 r. Rada Ministrów zatwierdziła, opracowany przez Prezesa 

Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Plan gospodarowania wodami na obszarach 

dorzecza Odry (M.P. 2011 nr 40 poz. 451). Plan gospodarowania wodami stanowi jednolity 

instrument zarządzania gospodarką wodną na terenie państw Unii Europejskiej. Przedstawia 

on w myśl art. 114 Prawa wodnego m.in. aktualny stan wód w obrębie obszaru dorzecza, 

podsumowuje działania niezbędne do osiągnięcia tzw. dobrego stanu wód oraz posłuży jako 

mechanizm sprawozdawczy do opracowywania raportów dla Komisji Europejskiej. 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry określa cele środowiskowe dla 

wód powierzchniowych oraz obszarów chronionych, ustalonych na mocy art. 4 Ramowej 

Dyrektywy Wodnej. W pierwszym cyklu planowania gospodarowania wodami w Polsce, cele 

środowiskowe dla części wód zostały oparte głównie na wartościach granicznych 

poszczególnych wskaźników fizykochemicznych, biologicznych i hydromorfologicznych 

określających stan ekologiczny wód powierzchniowych oraz wskaźników chemicznych 

świadczących o stanie chemicznym wody, odpowiadających warunkom osiągnięcia przez te 

wody dobrego stanu, z uwzględnieniem kategorii wód, wg rozporządzenia w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. 

Przy ustalaniu celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych brano 

pod uwagę aktualny stan JCWP w związku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem 

niepogarszania ich stanu. Dla jednolitych części wód, będących obecnie w bardzo dobrym 

stanie/potencjale ekologicznym, celem środowiskowym będzie utrzymanie tego 

stanu/potencjału. Ponadto, ustalając cele uwzględniano także różnicę pomiędzy naturalnymi, 

a silnie zmienionymi oraz sztucznymi częściami wód. Dla naturalnych części wód celem 

będzie osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla silnie zmienionych                         

i sztucznych części wód – co najmniej dobrego potencjału ekologicznego. Ponadto,                          

w obydwu przypadkach, w celu osiągnięcia dobrego stanu/potencjału konieczne będzie 

dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. 

Według zestawienia jednolitych części wód zlewni trzeciego rzędu kontrolowanych przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w latach 2010 - 2013 na terenie 

Gminy Pawłowiczki stan jcw Staduni (jcw Stradunia od źródła do Potoku Jakubowickiego i od 

Potoku Jakubowickiego do Odry) oraz jcw Potoku Ligockiego określono jako zły.  

W roku 2013 na terenie Gminy Pawłowiczki nie prowadzono żadnych badań w jednolitych 

częściach wód podziemnych. 
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5. Program ochrony środowiska gminy Pawłowiczki na lata 2009 – 2012 
 
 Dokument obejmował przede wszystkim zestaw działań na lata 2009 – 2012. 
program składał się z dwóch części: I – oraz II - . Część I składała się z gruntownego opisu 
ówczesnego stanu środowiska przyrodniczego, natomiast część II koncentrowała się na 
wyborze zadań, które miały złożyć się na działania gminy w zakresie jej polityki ekologicznej.  
 
Program zawierał zadania zgrupowane wg podziału na: 
 

 gospodarka wodna: 
- analiza obecnego i docelowego bilansu wodnego, 
- modernizacja sieci wodociągowej, 
- budowa sieci kanalizacyjnej, 
- systemy małej retencji, 
- modernizacja urządzeń melioracyjnych. 

 

 ochrona powietrza: 
- ograniczenie emisji zanieczyszczeń z zakładów produkcyjno-usługowych, 
- sukcesywna eliminacja kotłów węglowych, 
- gazyfikacja gminy, 
- wspieranie termoizolacji budynków, 
- promocja odnawialnych źródeł energii, 
- wspieranie ekologicznego transportu – reaktywacja linii kolejowej. 
 

 ochrona przed hałasem i promieniowaniem: 
- ograniczenie źródeł hałasu pochodzących z przedsiębiorstw, 
- identyfikacja terenów, na których występują przekroczenia dopuszczalnych norm 
hałasu, 
- identyfikacja terenów zagrożonych nadmiernym promieniowaniem 
elektromagnetycznym, 
- wprowadzenie pasów zieleni przy ciągach komunikacyjnych, 
- modernizacja nawierzchni dróg. 
 

 ochrona gleb i lasów: 
- rekultywacja dzikich składowisk odpadów, 
- przeciwdziałanie i rekultywacja gleb zagrożonych erozją, 
- zalesienie gleb o niskiej klasie bonitacyjnej i odnowa wylesionych powierzchni, 
- tworzenie gospodarstw specjalistycznych, agroturystycznych i ekologicznych. 
 

 ochrona przyrody i bioróżnorodności: 
- inwentaryzacja przyrodnicza obszaru gminy, 
- rozszerzenie istniejącego systemu terenów i obiektów chronionych, 
- rewitalizacja i zagospodarowanie gminnych parków, 
- zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż cieków wodnych, 
- program podnoszenia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców. 
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6. Działania w zakresie poprawy jakości środowiska 

 
 Za nadrzędną zasadę przedstawioną zarówno w Polityce Ekologicznej Państwa, jak 
i w Programach ochrony środowiska dla województwa opolskiego, powiatu kędzierzyńsko – 
kozielskiego oraz gminy Pawłowiczki, uznaje się zasadę zrównoważonego rozwoju, czyli 
rozwoju, który nie narusza w sposób istotny i trwały środowiska życia człowieka i godzi 
prawa przyrody, ekonomii i rozwoju społeczeństw wraz ze zrównoważeniem szans dostępu 
do zasobów między pokoleniem obecnym a pokoleniami następnymi. Najważniejszymi 
czynnikami, które należy uwzględniać przy programowaniu zrównoważonego rozwoju są 
czynniki społeczne, ekologiczne, przestrzenne oraz ekonomiczne. 
Niniejszy Program Ochrony Środowiska dla gminy Pawłowiczki jest kontynuacją większości 
zadań z Programu na lata 2009 – 2012, nadaje im jednak nowy wymiar i zakres, który 
odpowiada potrzebom gminy na lata 2014 – 2017 z perspektywą do roku 2021. 
 
6.1. Gospodarka wodna 
 
 Głównym celem średniookresowym jest racjonalizacja gospodarowania zasobami 
wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby uchronić gospodarkę narodową od 
deficytów wody i zabezpieczyć przed skutkami powodzi oraz zwiększenie samofinansowania 
gospodarki wodnej. Naczelnym zadaniem będzie dążenie do maksymalnej oszczędności 
zasobów wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne, zwiększenie retencji wodnej oraz 
skuteczna ochrona głównych zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniem. 
Polityka ekologiczna Polski w zakresie ochrony zasobów wodnych koncentruje się na 
utrzymaniu lub osiągnięciu dobrego stanu wszystkich wód. 
 
Na terenie gminy Pawłowiczki realizowane będą zadania z zakresu: 

 analiza obecnego i docelowego bilansu wodnego – planowane inwestycje związane 
z modernizacją sieci wodociągowej i budową sieci kanalizacyjnej powinny być na 
bieżąco monitorowane poprzez analizę obecnego i docelowego bilansu wodnego. 
Analiza wykaże czy istnieje potrzeba budowy nowych ujęć wodnych oraz wskaże 
konkretne lokalizacje. Ważnym elementem powinno być uwzględnienie niedoboru 
wody podczas długotrwałych okresów suszy. Rozważyć należy również możliwość 
powiązania sieci rozprowadzających wodę dla ludności jak i dla zakładów 
produkcyjno – usługowych celem wzajemnego zasilania w okresach niedoborów. 

 modernizacja sieci wodociągowej – obszar gminy jest w 100% zwodociągowany. Sieć 
wodociągowa ma zróżnicowany stan techniczny. Celem tego zadania jest 
modernizacja sieci wodociągowej na odcinkach wymagających remontów 
i dostosowanie jej do obecnych i przyszłych potrzeb odbiorców. 

 budowa sieci kanalizacyjnej – do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 74% 
mieszkańców. Mieszkańcy miejscowości nie posiadających kanalizacji sanitarnej 
zmuszeni są gromadzić płynne nieczystości w zbiornikach zlokalizowanych na terenie 
własnych posesji. Ma to wpływ na zwiększenie zanieczyszczenia gleb oraz wód 
powierzchniowych i podziemnych. 

 systemy małej retencji – kluczowy element poprawy bilansu hydrologicznego 
w okresach suszy oraz zapobiegania powodzi i lokalnym podtopieniom. 
Uwarunkowania lokalnej sieci hydrograficznej powoduje, że na terenie gminy 
Pawłowiczki nie planuje się budowy zbiorników retencyjnych zarówno dla potrzeb 
rolnictwa, jak i na cele przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe, czy dla potrzeb 
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energetyki i turystyki. Systemy małej retencji realizowane będą jedynie na rowach 
szczegółowych. 

 modernizacja urządzeń melioracyjnych – powierzchnia zmeliorowanych gruntów 
ornych stanowi ok. 27% ogólnej powierzchni w gminie. Obecny stan urządzeń 
melioracyjnych uniemożliwia w pełni właściwe ich wykorzystanie. Na bieżąco należy 
modernizować oraz konserwować istniejące urządzenia. Ważnym elementem tego 
zadania jest również zapewnienie możliwości nawadniania i odwadniania terenu. 

 
6.2. Ochrona powietrza 

 
 Najważniejszym zadaniem jest dążenie do spełnienia przez Polskę zobowiązań 
wynikających z przepisów unijnych. Dyrektywy narzucają limity emisji dwutlenku siarki oraz 
tlenków azotu, które są trudne do osiągnięcia szczególnie dla kotłów spalających węgiel 
kamienny lub brunatny. Podobnie wymagające są przepisy dotyczące pyłu PM10 oraz pyłu 
PM2,5. Do roku 2016 zakłada się również całkowitą likwidację emisji substancji niszczących 
warstwę ozonową przez wycofanie ich z obrotu i stosowania na terytorium kraju. 
 
Na terenie gminy Pawłowiczki będą realizowane zadania z zakresu: 

 ograniczenie emisji zanieczyszczeń z zakładów produkcyjno-usługowych – na terenie 
gminy nie ma punktu pomiarowego, który obrazowałby dokładne parametry 
zanieczyszczeń powietrza, jednak nieliczne zakłady produkcyjne nie stanowią 
zagrożenia w zakresie zanieczyszczeń powietrza. Powietrze nad gminą nie jest 
zanieczyszczone, stężenia dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego, 
ołowiu i benzenu są niższe niż dopuszczalne stężenia chwilowe, średniodobowe oraz 
średnioroczne.  

 
Niniejsze zadanie ma na celu bieżący monitoring oraz skuteczne egzekwowanie norm emisji 
zanieczyszczeń. 

 sukcesywna eliminacja kotłowni węglowych – jednym z ważniejszych przedsięwzięć 
jest zmiana systemu ogrzewania. Warunki meteorologiczne okresu półrocza 
chłodnego (duża wilgotność, niskie temperatury) sprzyjają przemianom chemicznym 
zanieczyszczeń gazowych na związki bardziej szkodliwe, np. szybsza przemiana 
dwutlenku siarki w kwas siarkowy i siarczany, często występujące w postaci 
kwaśnych deszczów, mgieł i osadów.  

 
Celem niniejszego zadania jest sukcesywne zastępowanie kotłowni zasilanych węglem i jego 
pochodnymi na urządzenia wykorzystujące gaz ziemny, olej opałowy, pompy ciepła czy 
biomasę.  

 promocja odnawialnych źródeł energii – warunki naturalne gminy sprzyjają 
wykorzystaniu alternatywnych źródeł energii. Dotyczy to głównie wody oraz siły 
wiatru. Na terenie gminy planuje się lokalizację farm wiatrowych, jednak na chwilę 
obecną nie są określone ramy czasowe tego projektu. 

 
6.3. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem 
 
 Celem średniookresowym w zakresie ochrony przed hałasem jest dokonanie oceny 
narażenia społeczeństwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie kroków do zmniejszenia 
tego zagrożenia. Podobny cel mają działania związane z zabezpieczeniem społeczeństwa 
przed nadmiernym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. 
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Działania z zakresu ochrony przed hałasem i promieniowanie na terenie gminy Pawłowiczki: 

 wprowadzenie pasów zieleni przy ciągach komunikacyjnych – wzdłuż arterii 
komunikacyjnych, na których odbywa się zwiększone natężenie ruchu. Za 
nasadzenie zieleni izolacyjnej odpowiedzialne są instytucje zarządzające danymi 
drogami. 

 Modernizacja nawierzchni dróg – dobry stan techniczny nawierzchni dróg wpływa na 
zwiększenie płynności ruchu, wpływa również na obniżenie emisji hałasu do 
środowiska. Przy modernizacji dróg i ulic należy zwrócić uwagę na dobór nawierzchni 
właściwej dla prędkości poruszających się po nich pojazdów. Zastosowanie „cichych” 
nawierzchni drogowych poprawi warunki akustyczne w środowisku o około 5 dB. 

 
Gmina w swojej długofalowej polityce inwestycyjnej zakłada systematyczną modernizację 
dróg gminnych. Modernizacja dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych uzależniona jest 
od decyzji organów zarządzających tymi drogami. Niezbędne działania zmierzające do 
zwiększenia ich klasy technicznej to przede wszystkim budowa chodników i oświetlenia w 
miejscowościach położonych wzdłuż tras, budowa zjazdów i parkingów w celu 
bezkolizyjnego korzystania z punktów usługowych oraz dróg wewnętrznych, budowa 
poboczy i poszerzenie jezdni. 

 identyfikacja terenów zagrożonych nadmiernym promieniowaniem 
elektromagnetycznym – przez teren gminy przebiegają napowietrzne sieci 
elektromagnetyczne 15kV, zlokalizowane są maszty telefonii komórkowych, a także 
planuje się lokalizację farm wiatrowych. Jednostką odpowiedzialną za pomiary 
natężenia promieniowania elektromagnetycznego jest Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska. 

 
6.4. Ochrona gleb i lasów 

 
 W perspektywie średniookresowej zakłada się dalsze prace w kierunku racjonalnego 
użytkowania zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej struktury gatunkowej 
i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego. Wiąże się to z ideą trwale 
zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. 
 
Głównymi celami średniookresowymi dla ochrony powierzchni ziemi, a w szczególności dla 
ochrony gruntów użytkowanych rolniczo jest: 

 rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami 
zrównoważonego rozwoju, 

 przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez 
czynniki antropogeniczne, 

 zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, przywracając 
im funkcje przyrodnicze, rekreacyjne i rolnicze. 

 
W gminie Pawłowiczki realizowane będą zadania z zakresu: 

 rekultywacji dzikich składowisk odpadów – wdrożenie systemu selektywnej zbiórki 
odpadów wpływa na ograniczenie zjawiska jakim są dzikie składowiska. Gmina na 
bieżąco, w ramach aktualnych potrzeb oraz zgłoszeń, likwiduje dzikie składowiska 
odpadów zlokalizowane najczęściej w lasach. 

 Przeciwdziałanie i rekultywacja gleb zagrożonych erozją – erozja gleby prowadzi do 
trwałych zmian warunków przyrodniczych oraz gospodarczych. Główną przyczyną 
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tego procesu jest zniszczenie trwałej szaty roślinnej, która powinna tworzyć ochronę 
powierzchni ziemi. Problem erozji dotyczy najczęściej gleb uprawnych i gruntów 
bezglebowych. Charakter i nasilenie erozji zależy od rzeźby terenu, składu 
mechanicznego gleby, wielkości i rozkładu opadów atmosferycznych oraz sposobu 
użytkowania terenu.  

 
Celem niniejszego zadania jest podjęcie działań zabezpieczających i rekultywacja 
wybranych gleb.  

 Zalesienie gleb o niskiej klasie bonitacyjnej i odnowa wylesionych powierzchni – 
zgodnie z tendencją zwiększenia lesistości kraju, wskazane jest przeznaczenie pod 
zalesienie miejscowych gruntów ornych i użytków zielonych V i VI klasy bonitacyjnej. 
Przeznaczenie tych terenów pod zalesienie spowodowałoby wzrost lesistości gminy 
o ok. 0,5%. Działania te uatrakcyjnią krajobraz, zwiększą bioróżnorodność, jak 
również ograniczą erozję. 

 
6.5. Ochrona przyrody i bioróżnorodności 

 
 Podstawowym celem jest zachowanie różnorodności biologicznej na różnych 
poziomach organizacji: wewnątrzgatunkowym, gatunkowym oraz ponadgatunkowym oraz 
umożliwienie zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, który w sposób nie będzie 
kolidował z bioróżnorodnością. 
 
Na terenie gminy będą realizowane zadania z zakresu: 

 rewitalizacji i zagospodarowania gminnych parków – na terenie gminy zlokalizowane 
są liczne tereny zielone. Parki w Borzysławicach, Chróstach, Grudyni Małej, Grudyni 
Wielkiej, Jakubowicach, Karchowie, Ligocie Wielkiej, Milicach oraz Trawnikach 
podlegają ochronie jako zabytki kultury i wpisane są do rejestru zabytków. Ponadto 
parki w Dobrosławicach, Ostrożnicy i Pawłowiczkach znajdują się w ewidencji 
zabytków. 

 
Realizacja niniejszego zadania umożliwi utrzymanie wysokich walorów przyrodniczych 
parków. Pełnią one rolę środowiskowotwórczą i biocenotyczną dla położonych w ich 
sąsiedztwie terenów zurbanizowanych. 

 Zagospodarowanie terenów zielonych wzdłuż cieków wodnych – realizacja 
niniejszego zadania powinna obejmować prace porządkowe i rekultywacyjne w pasie 
około 100 m od brzegu rzeki, w tym działania związane z modernizacją urządzeń 
melioracyjnych, wytyczenie i oznakowanie miejsc do leżakowania, biwakowania, 
rekreacji i bezpośredniego kontaktu z wodą przy zbiornikach, wytyczenie 
i oznakowanie przebiegu drogi rowerowej, szlaków dla jeździectwa, ścieżki 
dydaktycznej lub trasy spacerowej wzdłuż cieków wodnych. 

 podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców – wszelkie inwestycje powinny 
być poprzedzone szeroko rozpowszechnioną kampanią informacyjno-edukacyjną. 
Pracę należy zacząć u podstaw – wśród uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. 
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7. Edukacja ekologiczna 

 
7.1. Podstawowe cele edukacji ekologicznej 
 
Głównymi celami edukacji ekologicznej są przede wszystkim: 

 uświadamianie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego występujących w miejscu 
zamieszkania, 

 budzenie szacunku do przyrody, 

 rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym, 

 zdobycie umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i ich opisu, 

 poznanie współzależności człowieka i środowiska, 

 poczucie odpowiedzialności za środowisko, 

 rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska przyrodniczego. 
 
7.2. Program działań w gminie Pawłowiczki 
 
 Edukacja ekologiczna w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzona jest na 
przedmiocie „przyroda”. W realizacji programu w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum 
ważne jest przede wszystkim: 

 prowadzenie lekcji terenowych – obserwacji i podstawowych badań w terenie, 

 preferowanie metod aktywizujących uczniów, takich jak praca z mapą w terenie, 
dyskusje, debaty, wywiady, ankietowanie, 

 porównywanie zjawisk, procesów i problemów występujących w najbliższej okolicy 
z podobnymi i odmiennymi w innych regionach czy krajach, 

 wykorzystywanie na lekcjach danych liczbowych, tabel, map, wykresów, zdjęć czy 
rycin w celu wykształcenia umiejętności interpretacji zawartych w nich informacji, 

 organizowanie wspólnych, wcześniej zaprojektowanych przez uczniów działań 
w najbliższym środowisku, prowadzących do pozytywnych zmian, 

 ukazywanie negatywnych i pozytywnych działań człowieka w środowisku, jako dróg 
niewłaściwego i właściwego rozwiązywania problemów ekologicznych, 

 integrowanie i korelowanie treści nauczania w obrębie różnych przedmiotów i bloków 
nauczania. 

 
Edukacja ekologiczna w szkołach odbywa się najczęściej podczas zajęć z geografii i biologii. 
W treściach kształcenia problemy ekologiczne dotyczą zagadnień: 

 zanieczyszczenia i ochrony wód, 

 zanieczyszczenia i ochrony powietrza, 

 zagrożeń i ochrony lasów, 

 motywów i zasad racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi, 

 uciążliwości niektórych gałęzi przemysłu dla środowiska i zdrowia ludzi, 

 przemian środowiska w wyniku prowadzenia gospodarki rolnej, 

 racjonalnego gospodarowania energią, 

 zagrożeń ekologicznych związanych z urbanizacją i transportem. 
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8. Realizacja założeń Programu ochrony środowiska 

 
8.1. Aspekty finansowe realizacji programu 
 
 Program ochrony środowiska dla Gminy Pawłowiczki na lata 2009 – 2012 
w szczegółowy sposób przedstawiał potencjalne źródła finansowania zadań, przed którymi 
stają jednostki samorządowe. Teoretyczne zasady doboru oraz rozmiary i uwarunkowania 
źródeł finansowych pozostają bez znaczących zmian. Większość zadań ujętych w niniejszym 
Programie będzie współfinansowana ze środków unijnych.  
Możliwe będzie skorzystanie przez gminę z dwóch źródeł finansowania: 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 
(RPO WO) – opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW) – opracowany 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Obydwa programy są kontynuacją programów z lata 2007 – 2013, w chwili obecnej są 
konsultowane z Komisją Europejską. 
 
W zależności od zakresu zadań przyjętych w Programie ochrony środowiska zadań będą 
one finansowane z budżetu gminy, powiatu, województwa lub państwa. Zadania 
koordynowane przez gminę będą finansowane ze środków jednostek odpowiedzialnych za 
ich realizację. 
 
8.2. Wskaźniki osiągnięć 
 
 Realizacja zadań zawartych w niniejszym Programie ochrony środowiska na lata 
2014 – 2017 umożliwi: 

 rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej, 

 poprawę stosunków wodnych, 

 zwiększenie efektywności gospodarstw rolnych, 

 ochronę powietrza atmosferycznego, 

 modernizację szlaków komunikacyjnych, 

 ograniczenie źródeł hałasu, 

 poprawę jakości gleb oraz ochronę terenów leśnych, 

 ochronę lokalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych, 

 uporządkowanie gospodarki odpadami. 
 
Dzięki skutecznej realizacji zamierzonych planów zwiększy się dostępność urządzeń 
infrastruktury technicznej z zakresu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, 
gospodarki odpadami i komunikacji, co wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie środowiska 
naturalnego gminy oraz życie mieszkańców. Poprawi się standard cywilizacyjny wsi, jak 
również zwiększy się bezpieczeństwo publiczne oraz ograniczone zostaną źródła 
nadmiernego hałasu i zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. 
Zadanie zawarte w Programie są powiązane z działaniami realizowanymi na terenie gminy, 
powiatu, a także województwa. Niniejsze opracowanie jest oparte na założeniach przyjętych 
w wojewódzkim oraz powiatowym programie ochrony środowiska, a także gminną, 
powiatową i wojewódzką strategią rozwoju. 
Powyższe założenia potwierdzają długofalową i spójną politykę samorządu lokalnego. 
Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla gminy Pawłowiczki jest dopełnieniem 
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i jednocześnie szczegółowym ujęciem koncepcji podjętych w poprzednich latach w zakresie 
szeroko rozumianej ochrony środowiska. 
 
8.3. Monitoring realizacji programu 
 
 Monitoring jest podstawą ewentualnej aktualizacji Programu Ochrony Środowiska. 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, 
„z wykonania programów organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 
lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub 
radzie gminy. 
Skuteczny monitoring pozwala na wczesne dostrzeganie zagrożeń oraz wykorzystanie 
pojawiających się szans. Harmonogram działań powinien być aktualizowany w zależności od 
zmieniających się priorytetów lub wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń. 
 Niezależnie od przeprowadzanych co 2 lata sprawozdań z realizacji Programu, 
ustawa Prawo ochrony środowiska przewiduje jego weryfikację przynajmniej raz na 4 lata. 
Weryfikacja może oznaczać jedynie aktualizację, ale również całkowitą zmianę Programu.  
 
9. Harmonogram działań 
 
Wykaz skrótów użytych w tabelach określających harmonogram działań: 
W – zadania własne 
K – zadania koordynowane 
UG – Urząd Gminy w Pawłowiczkach 
SP – Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie – Koźlu 
GDDKiA – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
ZDW – Zarząd Dróg Wojewódzkich 
PZD – Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie – Koźlu 
WZMiUW – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu 
RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
WKZ – Wojewódzki Konserwator Zabytków 
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 
9.1. Gospodarka wodna 
 
Tabela 44. Zadanie z zakresu gospodarki wodnej 

Nazwa zadania 
Typ 

zadania 
Termin 

realizacji 
Szacunkowe 
nakłady [zł] 

Źródło 
finansowania 

Jednostka 
odpowiedzialn

a 

Modernizacja sieci 
wodociągowej 

W 2014 – 2017 b.d. b.d. UG 

Budowa sieci 
kanalizacyjnej: 
- tranzyt przesyłowy 
ścieków Naczęsławice – 
Gościęcin, 
- budowa kanalizacji 
sanitarnej dla wsi 
Gościęcin, 
- budowa kanalizacji 
sanitarnej dla wsi 

W 

 
 
 

2015 
 
 

2016 – 2017 
 
 

2017 

 
 
 

1 300 000,00 
 
 

10 000 000,00 
 
 

800 000,00 

 
 
 

budżet gminy 
 
 

budżet gminy, 
WFOŚiGW 

 
budżet gminy, 

UG 
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Mierzęcin, 
- budowa kanalizacji 
sanitarnej dla wsi 
Urbanowice 

 
 

2018 

 
 

5 000 000,00 

WFOŚiGW 
 

budżet gminy, 
WFOŚiGW 

Uzbrojenie terenów 
przeznaczonych pod 
inwestycje w Ostrożnicy 
i Naczęsławicach celem 
podniesienia standardu 
terenów inwestycyjnych, 
atrakcyjnych dla inwestora 

W 2014 – 2017 b.d. b.d. UG 

Wykonanie kolektora 
burzowego w miejsce 
istniejącego rowu 
komunalnego w Ostrożnicy 

W + K 2017 100 000,00 budżet gminy b.d. 

Prace utrzymaniowe na 
ciekach naturalnych: 
- rzeka Stradunia w km 
18+970 – 23+070, 
- rzeka Jakubowicki w km 
3+300 – 9+300, 
- rzeka Malawa w km 
1+600 – 8+300, 
- rzeka Grudynka w km 
0+000 – 11+000, 
- rzeka Ligocki w km 
14+790 – 24+490, 
- rzeka Olsza w km 6+430 
– 16+200 

W + K 2014 – 2017 670 000,00 
budżet państwa 
budżet gminy 

WZMiUW 
UG 

Bieżąca konserwacja 
urządzeń melioracyjnych 

K 2014 – 2021 800 000,00 
środki Gminnej 
Spółki Wodnej 

(GSW) 

WZMiUW 
właściciele 

gruntów 
GSW 

 
9.2. Ochrona powietrza 
 
Tabela 45. Zadania z zakresu ochrony powietrza 

Nazwa zadania 
Typ 

zadania 
Termin 

realizacji 
Szacunkowe 
nakłady [zł] 

Źródło 
finansowania 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Modernizacja dróg 
gminnych: 
- Ostrożnica, ul. 
Kopidolska, 
- Gościęcin, ul. Górna 

W 

 
 

2015 
 

2017 

 
 

250 000,00 
 

350 000,00 

budżet gminy UG 

Termomodernizacja 
WDK Trawniki 

W 
termin 

nieokreślony 
400 000,00 budżet gminy 

UG 
WFOŚiGW 

Budowa ścieżek 
rowerowych na nsypie 
kolejowym Chrósty, 
Dobrosławice, 

W 
termin 

nieokreślony 
740 000,00 budżet gminy UG 
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Maciowakrze, 
Pawłowiczki, ok. 6 km 

Promocja odnawialnych 
źródeł energii 

W + K 2014 – 2017 b.d. b.d. 
UG 

inwestor 

Sukcesywna eliminacja 
kotłowni węglowych 

K 2014 – 2017 b.d. b.d. 
właściciele 
obiektów 

 
9.3. Ochrona przed hałasem i promieniowaniem 
 
Tabela 46. Zadania z zakresu ochrony przed hałasem i promieniowaniem 

Nazwa zadania 
Typ 

zadania 
Termin 

realizacji 
Szacunkowe 
nakłady [zł] 

Źródło 
finansowania 

Jednostka 
odpowiedzialn

a 

Identyfikacja terenów, na 
których występują 
przekroczenia 
dopuszczalnych norm 
hałasu 

W + K 2014 – 2017 b.d. b.d. 

GDDKiA 
ZDW 
PZD 
UG 

właściciele 
obiektów 

Wprowadzanie pasów 
zieleni przy ciągach 
komunikacyjnych 

W + K 2014 – 2017 b.d. b.d. 

GDDKiA 
ZDW 
PZD 
UG 

Identyfikacja terenów 
zagrożonych nadmiernym 
promieniowaniem 
elektromagnetycznym 

K 2014 – 2017 b.d. b.d. 
Właściciele 
obiektów 

Rozbudowa drogi krajowej 
nr 38 w m. Pawłowiczki na 
odcinku km 300+300 – km 
33+900 

K 2019 – 2020 9 108 000,00 budżet państwa GDDKiA 

Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1418 O – 
etap II 

K 2015 2 982 099,38 

Narodowy 
Program 

Przebudowa 
Dróg 

Lokalnych, 
budżet gminy 

PZD 
UG 

 
9.4. Ochrona gleb i lasów 
 
Tabela 47. Zadania z zakresu ochrony gleb i lasów 

Nazwa zadania 
Typ 

zadania 
Termin 

realizacji 
Szacunkowe 
nakłady [zł] 

Źródło 
finansowania 

Jednostka 
odpowiedzialna 

Intensyfikacja działań 
na rzecz selektywnej 
zbiórki surowców 
wtórnych na terenie 
gminy 

W 
Okres 

obowiązywania 
planu 

Koszty 
wliczone w 

cenę odpadów 

Związek 
Międzygminny 

„Czysty 
Region” 

Związek 
Międzygminny 

„Czysty Region” 
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Zbiórka oraz 
zagospodarowanie 
odpadów 
biodegradowalnych 

W 
Okres 

obowiązywania 
planu 

Koszty 
wliczone w 

cenę odpadów 

Związek 
Międzygminny 

„Czysty 
Region” 

Związek 
Międzygminny 

„Czysty Region” 

Zbiórka odpadów 
niebezpiecznych 
pochodzących ze 
strumienia odpadów 
komunalnych 

W 
Okres 

obowiązywania 
planu 

Koszty 
wliczone w 

cenę odpadów 

Związek 
Międzygminny 

„Czysty 
Region” 

Związek 
Międzygminny 

„Czysty Region” 

Zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych 

W 
Okres 

obowiązywania 
planu 

Koszty 
wliczone w 

cenę odpadów 

Związek 
Międzygminny 

„Czysty 
Region” 

Związek 
Międzygminny 

„Czysty Region” 

Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest 

W 

okres 
obowiązywania 

programu 
usuwania 
azbestu 

100 000,00/rok 
budżet gminy, 
WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

UG 

Rekultywacja dzikich 
składowisk odpadów 

W + K 2014 - 2021 b.d. budżet gminy 
UG 

właściciele 
gruntów 

Przeciwdziałanie 
i rekultywacja gleb 
zagrożonych erozją 

W + K 2014 – 2017 b.d. b.d. 

Nadleśnictwa 
SP 
UG 

właściciele 
gruntów 

Zalesienie gleb o 
niskiej klasie 
bonitacyjnej i odnowa 
wylesionych 
powierzchni 

W + K 2014 – 2017 b.d. b.d. 

Nadleśnictwa 
SP 
UG 

właściciele 
gruntów 

Tworzenie 
gospodarstw 
specjalistycznych, 
agroturystycznych 
i ekologicznych 

K 2014 – 2017 b.d. b.d. 
właściciele 
obiektów 

 
9.5. Ochrona przyrody i bioróżnorodności 
 
Tabela 48. Zadania z zakresu ochrony przyrody i bioróżnorodności 

Nazwa zadania 
Typ 

zadania 
Termin 

realizacji 
Szacunkowe 
nakłady [zł] 

Źródło 
finansowania 

Jednostka 
odpowiedzialn

a 

Przeprowadzenie 
działań edukacyjno-
informacyjnych 
mających na celu 
podniesienie 
świadomosci 
ekologicznej ludności 

W 2014 – 2017 

bez środków 
(spotkania z 

mieszkańcami, 
aktualizowanie 

strony 
internetowej) 

budżet gminy UG 
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Inwentaryzacja 
przyrodnicza obszaru 
gminy 

W + K 2014 – 2017 b.d. b.d. 
RDOŚ 

UG 

Rewitalizacja 
i zagospodarowanie 
gminnych parków: 
- Rewitalizacja parku w 
Pawłowiczkach – park 
Olchowy, 
- Rewitalizacja parku w 
Pawłowiczkach przy 
pomniku A. 
Mickiewicza 

W + K 
termin 

nieokreślony 

 
 
 
 

100 000,00 
 
 

200 000,00 

budżet gminy 

WKZ 
RDOŚ 

UG 
właściciele 
obiektów 

Zagospodarowanie 
terenów zielonych 
wzdłuż cieków 
wodnych 

W + K 2014 – 2017 b.d. b.d. 

WZMiUW 
UG 

właściciele 
obiektów 

 
  


