
 

 1 

 
 
 

 
PROGRAM  

OCHRONY ŚRODOWISKA  
DLA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO  

NA LATA 2021-2024  
Z PERSPEKTYWYWĄ DO ROKU 2030 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wodzisław, wrzesień 2020 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWYWĄ DO ROKU 2030 

 

Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869 
 

2 

ZLECENIODAWCA: 

 
 
POWIAT WODZISŁAWSKI 
ul. Bogumińska 2, 44-300 Wodzisław Śląski 
tel.: 32 453 97 10, faks: 32 453 97 12 
mail: starostwo@powiatwodzisławski.pl, www.powiatwodzislawski.pl 
 
ZLECENIOBIORCA: 

  
EKO – TEAM KONSULTING 
ul. Spokojna, 3, 43-330 Hecznarowice 
tel.: 33 486 53 53, faks: 33 486 54 54, kom. 513 100 869 
mail: biuro@eko-team.com.pl, www.eko-team.com.pl 
 
AUTORZY OPRACOWANIA: 
Agnieszka Chylak 
Sebastian Kulikowski 
 
 
INFORMACJE ZAMIESZCZONE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU ZOSTAŁY UDOSTĘPNIONE 
PRZEZ : 

1. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, 
2. Urząd Miasta Wodzisław Śląski, 
3. Urząd Miasta Rydułtowy, 
4. Urząd Miasta Radlin, 
5. Urząd Miasta Pszów, 
6. Urząd Gminy Gorzyce, 
7. Urząd Gminy Godów, 
8. Urząd Gminy Lubomia 
9. Urząd Gminy Marklowice, 
10. Urząd Gminy Mszana, 
11. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach, 
12. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, 
13. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, 
14. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach, 
15. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, 
16. Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Śląski Oddział Regionalny w Częstochowie, 
17. Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie,  
18. Polskie Koleje Państwowe, Polskie Linie Kolejowe S.A, 
19. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gliwicach, 
20. Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą w Gliwicach, 
21. Nadleśnictwo Rybnik, 
22. JSW KWK Jastrzębie-Bzie 
23. JSW KWK Borynia - Zofiówka, 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWYWĄ DO ROKU 2030 

 

Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869 
 

3 

24. PGG KWK Ruch Rydułtowy,  
25. PGG KWK Ruch Jankowice, 
26. PGG KWK Ruch Marcel 
27. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Rudach, 
28. Górnośląską Spółkę Gazownictwa Oddział w Zabrzu, 
29. Tauron Dystrybucję S.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Katowicach 

Treści zawarte w publikacji nie stanowią̨ oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWYWĄ DO ROKU 2030 

 

Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869 
 

4 

SPIS TREŚCI 
 
1. Wstęp .................................................................................................................................................................... 10 

 Cel i podstawa opracowania ............................................................................................................................ 10 
 Metodologia opracowania i zawartość dokumentu ......................................................................................... 11 

2. Uwarunkowania prawne, spójność z dokumentami strategicznymi  i programowymi ........................................ 12 
3. Ogólna charakterystyka powiatu ......................................................................................................................... 16 

 Położenie .......................................................................................................................................................... 16 
4. Ocena stanu środowiska ....................................................................................................................................... 18 

 Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich oddziaływania..............  18 
4.1.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ ..................................................................................................... 18 
4.1.2. Opis stanu obecnego ................................................................................................................................... 26 

4.1.2.1. Jakość powietrza na obszarze powiatu wodzisławskiego ................................................................................ 26 
4.1.2.2. Emisja zanieczyszczeń powodowana przez przedsiębiorstwa na terenie powiatu wodzisławskiego ................... 30 
4.1.2.3. Emisja z emitorów liniowych ......................................................................................................................... 32 
4.1.2.4. Niska emisja na terenie powiatu wodzisławskiego.......................................................................................... 34 
4.1.2.5. Zaopatrzenie powiatu w ciepło sieciowe ........................................................................................................ 36 
4.1.2.6. Zaopatrzenie w gaz na terenie powiatu wodzisławskiego ............................................................................... 36 
4.1.2.7. Warunki wykorzystania OZE ......................................................................................................................... 37 

4.1.3. Analiza SWOT............................................................................................................................................ 42 
4.1.4 Cele i zadania środowiskowe ...................................................................................................................... 42 

 Zagrożenia hałasem ......................................................................................................................................... 44 
4.2.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ ..................................................................................................... 44 
4.2.2. Opis stanu obecnego ................................................................................................................................... 44 

4.2.2.1. Hałas przemysłowy ....................................................................................................................................... 44 
4.2.2.2. Hałas drogowy ............................................................................................................................................. 45 
4.2.2.3. Hałas kolejowy i lotniczy .............................................................................................................................. 50 

4.2.3. Analiza SWOT............................................................................................................................................ 52 
4.2.4 Cele i zadania środowiskowe ...................................................................................................................... 53 

 Pola elektromagnetyczne ................................................................................................................................. 54 
4.3.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ ..................................................................................................... 54 
4.3.2. Opis stanu obecnego ................................................................................................................................... 54 
4.3.3. Analiza SWOT............................................................................................................................................ 55 
4.3.4 Cele i zadania środowiskowe ...................................................................................................................... 56 

 Zrównoważone gospodarowanie wodami, ....................................................................................................... 57 
4.4.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ w zakresie gospodarowania wodami........................................... 57 
4.4.2. Opis stanu obecnego ................................................................................................................................... 58 

4.4.2.1. Wody powierzchniowe .................................................................................................................................. 58 
4.4.2.2. Monitoring rzek w rejonie powiatu wodzisławskiego ...................................................................................... 58 
4.4.2.3. Wody podziemne........................................................................................................................................... 61 
4.4.2.4. Monitoring wód podziemnych ....................................................................................................................... 62 
4.4.2.5. Ochrona przed powodzią oraz skutkami suszy ............................................................................................... 62 

4.4.3. Analiza SWOT............................................................................................................................................ 64 
4.4.4. Cele i zadania środowiskowe ...................................................................................................................... 64 

 Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód . 66 
4.5.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ ..................................................................................................... 66 
4.5.2. Opis stanu obecnego ................................................................................................................................... 69 

4.5.2.1. Zaopatrzenie w wodę .................................................................................................................................... 69 
4.5.2.2. Odbiór ścieków ............................................................................................................................................ 71 

4.5.3. Analiza SWOT............................................................................................................................................ 73 
4.5.4 Cele i zadania środowiskowe ...................................................................................................................... 74 

 Zarządzanie zasobami geologicznymi ............................................................................................................. 75 
4.6.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ ..................................................................................................... 75 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWYWĄ DO ROKU 2030 

 

Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869 
 

5 

4.6.2. Opis stanu obecnego ................................................................................................................................... 76 
4.6.2.1. Surowce naturalne ........................................................................................................................................ 76 
4.6.2.2. Osuwiska ..................................................................................................................................................... 86 

4.6.3. Analiza SWOT............................................................................................................................................ 88 
4.6.4 Cele i zadania środowiskowe ...................................................................................................................... 88 

 Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb.......................................................................................................... 89 
4.7.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ ..................................................................................................... 89 
4.7.2. Opis stanu obecnego ................................................................................................................................... 89 

4.7.2.1. Struktura użytkowania terenu ........................................................................................................................ 89 
4.7.3. Analiza SWOT............................................................................................................................................ 94 
4.7.4 Cele i zadania środowiskowe ...................................................................................................................... 94 

 Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym ........................................................... 96 
4.8.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ ..................................................................................................... 96 
4.8.2. Opis stanu obecnego ................................................................................................................................... 96 

4.8.2.1. Zasady gospodarowania odpadami na terenie powiatu wodzisławskiego ........................................................ 97 
4.8.2.2. Ilości zebranych odpadów ............................................................................................................................. 98 
4.8.2.3. Odpady z sektora przemysłowego – ilość i sposób postępowania .................................................................. 100 
4.8.2.4. Azbest ........................................................................................................................................................ 105 
4.8.2.5. Edukacja ekologiczna ................................................................................................................................. 106 

4.8.3. Analiza SWOT.......................................................................................................................................... 107 
4.8.4. Cele i zadania środowiskowe .................................................................................................................... 107 

 Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,w tym ochrona i poprawa stanu 
różnorodności biologicznej i krajobrazu  oraz wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej 
gospodarki leśnej ................................................................................................................................................. 
  ....................................................................................................................................................................... 108 

4.9.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ ................................................................................................... 108 
4.9.2. Opis stanu obecnego ................................................................................................................................. 109 

4.9.2.1. Siedliska przyrodnicze mające znaczenie dla ochrony środowiska ................................................................ 109 
4.9.2.2. Formy ochrony przyrody na terenie powiatu wodzisławskiego ..................................................................... 110 
4.9.2.3. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów ....................................................................................................... 112 

4.9.3. Analiza SWOT.......................................................................................................................................... 113 
4.9.4 Cele i zadania środowiskowe .................................................................................................................... 113 

 Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska............................................................................................... 115 
4.10.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ ................................................................................................... 115 
4.10.2. Opis stanu obecnego ................................................................................................................................. 115 
4.10.3. Analiza SWOT.......................................................................................................................................... 117 
4.10.4 Cele i zadania środowiskowe .................................................................................................................... 118 
5. Zagadnienia horyzontalne .................................................................................................................................. 119 

 Adaptacja do zmian klimatu ......................................................................................................................... 119 
 Nadzwyczajne zagrożenia .............................................................................................................................. 120 
 Działania edukacyjne..................................................................................................................................... 120 
 Monitoring środowiska .................................................................................................................................. 121 

6. Cele Programu Ochrony Środowiska i ich finansowanie ................................................................................... 121 
 Cele, kierunki interwencji i zadania z zakresu likwidacji źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub 

istotne zmniejszenie ich oddziaływania ........................................................................................................................ 122 
 Harmonogram zadań własnych w zakresie likwidacji źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne 

zmniejszenie ich oddziaływania .................................................................................................................................... 126 
 Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie likwidacji źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub 

istotne zmniejszenie ich oddziaływania ........................................................................................................................ 127 
 Cele, kierunki interwencji i zadania z zakresu ochrony przed hałasem........................................................ 129 
 Harmonogram zadań własnych w zakresie zagrożeń hałasem ...................................................................... 130 
 Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie zagrożeń hałasem.......................................................... 130 
 Cele, kierunki interwencji i zadania z zakresu pól elektromagnetycznych ................................................... 132 
 Harmonogram zadań własnych w zakresie pól elektromagnetycznych ........................................................ 132 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWYWĄ DO ROKU 2030 

 

Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869 
 

6 

 Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól 
elektromagnetycznych .................................................................................................................................................. 133 

 Cele, kierunki interwencji i zadania z zakresu zrównoważonego gospodarowania wodami w tym 
zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód ............... 134 

 Harmonogram zadań własnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami w tym 
zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód
 ................................................................................................................................................................. 136 

 Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami w tym 
zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód
 .................................................................................................................................................................. 136 

 Cele, kierunki interwencji i zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej .......................................... 138 
 Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej ................................... 139 
 Cele, kierunki interwencji w zakresie zarządzania zasobami geologicznymi ........................................... 141 
 Harmonogram zadań własnych w zakresie zarządzania zasobami geologicznymi .................................. 142 
 Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie zarządzania zasobami geologicznymi ...................... 143 
 Cele, kierunki interwencji w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb ................................................. 144 
 Harmonogram zadań własnych w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb......................................... 145 
 Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb ............................ 145 
 Cele, kierunki interwencji w zakresie gospodarki odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym

  .................................................................................................................................................................. 146 
 Harmonogram zadań własnych w zakresie gospodarki odpadami w kierunku gospodarki o obiegu 

zamkniętym.............................................................................................................................................. 147 
 Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie gospodarki odpadami w kierunku gospodarki o obiegu 

zamkniętym.................................................................................................................................................... 
 ................................................................................................................................................................. 147 

 Cele, kierunki interwencji w zakresie zarządzenia zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w 
tym ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu ................................................. 149 

 Harmonogram zadań własnych w zakresie zarządzenia zasobami dziedzictwa przyrodniczego i 
kulturowego, w tym ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu........................ 152 

 Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie zarządzenia zasobami dziedzictwa przyrodniczego i 
kulturowego, w tym ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu........................ 152 

 Cele, kierunki interwencji i zadania z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom środowiska .................... 154 
 Harmonogram zadań własnych w zakresie zakresu przeciwdziałania zagrożeniom środowiska ............ 155 
 Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie zakresu przeciwdziałania zagrożeniom środowiska 155 

7. System realizacji Programu Ochrony Środowiska ............................................................................................. 156 
8. Monitoring Programu ........................................................................................................................................ 158 
9. Streszczenie w języku niespecjalistycznym ........................................................................................................ 161 
 
SPIS TABEL 
TABELA 1 ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH I PRZEDSTAWIENIE SPÓJNOŚCI Z CELAMI ZAPISANYMI W „PROGRAMIE 

OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030” .......... 13 
TABELA 2 ŚREDNIO DOBOWY RUCH NA DRODZE KRAJOWEJ A1 NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO ................................. 32 
TABELA 3 ŚREDNIO DOBOWY RUCH NA DROGACH WOJEWÓDZKICH NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO ........................... 32 
TABELA 4 ROCZNA EMISJA SUBSTANCJI SZKODLIWYCH DO ATMOSFERY ZE ŚRODKÓW TRANSPORTU NA TERENIE POWIATU 

WODZISŁAWSKIEGO ................................................................................................................................................... 33 
TABELA 5 POWIERZCHNIA UPRAW NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO ......................................................................... 41 
TABELA 6 ZAPOTRZEBOWANIE NA SŁOMĘ DLA POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT HODOWANYCH .................................. 41 
TABELA 7 WSKAŹNIK WIELKOŚCI PRODUKCJI BIOGAZU W PRZELICZENIU NA SZTUKI DUŻE [M3/SD/D] ........................................ 42 
TABELA 8 POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO ORAZ PRODUKCJA BIOGAZU .......... 42 
TABELA 9 OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH JCWP ZA LATA 2018-2019 NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO .... 60 
TABELA 10 CHARAKTERYSTYKA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH I ZDEGRADOWANYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE POWIATU 

WODZISŁAWSKIEGO WPISANYCH DO BAZY OPI-TPP ..................................................................................................... 83 
TABELA 11 STRUKTURA UŻYTKOWANIA GRUNTÓW POWIATU WODZISŁAWSKIEGO ................................................................... 89 
TABELA 12 POWIERZCHNIA WYŁĄCZEŃ* Z PRODUKCJI ROLNICZEJ NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W LATACH 2017-2019

 ................................................................................................................................................................................ 91 
TABELA 13 ILOŚĆ ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O PŁATNOŚCI ROLNO-ŚRODOWISKOWE W LATACH 2018-2019 OBEJMUJĄCYCH GRUNTY 

NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO ................................................................................................................... 92 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWYWĄ DO ROKU 2030 

 

Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869 
 

7 

TABELA 14 ILOŚCI ZEBRANYCH ODPADÓW Z TERENU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO ................................................................. 99 
TABELA 15 ZESTAWIENIE ILOŚCI ODPADÓW WYTWORZONYCH I ZEBRANYCH W SEKTORZE GOSPODARCZYM NA TERENIE POWIATU 

WODZISŁAWSKIEGO W ROKU 2018 ORAZ INFORMACJE O PROWADZONYCH NA TERENIE POWIATU PROCESACH ODZYSKU  I 
UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH ..................................................................................................... 103 

TABELA 16 POMNIKI PRZYRODY ZLOKALIZOWANE NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO ................................................ 111 
TABELA 17 DZIAŁANIA W RAMACH ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM ...................................................................................... 157 
TABELA 18 WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO .......................... 158 
 
SPIS RYSUNKÓW 
RYSUNEK 1 LOKALIZACJA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO I GMIN NALEŻĄCYCH DO POWIATU NA TLE WOJEWÓDZTWA ŚLASKIEGO 16 
RYSUNEK 2 ŚREDNIE STĘŻENIE DWUTLENKU SIARKI NA STACJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO W LATACH 

2017 - 2019 (µG/M3) .................................................................................................................................................. 27 
RYSUNEK 3 ŚREDNIE STĘŻENIE DWUTLENKU AZOTU NA STACJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO W LATACH 

2017 - 2019 (µG/M3) .................................................................................................................................................. 28 
RYSUNEK 4 ŚREDNIE STĘŻENIE PYŁU PM10 NA STACJI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM PRZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO W LATACH 2017 - 

2019 (µG/M3) ............................................................................................................................................................ 28 
RYSUNEK 5 EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ PYŁOWO-GAZOWYCH W LATACH 2017-2019 Z ZAKŁADÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE 

POWIATU WODZISŁAWSKIEGO (MG/ROK) ..................................................................................................................... 30 
RYSUNEK 6 EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH W LATACH 2017-2019 Z ZAKŁADÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE POWIATU 

WODZISŁAWSKIEGO (MG/ROK) ................................................................................................................................... 31 
RYSUNEK 7 EMISJA DWUTLENKU WĘGLA ORAZ OGÓŁEM WSZYSTKIE ZANIECZYSZCZENIA W LATACH 2017-2019 Z ZAKŁADÓW 

ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO (MG/ROK) ....................................................................... 31 
RYSUNEK 8 EMISJA LINIOWA NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO ................................................................................. 34 
RYSUNEK 9 ZUŻYCIE ENERGII Z POSZCZEGÓLNYCH NOŚNIKÓW NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO (MWH) ..................... 35 
RYSUNEK 10 UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH NOŚNIKÓW ENERGII W ZUŻYCIU ENERGII KOŃCOWEJ (%) ............................................ 35 
RYSUNEK 11 ZUŻYCIE GAZU NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO (MWH) ..................................................................... 37 
RYSUNEK 12 ENERGIA WIATRU W KWH/(M2/ROK) NA WYSOKOŚCI 10 I 30 M N.P.M. ................................................................. 38 
RYSUNEK 13 ŚREDNIE ROCZNE SUMY USŁONECZNIENIA ........................................................................................................ 39 
RYSUNEK 14 MAPA ROZKŁADU GĘSTOŚCI ZIEMSKIEGO STRUMIENIA CIEPLNEGO NA OBSZARZE POLSKI ...................................... 40 
RYSUNEK 15 LOKALIZACJA BADANEGO ODCINKA AUTOSTRADY A1A ..................................................................................... 47 
RYSUNEK 16 LOKALIZACJA BADANEGO ODCINKA DROGI KRAJOWEJ 78................................................................................... 48 
RYSUNEK 17 LOKALIZACJA BADANEGO ODCINKA DROGI WOJEWÓDZKIEJ 933 (I ODCINEK) ....................................................... 48 
RYSUNEK 18 LOKALIZACJA BADANEGO ODCINKA DROGI WOJEWÓDZKIEJ 933 (II ODCINEK) ...................................................... 49 
RYSUNEK 19  WODY POWIERZCHNIOWE NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO ................................................................. 58 
RYSUNEK 20 LOKALIZACJA JCWPD NA OBSZARZE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO ................................................................... 61 
RYSUNEK 21 MAPA ZAGROŻENIA POWODZIĄ NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO .......................................................... 63 
RYSUNEK 22 DŁUGOŚĆ SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W LATACH 2015-2019 (KM) ............... 69 
RYSUNEK 23 LICZBA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W LATACH 2015-2019 (SZT.) .... 69 
RYSUNEK 24 ZUŻYCIE WODY NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W LATACH 2015-2019 (W TYS. M3) .............................. 70 
RYSUNEK 25 DŁUGOŚĆ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W LATACH 2015-2019 (KM).. 71 
RYSUNEK 26 LICZBA PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W LATACH 2015-2019 

(SZT.) ....................................................................................................................................................................... 71 
RYSUNEK 27 ILOŚĆ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW DO KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO W 

LATACH 2015-2019 (W TYS. M3) ................................................................................................................................. 72 
RYSUNEK 28 PLAN ZASIĘGÓW EKSPLOATACJI I ODDZIAŁYWANIA KWK ROW RUCH MARCEL ................................................. 80 
RYSUNEK 29 ZASIĘG EKSPLOATACJI I ZASIĘG WPŁYWÓW DLA KWK ROW RUCH RYDUŁTOWY ............................................... 81 
RYSUNEK 30 MAPA POGLĄDOWA EKSPLOATACJI DLA PGG S.A KWK ROW RUCH JANKOWICE .............................................. 82 
RYSUNEK 31 PROGNOZOWANE WPŁYWY EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ DLA JSW S.A. KWK JASTRZĘBIE BZIE .............................. 83 
RYSUNEK 32 UDZIAŁ GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA TLE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ......... 91 
RYSUNEK 33 PUNKTY POBORU PRÓBEK DO BADAŃ GLEB PROWADZONYCH W RAMACH MONITORINGU CHEMIZMU GLEB ORNYCH 

POLSKI, KTÓRY STANOWI PODSYSTEM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA W ZAKRESIE JAKOŚCI GLEB I ZIEMI. 
LOKALIZACJA PUNKTÓW POMIAROWYCH NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO (405) ............................................... 93 

RYSUNEK 34 OBSZARY CHRONIONE NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO ..................................................................... 110 
RYSUNEK 35 OBSZARY LEŚNE NA TERENIE POWIATU WODZISŁAWSKIEGO ............................................................................. 113 
 
 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWYWĄ DO ROKU 2030 

 

Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869 
 

8 

WYKAZ SKRÓTÓW: 

AKPOŚK - Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

BAT - najlepsza dostępna technika 

ChZT  -  chemiczne zapotrzebowanie na tlen  

DK - droga krajowa 

DW - droga wojewódzka 

GDDKiA  -  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  

GIOŚ - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska  

GUS  -  Główny Urząd Statystyczny  

GZWP  -  Główne Zbiorniki Wód Podziemnych  

IUNG  -  Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  

KPGO  -  Krajowy Plan Gospodarki Odpadami  

KPOŚK  -  Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych  

LZWP - Lokalny zbiornik wód podziemnych 

NFOŚiGW  -  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

ODR  -  Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

ORSIP - Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej 

OSO  -  obszary specjalnej ochrony ptaków  

OZE  -  Odnawialne Źródła Energii  

PGW WP - Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” 

PIG  -  Państwowy Instytut Geologiczny  

PIOŚ  -  Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska  

PIS  -  Państwowa Inspekcja Sanitarna  

POH  -  Program Ochrony przed Hałasem  

POIiŚ  -  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  

PONE  -  Program Ograniczania Niskiej Emisji  

POP  -  Program Ochrony Powietrza  

PTTK - Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze 

PWiK  -  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

PZRP - Plan zarządzania ryzykiem powodziowym 

RDLP  -  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych  

RDOŚ  -  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

RDW  -  Ramowa Dyrektywa Wodna  

RLM  -  Równoważna Liczba Mieszkańców  

RPO - Regionalny Program Operacyjny 

RZGW  -  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  

SEKAP  -  System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej  

SIWZ  -  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

SOO  -  specjalne obszary ochrony siedlisk 

SPA 2020 - Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 
2020 z perspektywą do roku 2030 
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WFOŚiGW  -  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

WIOŚ  -  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  

WODR  -  Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego  

WSO  -  Wojewódzki System Odpadowy  

WSSE  -  Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  

WWA - wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 

PDR - zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii 

ZPK  -  Zespół Parków Krajobrazowych  

ZZR - zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii 

9WWA - dziewięć podstawowych aromatycznych węglowodorów wielopierścieniowych 
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1. Wstęp 
 Cel i podstawa opracowania  

Podstawą prawną opracowania niniejszego dokumentu jest ustawa Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 
r. poz. 1219 z późn. zm.), gdzie zgodnie z art. 17 „organ wykonawczy powiatu sporządza powiatowy program 
ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych”. 
W 2015 roku (z aktualizacją w 2017 roku) nastąpiła zmiana sposobu realizacji krajowej polityki ochrony 
środowiska, która obecnie jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów 
programowych oraz za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.  
Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu Ochrony Środowiska jest realizacja przez jednostki 
samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów 
strategicznych i programowych. 
Niniejszy „Program…” jest kolejnym dokumentem tego rodzaju, jednocześnie kontynuacją „Programu ochrony 
środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024” opracowanego w 2017 
roku i przyjętego uchwała nr XXXIV/412/2017 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 listopada 2017 roku. 
Niniejszej opracowanie obejmuje zadania, które będą realizowane w latach 2021-2024 oraz w perspektywie do 
2030 roku.   
Podstawą formalną opracowania jest umowa między Eko – Team Konsulting z Bielska Białej, a Powiatem 
Wodzisławskim na wykonanie dokumentacji pt.: „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego 
na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030”.  
Zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 283,  
z późn. zm.), stanowią, iż „projekty polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, 
transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, 
turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, 
wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
[…] wymagają̨ przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko”.  
Niemniej po uzgodnieniu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska istnieje możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny.  
W realizacji Programu Ochrony Środowiska istotne jest uspołecznienie całego procesu tworzenia, a następnie jego 
realizacja i wdrażanie. 
W związku z tym w trakcie procedur opracowywania „Programu…” Powiat Wodzisławski zapewnił możliwość 
udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r.  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  
o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.). 
Interesariusze, w tym służby i inspekcje działające na terenie powiatu, zostali włączeni w prace nad 
przygotowaniem niniejszego dokumentu. W związku z tym na etapie zbierania danych i materiałów do 
opracowania wszystkie referaty zajmujące się szeroko pojętą ochroną środowiska oraz inne jednostki zostały 
poproszone o sprecyzowanie planów i projektów jakie będą realizowane na terenie powiatu do roku 2024 i 2030. 
Jednocześnie już na etapie opracowywania projektu „Programu…” zostały wyznaczone osoby w Starostwie 
Powiatowym w Wodzisławiu w Wydziale Ochrony Środowiska do koordynacji i stałej współpracy z Wykonawcą 
„Programu…”.  
Po zaopiniowaniu niniejszego dokumentu przez Zarząd Województwa Śląskiego „Program Ochrony Środowiska 
dla Powiatu Wodzisławskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030” zostanie uchwalony przez Radę 
Powiatu Wodzisławskiego. 
Z wykonania „Programu…” Starosta powinien co dwa lata sporządzać raporty i przedstawiać je Radzie Powiatu 
oraz przekazywać do organu wykonawczego Województwa Śląskiego.  
Program ma za zadanie wyznaczanie ram dla późniejszych przedsięwzięć, realizowanych w zakresie innych 
programów sektorowych województwa.  
Istotnym celem Programu jest zapewnienie efektywnego i sprawnego wykorzystania środków finansowych na 
działania wskazane w Programie oraz umożliwienie i wspieranie pozyskiwania środków na realizację określonych 
zadań środowiskowych przez jednostki samorządowe.  
Realizacja postanowień „Programu...” powinna doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego oraz 
zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyć warunki dla wdrożenia 
wymagań prawa. 
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 Metodologia opracowania i zawartość dokumentu 
„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030” 
został opracowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) jest narzędziem prowadzenia polityki ochrony środowiska w powiecie. 
Polityka ochrony środowiska to stworzenie warunków do działań związanych z ochroną środowiska  
i zrównoważonym rozwojem, czyli takim który będzie rozwojem gospodarczym, ekonomicznym i ekologicznym. 
Niniejszy dokument został opracowany zgodnie z Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych  
i gminnych programów ochrony środowiska opracowanymi przez Ministerstwo Środowiska we wrześniu 2015 
roku (zaktualizowanych w 2017 roku). Aktualnie obowiązujące wytyczne wymagają podziału harmonogramów 
realizacji zadań na zadania własne samorządu powiatowego oraz zadania monitorowane. Zadania monitorowane 
to zadania realizowane przez jednostki realizujące zadania środowiskowe na terenie powiatu, ale bez 
zaangażowania finansowego Powiatu. 
Etapy opracowania niniejszego dokumentu to:   

• zebranie szczegółowych danych z poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu, 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz jednostek realizujących zadania środowiskowe 
na terenie powiatu w tym między innymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu 
Dróg Wojewódzkich, Nadleśnictwa Rybnik, Wód Polskich, a także wszystkich gmin należących do 
powiatu i większych podmiotów gospodarczych. Dane te były na bieżąco konsultowane i uzupełniane  
w Starostwie Powiatowym. 

• ocena realizacji dotychczasowego Programu ochrony środowiska. 
• ocena aktualnego stanu wszystkich komponentów środowiskowych na obszarze powiatu. Jako punkt 

odniesienia dla niniejszego dokumentu przyjęto stan środowiska oraz stan infrastruktury ochrony 
środowiska na dzień 31.12.2019 r., a tam, gdzie nie było możliwości uzyskania danych wykorzystano 
stan na dzień 31.12.2018 r.  

• wyznaczenie celów i sformułowanie kierunków działań pozwalających na realizację celów dokumentów 
wyższych szczebli. Cele i kierunki działań wyspecyfikowano zgodnie z danymi przekazanymi przez 
Starostwo Powiatowe oraz instytucje. Istotą celów jest ich spójność z wojewódzkim POŚ oraz z Polityką 
ekologiczną Państwa 2030. 

• określenie zasad monitoringu, który pozwoli na badanie postępów w realizacji Programu co 2 lata  
w trakcie opracowywania Raportów z realizacji POŚ.   

Nawiązując do struktury określonej w „Polityce ekologicznej Państwa 2030” niniejszy dokument zawiera kierunki 
interwencji nazwane zgodnie z Polityką. Niemniej jednak odnosząc się do poprzedniego Programu niezbędne było 
w niektórych miejscach zastosowanie nazewnictwa z poprzedniego Programu ochrony środowiska dla Powiatu 
Wodzisławskiego. Dlatego poniżej wskazano podwójne nazewnictwo kierunków interwencji. 
 

Kierunki interwencji  
- zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa 2030 

Kierunki interwencji  
- zgodnie z Programem Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Wodzisławskiego na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 
2024 

Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne 
zmniejszenie ich oddziaływania Ochrony klimatu i jakości powietrza 

Zrównoważone gospodarowanie wodami w tym zapewnienie 
dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki oraz 

osiągnięcie dobrego stanu wód 

Gospodarowania wodami 
Gospodarka wodno – ściekowa 

Ochrona powierzchni ziemi w tym gleb Gleby 

Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz zapewnienie 
bezpieczeństwa biologicznego jądrowego i ochrony radiologicznej Przeciwdziałanie poważnym awariom 

Zarządzenie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, 
w tym ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i 

krajobrazu Zasobów przyrodniczych w tym leśnych 
Wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki 

leśnej 

Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu 
zamkniętym Gospodarki odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów 

Zarządzenia zasobami geologicznymi Zasoby geologiczne 
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Edukacja ekologiczna 
Usprawnienie systemu kontroli i zarzadzania ochroną środowiska 

Adaptacja do zmian klimatu 

Zagadnienia horyzontalne  
(ujęto adaptacje do zmian klimatu, edukację oraz monitoring i 

kontrole) 

Brak w Polityce Ekologicznej Państwa 2030 
Pola elektromagnetyczne 

Hałas 

 
Struktura każdego z rozdziałów dotyczących poszczególnych obszarów interwencji obejmuje: 

• efekty realizacji dotychczasowego POŚ, 
• ocenę stanu aktualnego, 
• analizę SWOT. 

Wszystkie obszary interwencji uwzględniają zagadnienia horyzontalne (przekrojowe dla wszystkich dziedzin) 
takie jak adaptację do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania edukacyjne oraz monitoring. 
Najwięcej akcji edukacyjnych w ostatnich latach dotyczyło gospodarki odpadami. W związku z tym, iż wytyczne 
do sporządzania programów ochrony środowiska nie przewidują osobnego rozdziału dotyczącego edukacji 
ekologicznej działania te zostały opisane w części dotyczącej gospodarowania odpadami.  
Po opracowaniu projektu dokumentacji przeprowadzone zostały konsultacje z Starostwem Powiatowym  
w Wodzisławiu w celu dopracowania ostatecznego kształtu, który został skierowany do opiniowania. Kolejnym 
etapem będzie uchwała Rady Powiatu Wodzisławskiego przyjmująca „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Wodzisławskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030” do realizacji. 
 

2. Uwarunkowania prawne, spójność z dokumentami strategicznymi  
i programowymi 

Podstawowymi aktami prawnymi, które miały wpływ na treść „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Wodzisławskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030” były następujące ustawy:  

• Ustawa Prawo ochrony środowiska,   
• Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,   
• Ustawa o ochronie przyrody,  
• Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych,  
• Ustawa o lasach, 
• Ustawa Prawo wodne,   
• Ustawa Prawo geologiczne i górnicze, 
• Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, 
• Ustawa o odpadach,   
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  
• Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 
• Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.   

Istotnym elementem prognozowania strategicznego jest zapewnienie spójności celów rozwoju wyznaczonych  
w dokumentach programowych i strategicznych opracowanych na poziomie powiatowym, wojewódzkim, 
krajowym i UE.  
Poniżej przedstawiono powiązanie „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego na lata 2021-
2024 z perspektywą do roku 2030” z dokumentami strategicznymi szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego. 
Podczas tworzenia „Programu…” brano pod uwagę założenia, cele, kierunki działań i interwencji zapisane  
w aktualnie obowiązujących dokumentach nadrzędnych. Program ochrony środowiska w swoich założeniach 
uwzględnia najbardziej istotne kierunki rozwoju. Cele, obszary problemowe oraz kierunki rozwoju analizowanych 
dokumentów prezentuje poniższa tabela. 
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Tabela 1 Zestawienie dokumentów strategicznych i przedstawienie spójności z celami zapisanymi w „Programie Ochrony Środowiska dla 
Powiatu Wodzisławskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030” 

Nazwa dokumentu Cele wskazane w dokumencie strategicznym 

NADRZĘDNE DOKUMENTY STRATEGICZNE 

Długookresowa Strategia 
Rozwoju Kraju Polska 

2030 
Trzecia Fala 

Nowoczesności 

Cel 7 - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona  
i poprawa stanu środowiska, 

Cel 8 - Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego 
wykorzystania potencjałów regionalnych, 

Cel 9 - Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski poprzez utworzenie zrównoważonego, spójnego i 
przyjaznego użytkownikom systemu transportowego. 

Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego 

Rozwoju do roku 2020 
(z perspektywą do 2030 r.) 

Cel szczegółowy I – Trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość 
organizacyjną. 
Cel szczegółowy II – Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony. 

Polityka ekologiczna 
państwa 2030 – strategia 

rozwoju w obszarze 
środowiska i gospodarki 

wodnej 

Cel szczegółowy: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego 
(I). 
Cel szczegółowy: Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska (II). 
Cel szczegółowy: Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich oraz zarządzanie 
ryzykiem klęsk żywiołowych (III). 
Cel szczegółowy: Środowisko i edukacja. Rozwijanie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) 
ekologicznych społeczeństwa (IV). 
Cel szczegółowy: Środowisko i administracja. Poprawa efektywności funkcjonowania instrumentów 
ochrony środowiska (V). 

Strategia Zrównoważonego 
Rozwoju Transportu do 

2030 roku 

Kierunek interwencji 3: zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności, 
Kierunek interwencji 5: ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko. 

Strategia zrównoważonego 
rozwoju wsi, rolnictwa i 

rybactwa 2030 
Cel szczegółowy II. Poprawa jakości życia, infrastruktury i stanu środowiska. 

Strategia rozwoju systemu 
bezpieczeństwa 

narodowego 
Rzeczypospolitej Polskiej 

2022 

Cel 3. Rozwój odporności na zagrożenia bezpieczeństwa narodowego 
Cel 4. Zwiększenie integracji polityk publicznych z polityką bezpieczeństwa 

Krajowa Strategia 
Rozwoju Regionalnego 

2030 

Cel 1. Zwiększenie spójności rozwoju kraju w wymiarze społecznym, gospodarczym, środowiskowym i 
przestrzennym, 
Cel 2. Wzmacnianie regionalnych przewag konkurencyjnych 

DOKUMENTY SEKTOROWE 

Krajowy Program Ochrony 
Powietrza do roku 2020  
(z perspektywą do roku 

2030) 

Cel 1 - osiągnięcie w możliwie krótkim czasie poziomów dopuszczalnych i docelowych niektórych 
substancji, określonych w dyrektywie 2008/50/WE i 2004/107/WE, oraz utrzymanie ich na tych 
obszarach, na których są dotrzymywane, a w przypadku pyłu PM2,5 także pułapu stężenia 
ekspozycji oraz Krajowego Celu Redukcji Narażenia,  

Cel 2 - osiągnięcie w perspektywie do roku 2030 stężeń niektórych substancji w powietrzu na 
poziomach wskazanych przez WHO (Światową Organizację Zdrowa) oraz nowych wymagań 
wynikających z regulacji prawnych projektowanych przepisami prawa unijnego.  

Aktualizacja Krajowego 
Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych 

Celem Programu jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków, a co za tym idzie – 
ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami 

Krajowy Plan Gospodarki 
Odpadami 2022 

Cel 1 - Zmniejszenie ilości powstających odpadów, zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat 
należytego gospodarowania odpadami komunalnymi, 

Cel 2 - osiągniecie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ogólnej masy odpadów 
komunalnych w wysokości 50% do 2025 r., 

Cel 3 - zmniejszenie udziału zmieszanych odpadów komunalnych w całym strumieniu zbieranych 
odpadów (zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie). 
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Strategiczny Plan 
Adaptacji dla sektorów i 
obszarów wrażliwych na 
zmiany klimatu do roku 

2020  
z perspektywą do roku 

2030 (SPA2020) 

Cel 1. - Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska  
Cel 2. - Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich  
Cel 3. - Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu  
Cel 4. - Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian 

klimatu  
Cel 5. - Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu  
Cel 6. - Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu  

DOKUMENTY O CHARAKTERZE PROGRAMOWYM 

Program Ochrony 
Powietrza dla 

Województwa śląskiego  

Nadrzędnym celem Programu 
ochrony powietrza jest opracowanie 

działań naprawczych, których 
realizacja doprowadzi do poprawy 

jakości powietrza, co w konsekwencji 
spowoduje ograniczenie 
niekorzystnego wpływu 

zanieczyszczeń powietrza na zdrowie 
i życie mieszkańców województwa 

śląskiego. 

• Redukcja emisji zanieczyszczeń ze źródeł małej mocy 
do 1 MW - działanie wskazane w harmonogramie;  

• Zaplanowanie mechanizmów wsparcia nastawionych na 
łagodzenie ekonomicznych skutków przeprowadzonej 
wymiany kotłów (np. zwiększenia kosztów paliwa 
lepszej jakości);  

• Wprowadzenie w województwie śląskim systemu 
wsparcia doradczego na poziomie gminnym;  

• Zwiększenie skuteczności przyjętych kanałów 
informacyjnych i komunikacyjnych;  

• Ograniczenie wpływu emisji zanieczyszczeń z 
transportu drogowego;  

• Kształtowanie polityki przestrzennej w sposób 
sprzyjający poprawie stanu jakości powietrza;  

• Prowadzenie edukacji ekologicznej - działanie 
wskazane w harmonogramie;  

• Prowadzenie działań kontrolnych - działanie wskazane 
w harmonogramie;  

• Realizacja uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku 
Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w 
sprawie wprowadzania na obszarze województwa 
śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, 
w których następuje spalanie paliw.  

Strategię Rozwoju 
Województwa Śląskiego 

"Śląskie 2020+" 
 

W najbliższych latach 
wymagana jest aktualizacja 

„Strategii…” 

Cel operacyjny: C.1. Zrównoważone 
wykorzystanie zasobów środowiska,  
Cel operacyjny: C.2. Zintegrowany 
rozwój ośrodków różnej rangi,  
Cel operacyjny: C.3. Wysoki poziom 
ładu przestrzennego i efektywne 
wykorzystanie przestrzeni. 

Znacząca poprawa jakości powietrza związana z realizacją 
kierunków działań naprawczych 
Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego 
środowiska 
Utrzymanie wartości natężenia promieniowania 
elektromagnetycznego na dotychczasowych, niskich 
poziomach 
System zrównoważonego gospodarowania wodami 
powierzchniowymi i podziemnymi, umożliwiający 
zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych regionu przy 
osiągnięciu i utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wód 
Racjonale i efektywne gospodarowanie zasobami ze złóż 
Ochrona i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania 
powierzchni ziemi 
Racjonalna gospodarka odpadami 
Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie 
bioróżnorodności i georóżnorodności oraz ochrona krajobrazu 
Przeciwdziałanie awariom instalacji przemysłowych 
Minimalizacja skutków awarii dla ludzi i środowiska 

Program Ochrony 
Środowiska Województwa 
Śląskiego do roku 2019  

z uwzględnieniem 
perspektywy do roku 2024 

 
W 2021 roku wymagana jest 
aktualizacja „Programu…” 

Cel Powietrze atmosferyczne, 
Cel Zasoby wodne, 
Cel Gospodarka odpadami,  
Cel Ochrona przyrody, 
Cel Zasoby surowców naturalnych, 
Cel Tereny poprzemysłowe, 
Cel Hałas, 
Cel Elektromagnetyczne 

promieniowanie niejonizujące, 
Cel Przeciwdziałanie poważnym 

awariom przemysłowym,  
Cel Ograniczenie ryzyka wystąpienia 

poważnych awarii 

• Znacząca poprawa jakości powietrza na obszarze 
województwa śląskiego związana z realizacją 
kierunków działań naprawczych, 

• Realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej 
łączącej efektywność energetyczną z nowoczesnymi 
technologiami, 

• System zrównoważonego gospodarowania wodami 
powierzchniowymi i podziemnymi, umożliwiający 
zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych regionu 
przy osiągnięciu i utrzymaniu co najmniej dobrego 
stanu wód,  

• Zbudowanie systemu zgodnego z hierarchią 
postępowania z odpadami, w której priorytetem jest 
zapobieganie powstawaniu odpadów, a następnie 
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przemysłowych oraz 
minimalizacja ich skutków. 

przygotowanie do ponownego użycia, recykling i inne 
metody odzysku oraz wdrożenie modelu 
gospodarowania odpadami komunalnymi opartego na 
ich selektywnym zbieraniu i termicznym 
przekształcaniu pozostałych odpadów palnych z 
odzyskiem energii,  

• Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone 
użytkowanie bioróżnorodności i georóżnorodności 
oraz ochrona krajobrazu,  

• Zrównoważona gospodarka zasobami surowców 
naturalnych,  

• Racjonalna gospodarka zasobami glebowymi,  
• Przekształcenie terenów poprzemysłowych i 

zdegradowanych województwa śląskiego zgodnie z 
wymaganiami ekologicznymi oraz uwarunkowaniami 
społeczno-ekonomicznymi, 

• Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego 
środowiska, 

• Utrzymanie wartości natężenia promieniowania 
elektromagnetycznego na dotychczasowych, niskich 
poziomach,  

• Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii 
przemysłowych oraz minimalizacja ich skutków.  

Strategia Rozwoju Powiatu 
Wodzisławskiego na lata 

2015 – 2025 

Cel 1 - Rozwój potencjału 
gospodarczego  

Cel 2 - Wysoko atrakcyjność 
zamieszkania w powiecie  

Cel 3 - Rozwój infrastruktury 
funkcjonalnej i efektywności 
świadczonych usług 

Cel 4 - Integracja wewnętrzna 
powiatu i rozwój partnerskiej 
współpracy 

Cel operacyjny 2.1 Poprawa dostępności transportowej i 
wewnętrznego skomunikowania powiatu oraz rozwój 
infrastruktury drogowej, 
Cel operacyjny 2.2 Obniżenie obciążeń środowiska 
przyrodniczego 
Cel operacyjny 2.3 Poprawa bezpieczeństwa publicznego. 

Źródło: „Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska”, Ministerstwa Środowiska, 
wrzesień 2015, oraz opracowanie własne na podstawie aktualnych dokumentów wyższych szczebli 
 

Cele i kierunki działań przedstawione w powyższej tabeli zawierają się w celach i kierunkach działań zapisanych 
w niniejszym „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego na lata 2021-2024 z perspektywą 
do roku 2030”. 
Według ustawy Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)  „[…] w celu realizacji 
polityki ochrony środowiska organ wykonawczy powiatu sporządza powiatowy program ochrony środowiska, 
uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych”, w związku z tym  
w niniejszym opracowaniu zostały ujęte powyższe założenia, cele i priorytety na lata 2021-2024 oraz perspektywa 
długoterminowa do 2030 roku. 
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3. Ogólna charakterystyka powiatu 
 Położenie  

Powiat wodzisławski leży w województwie śląskim, w jego południowo-zachodniej jego części. 
Graniczy: 

o od północnego wschodu z miastem Rybnik,  
o od północy z gminą Gaszowice należącą do powiatu rybnickiego, 
o od wschodu z gmina Świerklany należącą do powiatu rybnickiego i miastem na prawach powiatu 

Jastrzębie-Zdrój,  
o od południa granica powiatu stanowi również granicę państwa z Republiką Czech, 
o od zachodu z gminą Krzyżanowice, gminą Kornowac i gminą Racibórz należącymi do powiatu 

raciborskiego. 

  
Rysunek 1 Lokalizacja Powiatu Wodzisławskiego i gmin należących do powiatu na tle województwa ślaskiego  
Źródło: https://pl.wikipedia.org (dostęp 20.07.2020 r.) 

 
Stolicą powiatu, pełniącą funkcję usługowo-przemysłową jest Wodzisław Śląski, będący ważnym węzłem 
komunikacyjnym, w którym krzyżują się szlaki drogowe.  
Na terenie powiatu wodzisławskiego leżą 4 miasta Wodzisław Śląski, Rydułtowy, Radlin i Pszów i 5 gmin 
Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice i Mszana. 
Rozwojowi gospodarki w powiecie wodzisławskim sprzyjają: położenie przygraniczne i dostępność 
komunikacyjna, zasoby naturalne, walory przyrodnicze oraz duża ilość terenów przystosowanych do rozwijania 
różnych typów działalności: handlowej, przemysłowej i transportu.  
Dostępność komunikacyjna jest dla wielu rodzajów działalności gospodarczej ważnym czynnikiem, stanowiącym 
o lokalnej atrakcyjności gospodarczej danego terenu. 
Przez powiat wodzisławski przebiega droga krajowa nr 78, a także autostrada A1, łącząca Gorzyczki – Mszanę – 
Gliwice – Częstochowę – Łódź – Toruń – Gdańsk oraz drogi wojewódzkie nr 933, 935, 936. Ponadto trwają prace 
nad projektem Drogi Głównej Południowej, drogi szybkiego ruchu przebiegającej przez powiat wodzisławski. 
Cała trasa ma liczyć 23 km i w przyszłości połączy Wodzisław Śląski, Pszów, Rydułtowy, Godów, Mszana, 
Jastrzębie-Zdrój oraz Pawłowice ze zjazdem z autostrady A1 w Mszanie. Korzystne położenie komunikacyjne 
wyróżnia Powiat jako miejsce atrakcyjne dla inwestycji. 
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Położenie Powiatu Wodzisławskiego – na przecięciu szlaków komunikacyjnych, kultur i regionów – skutkuje 
również tym, że w pobliżu znajdują się aż trzy międzynarodowe lotniska (w Ostravie-Mosnovie, Katowicach – 
Pyrzowicach oraz Krakowie-Balicach). 
 
Sieć komunikacji publicznej powiatu w 2019 roku obejmowała 11 linii autobusowych (w tym 4 wykraczające 
poza powiat wodzisławski), na których realizowanych było około 200 kursów dziennie. Statystycznie miesięcznie 
z komunikacji powiatowej korzystało 75 000 pasażerów.  
Według stanu na koniec 2019 roku na terenie powiatu wodzisławskiego zarejestrowanych było 11 367 podmiotów 
gospodarczych, z czego największy udział procentowy stanowią przedsiębiorstwa z sekcji handel i naprawa (26%), 
budownictwo (13%) i przetwórstwo przemysłowe (9%). W podziale na wielkość zatrudnienia zdecydowanie 
dominują przedsiębiorstwa małe zatrudniające do 9 pracowników.1 
Aktualnie powiat obejmują wpływy trzech kopalń KWK ROW Ruch MARCEL, KWK ROW Ruch Rydułtowy 
oraz KWK ROW Ruch Jankowice.  
Przemysł węglowy przeszedł proces restrukturyzacji, kopalnie prowadzą działalność w sposób nowoczesny, 
wykazując należytą dbałość o ochronę środowiska. Duże znaczenie mają w ostatnich latach kwestie związane  
z rekultywacją zwałowisk pogórniczych  poprzez budowę m.in. boisk sportowych, kortów tenisowych czy ścieżek 
rowerowych.2 
Powierzchnia powiatu wynosi 286,92 km2, według danych na koniec 2019 roku powiat zamieszkuje 157088 
mieszkańców. Z uwagi na gęstość zaludnienia powiat wodzisławski zajmuje jedną z najwyższych pozycji pośród 
ziemskich powiatów województwa śląskiego to 547 osób. 
Podział ludności według płci wskazuje na niewielką przewagę liczbową kobiet, które stanowią 51,36% 
mieszkańców powiatu. Wskaźniki demograficzne to ujemny przyrost naturalny i ujemnym saldo migracji. 
Największy pod względem liczby ludności jest Wodzisław Śląski licząc  47 813 mieszkańców, najmniejsza 
natomiast gmina Marklowice , która zamieszkuje 5 405 mieszkańców. 
Struktura wiekowa ludności powiatu to 18,2% mieszkańców jest w wieku przedprodukcyjnym, 21,5% 
mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym, a 60,3% mieszkańców w wieku produkcyjnym. Na koniec 2019 roku 
zarejestrowanych było 2316 osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia w powiecie wodzisławskim wyniosła 4,8%. 
Przez powiat przepływają rzeki Odra, Olza, Lesznica, Nacyna i Szotkówka. W zachodniej części powiatu swoje 
źródło ma rzeka Sumina, a na wschodnich jego krańcach swe źródła ma rzeka Pszczynka. Północna część regionu 
(od Wodzisławia na północ) to krajobraz górnośląski z kominami zakładów przemysłowych i hałdami. 
W powiecie wodzisławskim występują bardzo duże różnice w wysokościach względnych sięgające ponad 100 
metrów. W okolicach Rogowa i Bełsznicy roztacza się malowniczy krajobraz na dolinę Odry. Stawy Wielikątu 
tworzą ponadto doskonały teren dla dzikiego ptactwa.  
Atrakcyjność powiatu to także rozbudowana infrastruktura techniczna, ale również zabytki architektury i budowle 
sakralne. Zaliczyć do nich można m.in. staromiejską zabudowę Wodzisławia, drewniane kościoły i kapliczki,  
a także obiekty poprzemysłowe. Budowle te są bardzo ciekawe pod względem architektonicznym i historycznym. 
W powiecie funkcjonuje kilkadziesiąt kilometrów tras rowerowych i ścieżek, a także szlaków turystycznych, 
Bardzo urozmaicona rzeźba terenu, piękne widoki doliny Odry, spora liczba atrakcji kulturowych sprzyja turystyce 
rowerowej, której trasy poprowadzono w taki sposób, by można było bez większych problemów zobaczyć 
najciekawsze miejsca ziemi wodzisławskiej.  
Życie kulturalne mieszkańców powiatu skupia się głównie w Wodzisławiu Śląskim, w którym mają swe siedziby 
min. Wodzisławskie Centrum Kultury, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, Muzeum Miejskie czy 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Wodzisławskiej.  
 
 
 
 

                                                
1 https://www.nowiny.pl/powiat-wodzislawski/169541-wielki-raport-o-stanie-powiatu.html (dostęp 20.08.2020) 
2 https://www.powiatwodzislawski.pl/prezentacja-powiatu/gospodarka (dostęp 27.08.2020) 
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4. Ocena stanu środowiska 
 Likwidacja źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne 

zmniejszenie ich oddziaływania  
4.1.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ 

Cel długoterminowy do 2020 roku zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony środowiska 
POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA NA TERENIE POWIATU 

 
Kierunek interwencji w poprzednim Programie ochrony środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego na lata 2017-2020 z 

perspektywą do roku 2024 brzmiał „Ochrona powietrza” 

Zadania Podjęte działania Efekt ze 
wskaźnikiem 

Wydawanie pozwoleń na 
wprowadzanie pyłów i 

gazów do powietrza 

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim 
W okresie 2018-2019 Starosta Wodzisławski udzielił pozwolenia zintegrowanych 
m.in. na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. 
dla instalacji służących do produkcji ciepła zlokalizowanych przy ul. Leona 2 w 
Rydułtowach. Zakład posiada koncesję na: wytwarzanie ciepła. Przesyłanie i 
dystrybucję ciepła oraz zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 
Źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów energetycznego spalania są 
dwa kotły wodne K1 i K2 typu WR-25 o łącznej mocy 58,87 MW, z tego 5,1 MW to 
moc palników gazowych w kotle K1. 
Aktualnie na terenie powiatu funkcjonuje 28 przedsiębiorstw posiadających 
pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. 
Marszałek Województwa Śląskiego 
W okresie 2018-2019 Marszałek Województwa Śląskiego udzielił 3 pozwoleń 
zintegrowanych.  

4 decyzje / 
pozwolenia 

Monitoring stanu jakości 
powietrza na stacji 

pomiarowej na terenie 
powiatu 

wodzisławskiego 

WIOŚ Katowice 
Okresowe badania powietrza są prowadzone przez WIOŚ w Katowicach w ramach 
Państwowego Monitoringu Powietrza. Jest to zadanie ciągłe jednostki. Badania na 
terenie powiatu prowadzone są na dwóch stacjach: 

• stacji automatycznej w Wodzisławiu Śląskim, 
• stacji manualnej umieszczonej w Godowie, przy ul. Gliniki. Wyniki 

udostępniane są na stronie WIOŚ Katowice w okresie 2 miesięcy od 
pobrania próbek. 

Gmina Godów  
W 2018 r. na budynku Szkoły Podstawowej w Godowie zamontowano czujnik 
pomiaru zanieczyszczeń powietrza. Na stronie urzędu dostępne są linki do obu 
czujników pomiarowych gdzie można sprawdzić stężenie pyłów PM10 i PM2,5.  
Miasto Radlin 
Miasto Radlin brało udział wspólnie z innymi gminami Subregionu Zachodniego w 
kampanii edukacyjnej „Gmina z dobrą energią”, w ramach której na terenie Miasta 
zainstalowany został czujnik jakości powietrza. W 2018 roku zawarta została umowa 
z firmą Airly Sp. z o.o. na kontynuację obsługi czujnika. 
Gmina Lubomia 
Na terenie gminy obowiązują zapisy Planu działań krótkoterminowych stanowiące 
integralną część Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. Plan ten 
wprowadza trzy poziomy ostrzegania w ramach różnych poziomów alarmów. W roku 
2019 I poziom informowania został osiągnięty 20.02.2019 r., co oznacza, że od tego 
dnia do końca 2019 roku występuje na obszarze województwa śląskiego 
przekroczenie 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dopuszczalnej 50 µg/m3 średnich 
dobowych stężeń pyłu PM10 z ostatnich 12 miesięcy. 
Gmina od 2017 roku jest w posiadaniu dwóch czujników jakości powietrza 
zamontowanych na budynku GOKSiR w Lubomi oraz WDK w Syryni. Mieszkańcy 
mogą poprzez aplikację Airly oraz stronę internetową gminy sprawdzić na bieżąco 
jakość powietrza. 
Łącznie na terenie powiatu zainstalowano 14 czujników jakości powietrza airly, w 
tym w: 

• Gminie Mszana – ul. 1 Maja, Centralna, Wiejska w Mszanie, 
• Gminie Godów - na budynku Szkoły Podstawowej w Godowie, 
• Mieście Radlin, ul. Józefa Rymera, ul. Wiosny Ludów 
• Gminie Lubomia - na budynku GOKSiR w Lubomii oraz WDK w Syryni, 
• Gminie Pszów – ul. Komuny Paryskiej, Krzyżkowicach w Pszowie, 
• Gminie Rydułtowy – ul. Ofiar Terroru w Rydułtowach, 
• Wodzisławiu – ul. Gałczyńskiego, ul. Ks. Płk. Kubsza, Czyżowicka. 

2 stacje pomiarowe 
14 czujników 

jakości powietrza 
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Monitoring i kontrola 
podmiotów 

korzystających ze 
środowiska 

WIOŚ Katowice 
W latach 2018- 2019 WIOŚ w Katowicach przeprowadził na terenie powiatu 6 
kontroli podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie powietrza. W trzech 
przypadkach stwierdzono nieprawidłowości. 

6 kontroli 

Ograniczenie niskiej 
emisji oraz podniesienie 

efektywności 
energetycznej – 

termomodernizacja 
budynków użyteczności 
publicznej i budynków 

komunalnych 

Gmina Godów 
W latach 2018-2019 Gmina przeprowadziła 7 inwestycji ograniczających niską emisję 
za łączna kwotę 8 005 211,35 zł, w tym: 

• termomodernizacja Ośrodka Kultury w Godowie; koszt: 3 061 910,00 zł, 
• termomodernizacja Ośrodka Kultury w Skrbeńsku; koszt: 2 277 396,23 zł, 
• termomodernizacja budynku OSP w Godowie, 944 787,94 zł, 
• termomodernizacja budynku byłego przedszkola w Godowie; koszt: 1 642 

947,68 zł, 
• montaż instalacji gazowej oraz kotła w budynku LKS Łaziska; koszt: 24 

169,50 zł, 
• montaż instalacji gazowej oraz kotła w budynku ośrodka zdrowia w 

Łaziskach; koszt: 12 000,00 zł, 
• remont mieszkania chronionego w Gołkowicach przy ul. Celnej 49; koszt: 

42 000,00 zł. 
Gmina Gorzyce 
W ramach realizacji zadania w 2019 roku wykonano termomodernizację budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzyczkach o wartości 98 340,00 zł. 
Dodatkowo wykonano dokumentację projektową na termomodernizację budynku 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olzie. 
Gmina Mszana 
W latach 2018-2019 wykonano działania termomodernizacyjne w: 

• Zespole Szkół w Mszanie, 
• Szatni Sportowej w Mszanie.  

Miasto Radlin 
W latach 2018-2019 Miasto przeprowadziło 7 inwestycji ograniczających niską 
emisję za łączna kwotę 8 005 211,35 zł, w tym: 

• ul. Mikołajczyka 11 - przeprowadzono termomodernizację budynku. 
Zamontowano 9 kotłów gazowych kondensacyjnych, dwufunkcyjnych z 
zamkniętą komorą spalania do ogrzewania etażowego mieszkań, 

• ul. Mielęckiego 7 - wykonano instalację CO wraz z podłączeniem do sieci 
ciepłowniczej (10 mieszkań). Docieplono ściany od wewnątrz bloczkami 
Ytong multipor w trzech mieszkaniach. Docieplono wełną mineralną strop 
pomiędzy I piętrem a poddaszem nieużytkowym, 

• ul. Rydułtowska 43 - termomodernizacja budynku (docieplenie ścian 
zewnętrznych), 

• ul. Korfantego 61/3 - montaż kotła CO gazowego kondensacyjnego z 
zamkniętą komorą spalania do etażowego ogrzewania mieszkania. 

• zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne wraz z 
wymianą pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym 
przy ulicy Korfantego 79 – ocieplenie dachu, 

• wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z podłączeniem do 
ciepłociągu miejskiego oraz instalacji gazu w budynku przy ulicy 
Korfantego 93, 

• modernizacja mieszkań przy ulicy Mielęckiego 7 w Radlinie w tym 
ocieplenie mieszkań, 

• termomodernizacja i wymiana źródła ciepła na ogrzewanie gazowe w 
budynkach przy ul. Mikołajczyka 6 oraz Mikołajczyka 9, 

• podłączenie do sieci ciepłowniczej budynków miejskich przy ul. 
Pocztowej, Mielęckiego i Korfantego 93. 

Miasto Rydułtowy 
W okresie 2018-2019 w ramach realizacji zadania prowadzono następujące 
inwestycje: 

• poprawa efektywności energetycznej budynku Sali sportowej przy ul. Gen. 
J. Bema w Rydułtowach, 

• przebudowa budynku wielorodzinnego na mieszkania socjalne przy ul. 
Barwnej 6 w Rydułtowach. 

Miasto Wodzisław Śląski 
W roku 2018 Miasto zrealizowało  3 zadania: 

• termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3, 
• termomodernizacja budynku MOSiR, 

termomodernizacja 
21 budynków 
użyteczności 

publicznej 
termomodernizacja 

13 budynków 
mieszkalnych 

Termomodernizacja 
budynków mieszkalnych 
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• termomodernizacja ściany frontowej Zespołu Szkół nr 1 przy ulicy św. 
Wawrzyńca 11 

Koszty inwestycji termomodernizacyjnych wyniosły 5 927 095,36 zł., z czego 3 867 
943,67 zł. stanowiła dotacja z WFOŚiGW i RPO WSL. 
W roku 2019 w ramach realizacji działania „Poprawa efektywności energetycznej 
komunalnej infrastruktury mieszkalnej w Wodzisławiu Śląskim" (tzw. EKO 
STARÓWKA, w tym kamienice zarządzane przez spółkę Domaro zlokalizowane przy 
ulicach: Kościelna 2/Sądowa 4, Kościelna 4, Kościelna 8, Kościelna 10, Opolskiego 
4) – miasto w roku 2019 rozpoczęło realizację zadania zakończony w roku 2020. 
Ponowny wniosek o dofinansowanie zadania ze środków RPOWSL 2014-2020 
zostanie złożony do dnia 30.06.2020 r. 
W ramach działania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w 
Wodzisławiu Śląskim (w tym: OSP Radlin, OSP Zawada, OSP Turzyczka, OSP 
Jedłownik, SP1, SP17 oraz SKM budynek administracyjno-biurowy) – miasto w roku 
2019 rozpoczęło realizację zadania, a zakończy w 2021 r., wniosek o dofinansowanie 
zadania ze środków RPOWSL 2014-2020 został złożony w 2018 r. Koszt działań w 
2019 roku to 233 047,43 zł. 
Ponadto w 2019 realizowano zadania: 

• modernizację instalacji C.O. w budynku wielorodzinnym przy ul. 
Górniczej 2-6 w systemie zaprojektuj i wybuduj, 

• termomodernizacja dachu Wodzisławskiego Centrum Kultury wraz z 
przygotowaniem pod montaż instalacji fotowoltaicznej i robotami 
towarzyszącymi. 

Gmina Lubomia 
W roku 2019 opracowano wniosek aplikacyjny projektu pn.: Przebudowa i 
termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubomi; koszt: 2 460,00 zł. 

Wymiana 
indywidualnych 

systemów grzewczych 
na kotły niskoemisyjne 

Gmina Godów 
W latach 2018-2019 w ramach realizacji PONE dofinansowano inwestycje: 

• w roku 2018 - 26 pieców retortowych oraz 32 piece gazowe, 
• w roku 2019 - 11 pieców retortowych, 57 pieców gazowych oraz 2 piece 

opalane biomasą. 
Gmina Gorzyce 
W latach 2018-2019 Gmina realizowała  Plan gospodarki niskoemisyjnej, w ramach 
którego dofinansowała następujące działania: 

• wymiana 74 szt. kotłów węglowych na kotły retortowe, 
• wymiana 16 szt. kotłów węglowych na kotły opalane biomasą. 
• wymiana 65 szt. kotłów węglowych na kotły retortowe, 
• wymiana 14 szt. kotłów węglowych na kotły opalane biomasą, 
• wymiana 34 szt. kotłów węglowych na kotły gazowe, 
• wymiana 12 szt. kotłów węglowych na pompy ciepła. 

Gmina Mszana 
W latach 2018-2019 Gmina Mszana realizowała  Program ograniczenia niskiej emisji, 
w ramach którego dofinansowała następujące działania: 

• zmodernizowała w 2018 roku 90 kotłowni (w tym: wymieniono 45 kotłów 
na węglowe, 9 na pellet oraz 36 na kotły gazowe). 

• zmodernizowano w 2019 roku 53 źródła ciepła (w tym: wymieniono 28 
kotłów na gazowe, 23 kotły na węglowe oraz 2 na pellet). 

Ponadto w 2019 roku dofinansowano wymianę do 43 kotłów z budżetu gminy. 
Miasto Radlin 
W 2018 roku udzielono z budżetu Miasta 114 dotacji na dofinansowanie kosztów 
inwestycyjnych związanych z ochroną powietrza i wykorzystaniem lokalnych źródeł 
energii odnawialnej; koszt: 566 203,00 zł (w tym uwzględniono 58 wniosków z 
naboru w 2017 roku oraz 64 wnioski z 2018 roku). W 2019 roku udzielono z budżetu 
miasta 67 dotacji o łącznej wartości 330 048,04 zł. 
Miasto Rydułtowy 
W roku 2018 udzielono dotacji do wymiany 53 szt. wysokoemisyjnych, 
niskosprawnych źródeł ciepła na kwotę 159 000,00 zł.  
W roku 2019 udzielono dotacji do wymiany 52 szt. wysokoemisyjnych, 
niskosprawnych źródeł ciepła na kwotę 156 000,00 zł, w tym: 

• 17 szt. kotłów gazowych,  
• 4 szt. węzłów cieplnych,  
• 9 szt. kotłów na pellet, 
• 22 szt. kotłów na ekogroszek. 

Miasto Wodzisław Śląski 

Wymiana/ montaż 
2 089 nowych 
źródeł ciepła 
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W 2018 roku w Wodzisławiu Śląskim przeprowadzono 423 inwestycje polegające na 
wymianie źródeł ciepła i termomodernizacji. 420 przedsięwzięć dotyczyło wymiany 
źródeł ciepła w budynkach osób fizycznych. W 403 budynkach zlikwidowano 
tradycyjne kotły węglowe. Łączny koszt modernizacji źródeł ciepła wyniósł 6 295 
595,09 zł., z czego 2 094 359,62 zł. stanowiło dofinansowanie właścicieli 
nieruchomości z budżetu miasta i WFOŚiGW.  
W roku 2019 miasto dofinansowało mieszkańcom łącznie 293 inwestycje polegające 
na wymianie źródeł ciepła/montażu instalacji OZE (w tym: 112 kotłów węglowych 5 
klasy + ecodesign, 22 kotły opalane biomasą 5 klasy + ecodesign, 131 kotłów 
gazowych, 22 pompy dla potrzeb centralnego ogrzewania, 1 wymiennik ciepła, 5 
pomp ciepła dla potrzeb ciepłej wody użytkowej). Wartość całkowita zadania 
wynosiła 4 515 973,00 zł 
Gmina Lubomia 
W celu wspomagania mieszkańców w zadaniach proekologicznych Gmina w 2019 
roku prowadziła dofinansowania dla właścicieli budynków jednorodzinnych 
zlokalizowanych na terenie gminy poprzez Program Ograniczania Niskiej Emisji w 
ramach którego zlikwidowano 78 nieekologicznych kotłów zastępując je:  

• 40 kotłami klasy 5 opalanymi ekogroszkiem,  
• 35 kotłami opalanymi gazem.  
• 3 kotłami klasy 5 opalanymi biomasą. 

Gmina Marklowice 
W 2018 roku w ramach naboru wniosków na dzierżawę kotłów centralnego 
ogrzewania na paliwo stałe spełniające wymagania 5 klasy emisji ECODESIGN 
złożono 302 wnioski. Ostatecznie podpisano 258 szt. umów na dzierżawę kotłów (w 
tym 231 szt. kotłów na ekogroszek i 27 szt. kotłów na pellet). Wszystkie kotły zostały 
zabudowane przez mieszkańców. Koszt: 2 423 722,50 zł. W roku 2019 złożono 169 
wniosków. Ostatecznie podpisano 159 szt. umów na dzierżawę kotłów (w tym 142 
szt. kotłów na ekogroszek i 17 szt. kotłów na pelet). Kotły w ilości 158 szt. zostały 
zabudowane przez mieszkańców; Koszt: 1 610 172,43 zł. 
Ponadto w roku 2018 Gmina udzieliła 20 dotacji do wymiany wysokoemisyjnych 
kotłów węglowych na kotły gazowe kondensacyjne lub z zamkniętą komorą spalania 
o łącznej wysokości 136 134,23 zł. Do ww. programu przewidzianego na lata 2018-
2019 zakwalifikowano 35 wniosków, z czego 20 zrealizowano w 2018 r., a 15 w roku 
2019. Z budżetu Gminy udzielono również dotacji do modernizacji kotłów w 
kotłowniach gazowych, które w roku 2018 miały powyżej 12 lat. Z tej formy dotacji 
skorzystało 17 gospodarstw domowych. W ramach tego działania mieszkańcy 
dokonali wymiany starych, wyeksploatowanych kotłów gazowych na nowe 
urządzenia o wyższej sprawności. Na ten cel gmina wydała 58 572,23 zł. 
W okresie od stycznia do grudnia 2019 roku Gmina poniosła nakłady w wysokości 
174 851,37 zł na dotację do wymiany 25 sztuk pieców węglowych na gazowe. 
Miasto Pszów 
W roku 2018 udzielono 49 dofinansowań na realizację inwestycji związanej z 
modernizacją systemu grzewczego polegającego na likwidacji źródła ciepła 
opalanego paliwem stałym, niespełniającym wymagań klasy 5 i wyższej, z czego: 

• 48 dofinansowań dotyczyło budynków jednorodzinnych, 
• 1 dofinansowanie dotyczyło mieszkania w budynku wielorodzinnym. 

Na realizację ww. zadań w 2018 roku Miasto Pszów przeznaczyło kwotę 344 800,00 
zł. 
W roku 2019 udzielono 74 dofinansowań, z czego: 

• 73 dofinansowań dotyczyło budynków jednorodzinnych, 
• 1 dofinansowanie dotyczyło mieszkania w budynku wielorodzinnym. 

Na realizację ww. zadań w 2019 roku Gmina Pszów przeznaczyła kwotę 512 800,00 
zł. 

Przebudowa i 
modernizacje sieci 
gazowej na terenie 

powiatu 
wodzisławskiego 

(Gmina Wodzisław, 
Marklowice, Radlin) 

Rozbudowa sieci 
gazowej na terenie 

powiatu 
wodzisławskiego w 
miarę występowania 

przyszłych 
potencjalnych odbiorców 

PSG Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu 
Rozbudowa sieci gazowniczej jest realizowana na bieżąco w miarę zgłaszanych 
potrzeb w ramach procesu przyłączeniowego a wszelkie inwestycje związane z 
rozbudowa sieci gazowej na w/w terenach będą realizowane w miarę występowania 
przyszłych potencjalnych odbiorców o warunki techniczne podłączenia do sieci 
gazowej i spełniające warunek opłacalności ekonomicznej. 
W roku 2018 zmodernizowano lub wyremontowano sieci gazowe na terenie j.w.: 

• SRPII Wodzisław ul. Dębowa, 
• Wodzisław ul. 26 Marca, Piastowska, 
• Radlin ul. Orkana, 
• Radlin ul. Sienkiewicza, 
• Wodzisław Śl. ul. Żeromskiego. 

Łącznie w 2018 roku prowadzono prace na 6,878 km sieci gazowej ś/c, 2,067 km sieci 
gazowej n/c oraz przyłączono 188 odbiorców.  

modernizacja 
14,842 km sieci 

gazowej ś/c 
modernizacja 3,087 
km sieci gazowej 

n/c 
montaż 41,399 km 

czynnej sieci 
gazowej  

montaż 980 
przyłączy 
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W roku 2019 zmodernizowano lub wyremontowano sieci gazowe na terenie j.w.: 
• Wodzisław Śl. ul. Waryńskiego, 
• Marklowice ul. Zielona, 
• Wodzisław Śl. ul. Tysiąclecia, 
• Radlin ul. Mariacka, Odległa, 
• Wodzisław Śl. ul. Prusa, 
• Radlin ul. Solskiego, 
• Wodzisław Śl. ul. XXX Lecia, 
• Pszów ul. M. Konopnickiej, 
• Wodzisław Śl. os. Plac Zwycięstwa, 
• Wodzisław Śl. ul. Gołębia. 

Łącznie w 2019 roku prowadzono prace na 7,964 km sieci gazowej ś/c, 1,020 km sieci 
gazowej n/c oraz przyłączono 367 odbiorców.  
Miasto Radlin 
W roku 2019 w ramach realizacji zadania rozbudowano sieć gazową w ul. Głożyńskiej 
w kierunku ul. Rymera oraz w ul. Rymera w kierunku centrum miasta. 
Miasto Wodzisław Śląski 
W latach 2018-2019 PSG Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzu wykonała 
następujące działania: 

• rozbudowa sieci gazowej Ś/C DZ 40 PE wraz z budową przyłącza gazu 
DZ25 PE na działkach nr 1182/121, 2158/117, 2155/117 zlokalizowanych 
w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Czarnieckiego, 

• budowa sieci gazowej wraz z przyłączami gazu do budynków 
mieszkalnych Wodzisław Śl. ul. Pszowska, 3330/250, 468/250, 
467/2513367/250, 3366/250, 3293/250, 3294/250, 

• budowa sieci gazowej SC DZ90 wraz z przyłączem gazu s/c dz25 do 
budynku mieszkalnego, Wodzisław Śląski, ul. Radlińskie Chałupki, działa 
nr 2308/168, 2307/168, 2306/168, 2305/168, 

• budowa sieci gazowej wraz z przyłączami gazu do budynków 
mieszkalnych, Wodzisław Śląski, Pszowska, działki nr 659/246, 2810/241, 
2811/241, 2812/241, 2813/241, 2814/241, 2815/241, 

• budowa sieci gazowej śr/c ul. Grodzisko, Wodzisław Śląski, działki nr 
2740/61, 2781/61, 41, 2389/61, 2739/61, 

• rozbudowa sieci gazowej pE ś/c DZ40 oraz budowa przyłączy gazu PE Ś/d 
Dz25 do budynków mieszkalnych, Wodzisław Śląski ul. Czarnieckiego, 
dz 2574/23, 2579/23, 2577/23, 

• rozbudowa sieci gazowej Ś/C wraz z budową przyłącza gazu na działkach 
nr 1740/56, 1685/56 zlokalizowanych w Wodzisławiu Śląskim przy ul. 
Skrzyszowskiej, 

• budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazu do 
budynku mieszkalnego Wodzisław Śląski ul. Słowiańska 8, działka nr 349, 
1012/370, 1099/351, 2759/368, 2758/367, 2760/368, 

• budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z przyłączem do budynku 
mieszkalnego, Wodzisław Śl. ul. Staszica 1, 3319/100, 3260/100, 
3323/100, 3259/100, 3258/100, 3257/100. 

Przebudowa dróg 
wojewódzkich na terenie 

powiatu 
wodzisławskiego 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
W latach 2018-2019 w ramach bieżącego utrzymania dróg prowadzone są prace 
interwencyjne i utrzymaniowe polegające na zapewnieniu ciągłości nawierzchni oraz 
zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. W roku 2018 
realizowano następujące inwestycje:  

• przebudowa drogi wojewódzkiej nr 936 wraz z chodnikami od km 0+000 
do km 4+160 w miejscowości Wodzisław Śląski przy ul. Młodzieżowej. 
Zadanie jest w trakcie realizacji. Koszt zadania to 12 575 014,77 zł, 

• remont ustroju nośnego mostu w ciągu DW 936 w miejscowości Buków; 
koszt: 278 518,63 zł.  

przebudowa 1 
odcinka o długości 
4,16 km oraz mostu 

nośnego 

Przebudowa dróg 
powiatowych 

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni 
W roku 2018 zrealizowano następujące inwestycje: 

• przebudowa drogi powiatowej 5037S (ul. 1 Maja w Gołkowicach); koszt: 
2 086 557,40 zł, 

• przebudowa ul. Gorzyckiej w Czyżowicach; koszt: 1 230 470,85 zł, 
• przebudowa ul. Mszańskiej w Turzy Śląskiej; koszt: 232 594,76 zł, 
• przebudowa ul. Raciborskiej w Syryni; koszt: 648 046,68 zł, 
• przebudowa obiektu mostowego zlokalizowanego w ciągu DP nr 3512S 

(km 10+371) ul. Raciborska w Syryni; koszt: 878 707,36 zł, 

przebudowa 22 
odcinków dróg 
powiatowych 

przebudowa/ prace 
na 111 odcinkach 

dróg gminnych Rozbudowa i 
modernizacja dróg 

gminnych na terenie 
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powiatu • przebudowa ul. Szymanowskiego w Marklowicach; koszt: 768 430,24 zł, 
• przebudowa ul. K. Miarki w Pszowie; koszt: 713 578,83 zł, 
• przebudowa drogi powiatowej 5024S (ul. Korfantego- Hallera- 

Rydułtowskiej) w Radlinie; koszt: 919 806,03 zł, 
• przebudowa drogi powiatowej 5028S w Radlinie; koszt: 131 257,92 zł, 
• przebudowa ul. Plebiscytowej w Rydułtowach; koszt: 1 503 605,14 zł, 
• przebudowa drogi powiatowej nr 5005S (ul. Mikołaja Kopernika) z drogą 

powiatową nr 5006S (ul. Skrzyszowska) w Wodzisławiu Śląskim; koszt: 
642 190,31 zł, 

• przebudowa drogi nr 5000S (ul. Górnicza- Kokoszycka w Wodzisławiu 
Śląskim)- etap II; koszt: 4 236 865,51 zł, 

• przebudowa DP 5005S (ul. Mikołaja Kopernika) w Wodzisławiu Śląskim- 
etap II; koszt: 884 966,15 zł, 

• przebudowa ul. Letniej w Wodzisławiu Śląskim; koszt: 260 713,26 zł, 
W roku 2019 zrealizowano następujące inwestycje: 

• przebudowa drogi powiatowej nr 5047S (ul. Dworcowa w Łaziskach i ul. 
Wodzisławska w Turzy Śl.; koszt: 757 489,56 zł, 

• przebudowa drogi powiatowej 5037S (ul. 1 Maja w Gołkowicach)- II; 
koszt: 663 958,54 zł, 

• przebudowa drogi powiatowej nr 5047S (ul. Dworcowa w Łaziskach i ul. 
Wodzisławska w Turzy Śl.: koszt: 757 489,56 zł, 

• przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska w Gorzycach i 
Bełsznicy) od km 1÷378 do km 2÷737,82; koszt: 7 457 268,14 zł, 

• przebudowa nawierzchni jezdni ul. Wiejskiej w Uchylsku; koszt: 347 
868,48 zł, 

• przebudowa drogi powiatowej nr 5048 w Gorzycach (korekta 
skrzyżowania); koszt: 95 738,00 zł, 

• przebudowa wiaduktu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi 
powiatowej nr 3512S (w km 10÷766) w Syrynii; koszt: 1 277 947,46 zł, 

• przebudowa ul. Korfantego i Mickiewicza w Lubomi; 623 172,18 zł. 

Zakup pojazdów 
niskoemisyjnych 

Gmina Gorzyce 
W roku 2019 gmina zakupiła nowy autobus, przystosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych, wyposażony w windę hydrauliczną dla osób na wózkach. 

1 pojazd 

Promowanie 
ekologicznych źródeł 
transportu (transport 
rowerowy, zbiorowy) 

Gmina Godów 
Na terenie gminy Godów występuję 33,1 km ścieżek rowerowych i pieszych 
prowadzonych przez cenne przyrodniczo tereny oraz promujące wartościowe obiekty 
architektury sakralnej. W roku 2018 zakończono budowę nowej ścieżki rowerowej na 
odcinku o długości 2,841 km od stadniny koni w Skrzyszowie do ul. 1 Maja w 
Godowie, po nieczynnym nasypie kolejowym. Projekt nosi nazwę „Po żelaznym 
szlaku”. Koszt inwestycji wyniósł 2 959 405,97 zł. W roku 2019 wybudowano ścieżkę 
rowerową „Rowerem po żelaznym, szlaku” część II. Koszt inwestycji wyniósł 
1 980 006,51 zł. 
Gmina Gorzyce 
W latach 2018-2019 Gmina zapewniała bezpłatny transport dzieci do szkół na terenie 
gminy. Koszt w 2018 roku to 24 500,00 zł. 
Miasto Radlin 
W ramach projektu „Budowa infrastruktury liniowej prowadzącej do centrum 
przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim (projekt partnerski)” – wybudowano 607 m 
ścieżki rowerowej szer. 2,5 m z drogą dojazdową 3,0 m do granicy z Wodzisławiem 
Śl. 
Miasto Wodzisław Śląski 
W roku 2019 w ramach realizacji zadania wybudowano łącznik istniejącej ścieżki 
pieszo-rowerowej przy ul. Rybnickiej z chodnikiem przy ul. Rybnickiej; koszt: 
13 489,14 zł. 
Gmina Lubomia 
W okresie lat 2018-2019 w ramach realizacji zadania wykonano następujące 
inwestycje: 

• budowa części ścieżki rowerowej na parceli nr 210/80 zlokalizowanej w 
Syryni przy ul. Powstańców Śląskich w ramach projektu „Szlak Górnej 
Odry- zielone ścieżki pogranicza”; koszt: 11 000,00 zł, 

• budowa ścieżek rowerowych na terenie Nowej Wsi; koszt: 44 161,33 zł. 

budowa 3,448 km 
ścieżek rowerowych 

Montaż odnawialnych 
źródeł energii na 

budynkach użyteczności 
publicznej 

Gmina Godów 
W latach 2018-2019 na terenie gminy realizowano inwestycje w 4 budynkach 
użyteczności publicznej: 

10 instalacji OZE na 
budynkach 

użyteczności 
publicznej 
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Wsparcie finansowania 
odnawialnych źródeł 

energii 

• Szkoła Podstawowa w Gołkowicach – moc: 39,9 kWp, 
• Szkoła Podstawowa w Skrzyszowie – moc: 39,9 kWp 
• Ośrodek Kultury w Gołkowicach – moc: 39,9 kWp 
• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Godowie – moc: 24,15 kWp. 

Planowane zakończenie inwestycji to 31.08.2020 r. 
W ramach programu „Łączymy z Energią” na lata 2019-2022 zaplanowano montaż 
instalacji OZE dla budynków mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego 
Województwa Śląskiego w ilości: 77 instalacji fotowoltaicznych, 5 pomp ciepła, 12 
kotłów na pellet. 
W ramach programu „Gmina z dobrą energią” na lata 2019-2022 zaplanowano 
wymianę urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu 
Zachodniego Województwa Śląskiego w ilości: 10 instalacji fotowoltaicznych, 17 
kotłów gazowych, 3 kotły na pellet. 
Gmina Gorzyce 
W latach 2018-2019 realizując PGN Gmina dofinansowała następujące działania: 

• zabudowa 7 instalacji solarnych, 
• zabudowa 11 instalacji fotowoltaicznych. 

Gmina Mszana 
Na terenie gminy istnieją instalacje wykorzystujące OZE. Są to solary zlokalizowane 
na budynku szatni sportowej w Mszanie oraz na budynku Urzędu Gminy w Mszanie.  
Miasto Radlin 
Na terenie miasta istnieją następujące instalacje OZE: 

• instalacja fotowoltaiczna o mocy 5,6 kW na budynku Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Radlinie, 

• instalacja fotowoltaiczna off-grid o mocy 0,28 kW (oświetlenie logo na 
budynku) na budynku MOSIR (Sokolnia) w Radlinie, 

• instalacja fotowoltaiczna na potrzeby 3 latarni ulicznych o mocy 0,1 kW 
na przejściu dla pieszych za budynkiem Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Radlinie. 

Miasto Wodzisław Śląski 
W latach 2018-2019 zaplanowano montaż instalacji OZE w budynkach użyteczności 
publicznej miasta Wodzisławia Śląskiego i jednostkach zależnych” (w tym w 
siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „CENTRUM” i Krytej Pływalni 
„MANTA” oraz Wodzisławskim Centrum Kultury) – Miasto w roku 2019 uzyskało 
dofinansowanie ze środków RPOWSL 2014-2020, realizację zadania rozpoczęto w 
2019 r., zakończenie zadania planowane jest w 2020 r. W roku 2019 poniesiono koszty 
w wysokości 91 923,80 zł. 
Gmina Lubomia 
W celu wspomagania mieszkańców w zadaniach proekologicznych gmina w 2019 
roku prowadziła dofinansowania dla właścicieli budynków jednorodzinnych 
zlokalizowanych na terenie gminy poprzez Program Ograniczania Niskiej Emisji w 
ramach którego: 

• zamontowano 6 instalacji solarnych, 
• zamontowano 3 pompy ciepła do przygotowania c.w.u. 

Gmina Marklowice 
W kwietniu 2018 roku przeprowadzono nabór oraz weryfikację wniosków w ramach 
projektu „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków mieszkalnych 
na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020”. 
Do udziału w programie zgłosiło się łącznie 56 właścicieli nieruchomości z terenu 
Gminy Marklowice pragnących zabudować w swoich gospodarstwach domowych 
panele fotowoltaiczne służące do wytwarzania energii elektrycznej, powietrzne 
pompy ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub ekologiczne kotły 
centralnego ogrzewania na biomasę (pellet). 
W ramach tego programu w roku 2019 dokonano montażu instalacji fotowoltaicznej 
u 12 beneficjentów oraz montażu pompy ciepła do c.w.u. u 2 beneficjentów. 

166 instalacji 
fotowoltaicznych na 

budynkach 
mieszkalnych 
13 instalacji 
solarnych na 
budynkach 

mieszkalnych 
10 pomp ciepła na 

budynkach 
mieszkalnych 

Promocja i edukacja 
lokalnej społeczności w 
zakresie ograniczania 

zużycia energii, 
wykorzystania OZE oraz 

prawidłowej logistyki 
transportowej 

Gmina Godów 
Rada Gminy Godów 23 grudnia 2019 r. uchwaliła przeprowadzenie akcji edukacyjnej 
w zakresie właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe. W ramach tej akcji:  

• publikowano ulotki jak ekologicznie palić w piecu, 
• opublikowano artykuł w gazecie "Nowiny", 
• przeprowadzono spotkanie z mieszkańcami, 
• pracownicy gminy udzielają informacji na temat możliwości 

dofinansowań z różnego rodzaju programów m.in. PONE Czyste 
Powietrze, 
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• w szkołach przeprowadzane są różnego rodzaju akcje ekologiczne w 
sprawie walki ze smogiem oraz festyny Rodzinne,  

• organizowane są spotkania informacyjne w ramach dofinansowań na 
urządzenia OZE. 

Gmina Gorzyce 
W latach 2018-2019 zrealizowano m.in. akcje ekologiczną „Gmina z dobrą energią!”- 
modelowa kampania informacyjno- edukacyjna w celu szerzenia wiedzy na temat 
niskiej emisji oraz metod walki z nią (termomodernizacja, efektywne ogrzewanie 
budynków, odnawialne źródła energii). 
Gmina Mszana 
W roku 2019 zorganizowano dla dzieci i młodzieży spektakl teatralny SmoG 
Wawelski. 
Ponadto placówki oświatowe co roku przeprowadzają akcje edukacyjne i konkursy 
wiedzy z zakresu ochrony środowiska. 
Miasto Wodzisław Śląski 
W latach 2018-2019 Miasto prowadziło działania edukacyjne mieszkańców w temacie 
niskiej emisji i szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych, w tym 
następujące działania: 

• kontynuacja projektu edukacyjno-ekologicznego pn. „Gmina z (dobrą) 
energią!” dotyczącego ograniczania niskiej emisji na terenie całego 
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego w latach 2016 – 2018, 
dofinansowanego ze środków WFOŚiGW; 

• pilotażowe badanie jakości powietrza z wykorzystaniem drona oraz 
pojazdu elektrycznego; 

• informowanie za pośrednictwem strony internetowej i Facebooka o 
uchwale antysmogowej i jej następstwach; 

• mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego mają stały dostęp do aktualnych 
informacji o jakości powietrza dzięki stronie internetowej 
www.wodzislaw-slaski.pl, 

• przekazywanie placówkom oświatowym kolorowanek edukacyjnych z 
elementami scenariusza dla dzieci w wieku 4 – 6 lat, 

• spotkania ze Strażą Miejską, 
• pogadanki na temat zanieczyszczenia i ochrony środowiska na zajęciach 

w Ognisku Pracy Pozaszkolnej, 
• projekt „Czyste powietrze wokół” nas w Przedszkolu Publicznym nr 1, 

Przedszkolu Publicznym nr 2, Przedszkolu Publicznym nr 6, Przedszkolu 
Publicznym nr 18, Przedszkolu Publicznym nr 19, 

• projekt „Co to jest smog? Szkodliwość zanieczyszczeń” w Publicznym 
Przedszkolu nr 3, 

• happening ekologiczny w Publicznym Przedszkolu nr 6; 
• projekt „Nie truj sąsiada”, „Stop – Smogowi”, konkurs „Dbamy o swoje 

dziedzictwo przyrodnicze” w Publicznym Przedszkolu nr 15, 
• projekt „Odnawialne źródła energii”, konkurs „Bezpieczna bateria”, 

przygotowanie plakatów przedstawiających walkę ze smogiem, badania 
czystości śniegu i powietrza na zajęciach szkolnych, konkurs ekologiczny 
z okazji Dnia Ziemi, projekt „Nie truj sąsiada” w Szkole Podstawowej nr 
1, 

• pogadanki na lekcji nt. smogu, zanieczyszczeń powietrza i jego wpływu 
na nasze płuca i ogólne zdrowie w Szkole Podstawowej nr 2, 

• udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym PGNiG rodzice i dzieci 
„Powietrze bez śmieci”, akcja plakatowa „Stop- smog”, udział w 
konkursie ekologicznym w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 3, 

• konkurs plastyczny „Zdrowe powietrze wokół nas” w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 5, 

• happening „Stop spalaniu śmieci”, konkurs ekologiczny „Czyste 
powietrze – zdrowy człowiek”, klub zdrowego przedszkolaka „Czyste 
powietrze – zdrowa woda” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, 

• materiały informacyjne poruszające tematykę ekologiczną, zwłaszcza 
temat walki o lepszą jakość powietrza, publikowane w miejskiej Gazecie 
Wodzisławskiej. 

Miasto Pszów 
W okresie 2018-2019 miasto w sposób ciągły prowadzi na swoim terenie edukację 
ekologiczną, informacyjną oraz edukacyjną, omawiającą zagrożenia wynikające ze 
spalania odpadów na nieruchomościach, poprawnego spalania węgla kamiennego w 
kotłach oraz zagadnień związanych z szeroko rozumianą ochroną powietrza 
atmosferycznego. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych inwestycjach gminnych i działaniach na terenie powiatu wodzisławskiego 
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4.1.2. Opis stanu obecnego 
4.1.2.1. Jakość powietrza na obszarze powiatu wodzisławskiego 

W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko oraz kierując się zasadą 
praworządności i zasadą interesu publicznego, Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr V/36/1/2017 z dnia  
7 kwietnia 2017 r., postanowił wprowadzić ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw. Możliwość taką przewiduje art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.). Uchwała przewiduje zakaz stosowania w instalacjach 
spalania paliw tj.: 

• węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, 
• mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, 
• paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %, 
• biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %. 

Dla poszczególnych zapisów uchwały ustalono odrębne daty wejścia w życie, i tak: 
• zakaz stosowania węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów, biomasy stałej o wilgotności powyżej 

20% - 1 września 2017, 
• kotły minimum klasy 5 wg PN-EN 303-5:2012: 

- 1 września 2017 r. - dla nowych instalacji wskazanych w § 2 pkt 1, 
- 1 stycznia 2022 r. - dla instalacji wskazanych w § 2 pkt 1 powyżej 10 lat od daty ich produkcji 

(lub bez tabliczki znamionowej), 
- 1 stycznia 2024 r. – dla instalacji wskazanych w § 2 pkt 1 od 5 do 10 lat od daty ich produkcji, 
- 1 stycznia 2026 r. – dla instalacji wskazanych w § 2 pkt 1 poniżej 5 lat od daty produkcji, 
- 1 stycznia 2028 – dla kotłów klasy 3 i 4 wg PN-EN 303-5:2012 

• ogrzewacze pomieszczeń wg Ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe: 
- 1 września 2017 – dla nowych instalacji wskazanych w § 2 pkt 2 i pkt 3, 
- 1 stycznia 2023 - dla instalacji wskazanych w § 2 pkt 2 i pkt 3. 

Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez: 
• utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co 

najmniej na tych poziomach; 
• zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one 

dotrzymane; 
• zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo 

poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach. 
Na stan powietrza w powiecie wodzisławskim mają wpływ następujące czynniki: 

• emisja zorganizowana pochodząca ze źródeł punktowych i powierzchniowych oraz niska emisja, 
• emisja ze środków transportu i komunikacji (emisja liniowa), 
• emisja niezorganizowana. 

Zazwyczaj głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest emisja zanieczyszczeń pochodzących  
z procesów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych w celach energetycznych i technologicznych.  
W kolejnych podrozdziałach opisano systemy energetyczne na terenie powiatu i określono ich wpływ na stan 
powietrza atmosferycznego. 
Podstawową masę zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery stanowi dwutlenek węgla, co stanowi problem. 
Jednak najbardziej uciążliwe składniki spalin to przede wszystkim dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla  
i pył. W mniejszych ilościach emitowane są również chlorowodór, różnego rodzaju węglowodory aromatyczne  
i alifatyczne. 
Wraz z pyłem emitowane są również metale ciężkie, pierwiastki promieniotwórcze i wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne, a wśród nich benzoalfapiren, uznawany za jedną z bardziej znaczących substancji 
kancerogennych. W pyle zawieszonym ze względu na zdolność wnikania do układu oddechowego, wyróżnia się 
frakcje o ziarnach: powyżej 10 mikrometrów i pył drobny poniżej 10 mikrometrów (PM10). Ta druga frakcja jest 
szczególnie niebezpieczna dla człowieka, gdyż jej cząstki są już zbyt małe, by mogły zostać zatrzymane  
w naturalnym procesie filtracji oddechowej.  
Przy spalaniu odpadów z produkcji tworzyw sztucznych opartych na polichlorku winylu do atmosfery mogą 
dostawać się substancje chlorowcopochodne, a wśród nich dioksyny i furany. 
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O wystąpieniu zanieczyszczeń powietrza decyduje ich emisja do atmosfery, natomiast o poziomie w znacznym 
stopniu występujące warunki meteorologiczne. Przy stałej emisji, zmiany stężeń zanieczyszczeń są głównie 
efektem przemieszczania, transformacji i usuwania ich z atmosfery. Stężenie zanieczyszczeń zależy również od 
pory roku 
Ocenę jakości powietrza w rejonie powiatu wodzisławskiego przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące  
z opracowań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach tj.: Roczną ocenę jakości 
powietrza w województwie śląskim za rok 2017, 2018 i 2019.  
Ocena przeprowadzona jest w pięciu wyodrębnionych strefach na terenie województwa śląskiego: 

• strefa śląska (obejmująca powiat wodzisławski), 
• aglomeracja górnośląska, 
• aglomeracja rybnicko-jastrzębska, 
• miasto Bielsko-Biała, 
• Miasto Częstochowa. 

Klasyfikacja stref wykonywana jest co roku na podstawie oceny poziomu substancji w powietrzu, a jej wynikiem 
jest określenie jednej klasy strefy ze względu na ochronę zdrowia i jednej klasy ze względu na ochronę roślin. 
Klasyfikacji stref dokonuje się dla każdego zanieczyszczenia oddzielnie, na podstawie najwyższych stężeń na 
obszarze każdej strefy, następnie określa się klasę wynikową dla danej strefy. 
Zaliczenie strefy do określonej klasy wiąże się z koniecznością podjęcia konkretnych działań na rzecz poprawy 
jakości powietrza lub utrzymania jego jakości na niezmienionym poziomie. 
Podstawę zaliczenia strefy do określonej klasy A, B, C stanowią wyniki oceny uzyskane na obszarach  
o najwyższych poziomach stężeń danego zanieczyszczenia w strefie. 
Ocenę poziomu zanieczyszczeń powietrza w poszczególnych strefach województwa śląskiego wykonano  
w oparciu o wyniki pomiarów prowadzonych w stałych stacjach pomiarowych, automatycznych i manualnych 
oraz stanowiskach pasywnych. Wszystkie stacje pomiarowe funkcjonowały zgodnie z wojewódzkim programem 
państwowego monitoringu środowiska. 
Na terenie strefy śląskiej oceny prowadzone są m.in. w oparciu o stacje pomiarowe znajdujące się na terenie 
powiatu, tj. stację pomiarową w:  

• Wodzisławiu Śląskim przy ul. Gałczyńskiego. Jest to stacja automatyczna, gdzie prowadzone są pomiary 
tlenku węgla, dwutlenku azotu, tlenku azotu, dwutlenku siarki, ozonu i pyłu zawieszonego (PM10)., 

• Godowie przy ul. Glinki. Jest to stacja manualna, na której prowadzone są pomiary: pyłu zawieszonego 
PM10, arsenu, benzo(a)pirenu, kadmu, niklu, ołowiu w PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz wapnia, 
chlorków, węgla elementarnego, potasu, magnezu, sodu, amonu, azotanów, węgla organicznego  
w PM2,5. 

Na potrzeby niniejszego opracowania w poniższym zestawieniu przyjęto analizę wyników pomiaru jakości 
powietrza na stacji w Wodzisławiu Śląskim przy ocenie rocznej jakości powietrza dla województwa śląskiego za 
2019 r. 

 
LEGENDA: 
                                 czerwona linia oznacza dopuszczalny poziom zanieczyszczenia (rok kalendarzowy) 
Rysunek 2 Średnie stężenie dwutlenku siarki na stacji w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Gałczyńskiego w latach 2017 - 2019 (µg/m3) 
Źródło: Pomiar automatyczny -Śląski Monitoring Powietrza za lata 2017-2019 
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Maksymalne miesięczne stężenia dwutlenku siarki odnotowano w styczniu 2017 tj. 45,3 µg/m3. Natomiast średnia 
wartość roczna wyniosła 14,2 µg/m3 w 2017 roku, 12,3 µg/m3 w 2018 roku, 10,2 µg/m3 w 2019 roku, a zatem 
poniżej poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3). Wartości średnio roczne wskazują na poprawę jakości powietrza  
w 2019 roku ze względu na stężenia dwutlenku siarki. 
 

 
LEGENDA: 
                                 czerwona linia oznacza dopuszczalny poziom zanieczyszczenia (rok kalendarzowy) 
Rysunek 3 Średnie stężenie dwutlenku azotu na stacji w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Gałczyńskiego w latach 2017 - 2019 (µg/m3) 
Źródło: Pomiar automatyczny -Śląski Monitoring Powietrza za lata 2017-2019 

 
Maksymalne miesięczne stężenia dwutlenku azotu odnotowano w styczniu i lutym 2017 tj. 37 µg/m3. Natomiast 
średnia wartość roczna wyniosła 21 µg/m3 w 2017 i w 2018 roku oraz 19 µg/m3 w 2019 roku, a zatem poniżej 
poziomu dopuszczalnego (40 µg/m3). Wartości średnio roczne wskazują na poprawę jakości powietrza  
w 2019 roku ze względu na stężenia dwutlenku azotu. 
 

 
LEGENDA: 
                                 czerwona linia oznacza dopuszczalny poziom zanieczyszczenia (rok kalendarzowy) 
Rysunek 4 Średnie stężenie pyłu PM10 na stacji w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Gałczyńskiego w latach 2017 - 2019 (µg/m3) 
Źródło: Pomiar automatyczny -Śląski Monitoring Powietrza za lata 2017-2019 

 
Maksymalne miesięczne stężenie pyłu PM10 odnotowano w styczniu 2017 tj. 134 µg/m3. Średnia wartość roczna 
wyniosła: 49 µg/m3 w 2017 roku, 48 µg/m3 w 2018 roku, 40 µg/m3 w 2019 roku, a zatem poziom dopuszczalny, 
tj. 40 µg/m3 w latach 2017- 2018 został przekroczony, natomiast wartość średnio roczne w roku 2019 jest poniżej 
poziomu dopuszczalnego. Wskazuje to na poprawę, jakości powietrza w 2019 roku ze względu na stężenia PM10. 
 
Według oceny rocznej jakości powietrza na terenie województwa śląskiego, prowadzonej przez WIOŚ  
w Katowicach, na podstawie matematycznego modelu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, jakość 
powietrza w powiecie odbiegała od poziomu odpowiadającego obowiązującym normom. Stale występowały 
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przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych takich zanieczyszczeń, jak: pył zawieszony PM10, pył 
zawieszony PM2,5, ozon. 
W wyniku rocznej oceny jakości powietrza za 2019 roku określono strefy dla województwa śląskiego, w których 
doszło do przekroczenia standardów imisyjnych: 

• dla zanieczyszczeń mających określone poziomy dopuszczalne, dla których istnieje obowiązek 
wykonania POP (kryterium ochrona zdrowia): 

- strefa śląska – pył PM10 (24h), 
- strefa śląska – pył PM10 (rok), 

• dla zanieczyszczeń mających określone poziomy dopuszczalne dla fazy I, dla których nie istnieje 
obowiązek wykonania POP (kryterium ochrona zdrowia): 

- strefa śląska – pył PM2,5 (rok); 
• dla zanieczyszczeń mających określone poziomy dopuszczalne dla fazy II, dla których nie istnieje 

obowiązek wykonania POP (kryterium ochrona zdrowia): 
- strefa śląska – pył PM2,5 (rok);3 

• dla zanieczyszczeń mających określone poziomy docelowe, dla których istnieje obowiązek wykonania 
POP (kryterium ochrona zdrowia): 

- strefa śląska - benzo(a)piren B(a)P (rok); 
• dla zanieczyszczeń mających określone poziomy celu długoterminowego, dla których nie ma obowiązku 

wykonania POP (kryterium ochrona zdrowia): 
- strefa śląska – ozon O3 (8h), 
- strefa śląska – ozon O3 (8h) 3lata. 

• dla zanieczyszczeń mających określone poziomy celu długoterminowego, dla których nie ma obowiązku 
wykonania POP (kryterium ochrona roślin): 

- strefa śląska – ozon O3 – AOT40-R, 
- strefa śląska – ozon O3 – AOT40-R5. 

Dla pozostałych zanieczyszczeń: dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOx, tlenek węgla CO, benzen C6H6, ołów-
Pb, arsen-As, kadm-Cd, nikiel-Ni standardy imisyjne na terenie wszystkich stref (cały obszar województwa) były 
dotrzymane. W przypadku stref, dla których POP zostały określone, a standardy jakości powietrza są nadal 
przekraczane, zarząd województwa obowiązany będzie do aktualizacji programu po okresie 3 lat od wejścia  
w życie uchwały sejmiku województwa w sprawie programu ochrony powietrza uwzględniając działania ochronne 
dla wrażliwych grup ludności. 
Na przestrzeni ostatnich lat przeanalizowano uchwalone programy ochrony powietrza, których zadaniem była 
diagnoza stanu jakości powietrza oraz wskazanie działań naprawczych, skutkujących poprawą lub utrzymaniem 
jakości powietrza na obszarach wykonywanych pomiarów.  
Sejmik Województwa Śląskiego Uchwałą nr VI/21/12/2020 z dnia 22 czerwca 2020 roku przyjął „Program 
ochrony powietrza dla województwa śląskiego”. Celem Programu ochrony powietrza jest wskazanie przyczyn 
wystąpienia przekroczeń poziomów dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego PM10 oraz PM2,5, a także poziomów 
docelowych benzo(a)pirenu, ozonu (tylko strefa śląska) i dwutlenku azotu (tylko w strefie aglomeracja 
górnośląska), a następnie wskazanie działań naprawczych, które pomogą poprawić jakość powietrza. 
Do analiz, które były niezbędne w Programie ochrony powietrza wykorzystano dane dla roku 2018, który jest 
rokiem bazowym. Natomiast realizacja zadań zaplanowana jest do roku 2026. Wszystkie planowane zadania 
zostały przeanalizowane i wybrane tak, by za zaangażowane środki finansowe zapewnić uzyskanie jak 
największego efektu poprawy jakości powietrza.  
Powiat wodzisławski został w 2018 roku objęty I poziomem ostrzegania (kolor żółty) zgodnie z Planem Działań 
Krótkoterminowych (PDK)/ Plan ten jest częścią Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego. PDK 
odnosi się do działań w zakresie ograniczenia skutków i czasu trwania przekroczeń oraz zmniejszenia ryzyka 
wystąpienia przekroczeń w danej strefie poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji  
w powietrzu. Wystąpienie I poziomu ostrzegania związane jest z przekroczeniami dopuszczalnej częstości 35 dni 
w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10, wynoszącego 
50 µg/m3, na stanowisku w Wodzisławiu Śląskim, ul. Gałczyńskiego. W 2018 roku liczba dni z przekroczeniami 
24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 wynosiła 111, a w 2019 roku 92 dni. 
Obowiązki Starosty w ramach realizacji Programu ochrony powietrza: 

                                                
3 Poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 do osiągnięcia do dnia 1 stycznia 2020 r. (faza II). 
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• prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza, 
• wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub pozwoleń zintegrowanych  

z uwzględnieniem procesu kompensacji emisji na obszarach przekroczeń. 
Na terenie powiatu w ostatnich latach zamontowano 14 czujników jakości powietrza, w: 

• Gminie Mszana – ul. 1 Maja, Centralna, Wiejska w Mszanie, 
• Gminie Godów - na budynku Szkoły Podstawowej w Godowie, 
• Mieście Radlin, ul. Józefa Rymera, ul. Wiosny Ludów 
• Gminie Lubomia - na budynku GOKSiR w Lubomii oraz WDK w Syryni, 
• Gminie Pszów – ul. Komuny Paryskiej, Krzyżkowicach w Pszowie, 
• Gminie Rydułtowy – ul. Ofiar Terroru w Rydułtowach, 
• Wodzisławiu – ul. Gałczyńskiego, ul. Ks. Płk. Kubsza, Czyżowicka. 

 
4.1.2.2. Emisja zanieczyszczeń powodowana przez 

przedsiębiorstwa na terenie powiatu wodzisławskiego 
Dla analizy emisji zanieczyszczeń gazowo – pyłowych powodowanych przez przedsiębiorstwa na terenie powiatu 
wodzisławskiego wykorzystano dane z „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego 
mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” 
(2017 r.), dane GUS z 2017 - 2019 r., dane przedsiębiorstw z terenu powiatu. 
Emisja zanieczyszczeń w Mg/rok w latach 2017-2019 roku z zakładów znajdujących się na terenie powiatu 
wodzisławskiego przedstawia się następująco:  
 

 
Rysunek 5 Emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych w latach 2017-2019 z zakładów znajdujących się na terenie powiatu wodzisławskiego 
(Mg/rok) 
Źródło: BDL, 2019 

 
Emisja zanieczyszczeń pyłowych, tj. pyłów PM10, PM2,5 z zakładów znajdujących się na terenie powiatu 
wodzisławskiego zmalała w stosunku do 2017 r., o wartość równą 13 Mg, tj. około 7,5%. W tym samym czasie 
odnotowano obniżenie zanieczyszczeń do powietrza substancji gazowych o wartość równą 32 629 Mg, tj. 9,05 %.  
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Rysunek 6 Emisja zanieczyszczeń gazowych w latach 2017-2019 z zakładów znajdujących się na terenie powiatu wodzisławskiego (Mg/rok) 
Źródło: BDL, 2019 
 

 
Rysunek 7 Emisja dwutlenku węgla oraz ogółem wszystkie zanieczyszczenia w latach 2017-2019 z zakładów znajdujących się na terenie 
powiatu wodzisławskiego (Mg/rok) 
Źródło: BDL, 2019 

 
Jak wynika z rysunków powyżej emisja z zakładów szczególnie uciążliwych dla środowiska zmniejsza się  
w stosunku do roku 2017. Ogółem (bez dwutlenku węgla) w 2017 r. emisja ta wyniosła 23 597 Mg/rok, a na koniec 
2019 r. wartość zwiększyła się do 31 076 Mg/rok, tj. o około 32%. Emisja dwutlenku węgla uznawanego za 
najważniejszy z gazów cieplarnianych odpowiadających za zmiany klimatu, w stosunku do 2017 r. zmalała  
w 2019 r., o 13,5%. 
Do zakładów/instalacji mających znaczny wpływ, na jakość powietrza na terenie powiatu wodzisławskiego można 
zaliczyć m.in.: 

• KWK Marcel, 
• KWK Ruch Rydułtowy, 
• Recykling południe Sp. z o.o. ul. Rybnicka 155, Radlin, 
• Bartosz Gwimet Sp. z o. o.  
• PGG S.A. 

Ponadto na stan czystości powietrza w powiecie wpływają również znacząco ponadregionalne zanieczyszczenia 
gazowe i pyłowe z ośrodków przemysłowych Śląska. 
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4.1.2.3. Emisja z emitorów liniowych 
Jednym z podstawowych czynników środowiskotwórczych, związanych z komunikacją jest zanieczyszczenie 
powietrza występujące w sąsiedztwie dróg. Pojazdy samochodowe poruszające się po drogach, emitują do 
atmosfery duże ilości różnorodnych substancji toksycznych, powstających w wyniku spalania paliwa 
napędowego, a także na skutek wzajemnego oddziaływania opon i nawierzchni dróg oraz zużywania się niektórych 
elementów pojazdu. 
Jest to problem narastający, zwłaszcza w centrach miast należących do powiatu wodzisławskiego. Mimo 
prowadzonej modernizacji układów komunikacyjnych, wskutek lawinowo narastającej liczby samochodów, 
płynność ruchu w godzinach szczytu jest zakłócona. Obecność spalin samochodowych najdotkliwiej odczuwana 
jest w letnie oraz w słoneczne dni, ponieważ oprócz toksycznych spalin tworzy się bardzo szkodliwa dla zdrowia, 
przypowierzchniowa warstwa ozonu pochodzenia fotochemicznego. 
Łączna długość dróg publicznych na terenie powiatu wodzisławskiego wynosi 788,493 km. Przez teren powiatu 
wodzisławskiego przebiegają: 

• autostrada A1 o długości 14,976 km, 
• droga krajowa nr 78 o długości 18,317 km, 
• drogi wojewódzkie – o łącznej długości 48,5 km, w tym: 

- nr 930 – odcinek o długości 6,7 km, 
- nr 932 – odcinek o długości 8,5 km, 
- nr 933 – odcinek o długości 19,8 km, 
- nr 936 – odcinek o długości 10,8 km, 

• drogi powiatowe o łącznej długości ponad 205 km,  
• drogi gminne o łącznej długości 501,7 km. 

Utrzymanie dróg we właściwym stanie technicznym, daje możliwość szybkiego i dogodnego komunikowania się, 
stanowiąc podstawę do podnoszenia atrakcyjności powiatu.  
Na drogach krajowych i wojewódzkich regularnie co 5 lat Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
przeprowadza Generalny Pomiar Ruchu (GPR), którego celem jest zilustrowanie aktualnego poziomu natężenia 
ruchu na poszczególnych odcinkach sieci dróg oraz wskazanie prognozy ruchu w perspektywie kolejnych 5, 10 
oraz 15 lat. W roku 2015 na sieciach dróg krajowych oraz wojewódzkich został przeprowadzony Generalny 
Pomiar Ruchu (GPR), który stanowi podstawowe źródło informacji o ruchu drogowym w Polsce. Podstawę 
prawną przeprowadzenia pomiaru stanowiło Zarządzenie nr 38 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 
Autostrad z dnia 1 września 2014 r. Pomiary na terenie powiatu wodzisławskiego przeprowadzono na odcinku 
krajowej A1 oraz na kilku odcinkach dróg wojewódzkich. 
 
Tabela 2 Średnio dobowy ruch na drodze krajowej A1 na terenie powiatu wodzisławskiego 

Droga Krajowa A1 Razem Motocykle Osobowe Lekkie 
Ciężarowe 

Ciężarowe 
bez 

przyczepy 
Ciężarowe Autobusy Ciągniki 

Rolnicze 

Węzeł Świerklany- Węzeł 
Mszana 15 523 44 10 637 1 439 294 3 032 77 0 

Węzeł Mszana- Węzeł Gorzyce 10 933 38 6 607 1 076 227 2 908 77 0 

Węzeł Gorzyce- Granica państwa 9 063 29 5 100 907 176 2 782 69 0 

Źródło: Średni dobowy ruch roczny (SDRR) w punktach pomiarowych w 2015 roku na drogach krajowych, Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad 

 
Tabela 3 Średnio dobowy ruch na drogach wojewódzkich na terenie powiatu wodzisławskiego 

Droga Wojewódzka Razem Motocykle Osobowe Lekkie 
ciężarowe 

Ciężarowe 
bez 

Przyczepy 

Ciężarowe  
z 

przyczepą 
Autobusy Ciągniki 

rolnicze 

DW 933 

PSZÓW/UL. ARMII KRAJOWEJ/-
WODZISŁAW ŚL. 

KOKOSZYCE/DW936/ 
8 460 110 7 648 271 245 93 85 8 

WODZ.ŚL.KOKOSZYCE/DW936/-
WODZISŁAW ŚL./DK78/ 14 250 142 12 640 577 285 314 100 14 

WODZISŁAW ŚL./DK78/-
WODZISŁAW/DW932/ 16 549 149 14 926 679 298 331 149 17 
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WODZISŁAW/DW932/-DP 
UL.ARMII LUDOWEJ 16 406 148 14 799 623 328 361 131 16 

DP UL.ARMII LUDOWEJ-
ŁĄCZNICA A1 11 428 103 9 805 743 263 423 80 11 

ŁĄCZNICA A1-RONDO 
MSZANA DGP 12 759 115 11 063 727 306 459 89 0 

RONDO MSZANA DGP-
GRANICA m. JASTRZĘBIE 

ZDRÓJ/DGP/ 
5 042 66 3 993 388 257 328 10 0 

DW 936 

WODZISŁAW ŚL. 
KOKOSZYCE/DW933/-

WODZISŁAW ŚL./KIER. PSZÓW/ 
7 337 103 6 295 470 220 205 29 15 

WODZISŁAW ŚL./KIER. 
PSZÓW/-SYRYNIA 6 328 82 5 284 399 221 285 44 13 

SYRYNIA-
KRZYŻANOWICE/DK45/ 2 912 84 2 339 134 122 221 3 9 

Źródło: Średni dobowy ruch roczny (SDRR) w punktach pomiarowych w 2015 roku na drogach wojewódzkich, Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad 

 
Spośród wszystkich pojazdów poruszających się po drogach na terenie powiatu, największy udział mają 
samochody osobowe oraz mikrobusy co świadczy o dominacji transportu prywatnego.  
Do obliczeń emisji szkodliwych substancji do powietrza wykorzystano dane powyżej, średnie spalanie różnego 
rodzaju paliw przez pojazdy, liczbę kilometrów dróg publicznych na terenie gminy oraz uśrednione wskaźniki 
emisji z pojazdów samochodowych według "Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych 
do powietrza z w wyniku spalania paliw w pojazdach mechanicznych..." - materiały informacyjne PZMOT 1993 
roku Ponadto wykorzystano program licencjonowany OPERAT2000 do wyliczenia substancji emitowanych do 
powietrza. 
 
Tabela 4 Roczna emisja substancji szkodliwych do atmosfery ze środków transportu na terenie powiatu wodzisławskiego 

Typ Drogi Zanieczyszczenie (mg/s) (Mg/rok) 

drogi krajowe, autostrady 

tlenek węgla 10 220,7 322,3 

benzen 92,0 2,9 

węglowodory alifatyczne 1 573,4 49,6 

węglowodory aromatyczne 472,0 14,9 

tlenki azotu 6 224,6 196,3 

pył ogółem 360,1 11,4 

dwutlenek siarki 486,1 15,3 

drogi wojewódzkie 

tlenek węgla 9 085,3 286,5 

benzen 8,2 257,6 

węglowodory alifatyczne 138,8 43,8 

węglowodory aromatyczne 416,5 13,1 

tlenki azotu 5 490,0 173,1 

pył ogółem 316,1 10,0 

dwutlenek siarki 429,7 13,6 

drogi powiatowe 

tlenek węgla 872,0 27,5 

benzen 7,9 0,3 

węglowodory alifatyczne 134,2 4,2 

węglowodory aromatyczne 40,3 1,3 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWYWĄ DO ROKU 2030 

Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869 
 34 

tlenki azotu 531,1 16,7 

pył ogółem 30,7 1,0 

dwutlenek siarki 41,5 1,3 

drogi gminne 

tlenek węgla 164,0 5,2 

benzen 1,5 0,0 

węglowodory alifatyczne 25,2 0,8 

węglowodory aromatyczne 7,6 0,2 

tlenki azotu 99,9 3,2 

pył ogółem 5,8 0,2 

dwutlenek siarki 7,8 0,2 

Źródło: opracowanie własne, do obliczeń użyto Programu OPERAT2000 

 
Największą emisją zanieczyszczeń, w tym tlenku węgla charakteryzują się drogi krajowe, gdyż odnotowuję się 
największy ruch pojazdów. 
 

 
Rysunek 8 Emisja liniowa na terenie powiatu wodzisławskiego 
Źródło: opracowanie własne, do obliczeń użyto Programu OPERAT2000 

 
Największa emisja zanieczyszczeń gazów i pyłów do powietrza dotyczy głównie tlenku węgla oraz tlenków azotu. 
Nie można pominąć również pozostałych zanieczyszczeń pomimo znacznie mniejszej ilości w Mg/rok, dlatego  
że są to substancje rakotwórcze w szczególności benzen. 
 

4.1.2.4. Niska emisja na terenie powiatu wodzisławskiego 
Niska emisja to emisja szkodliwych pyłów i gazów przez emitory znajdujące się na wysokości nie większej niż  
40 m. Jej źródłem jest nieefektywne spalanie paliw w domach i samochodach oraz kotłowniach przemysłowych. 
Wprowadzane do powietrza na tej wysokości zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstania 
wyrządzając szkody lokalnie (zazwyczaj są to miejsca zwartej zabudowy mieszkalnej). 
Niska emisja na terenie powiatu wodzisławskiego związana jest głównie z indywidualnymi środkami 
ciepłowniczymi w gospodarstwach domowych, które w przeważającej ilości wykorzystują jako źródło energii 
węgiel kamienny, często gorszego gatunku. Spala się w nich także różnego rodzaju materiały odpadowe, w tym 
odpady komunalne, które mogą być źródłem emisji dioksyn, ponieważ proces spalania jest niepełny i zachodzi  
w niższych temperaturach. Te systemy grzewcze, oraz piece domowe praktycznie nie posiadają urządzeń ochrony 
powietrza. Wielkość emisji z tych źródeł jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienność sezonową, związaną 
z okresem grzewczym. 
Ponadto wpływ na zanieczyszczenie powietrza mają także lokalne przestarzałe kotłownie pracujące dla potrzeb 
centralnego ogrzewania oraz małe przedsiębiorstwa spalające węgiel w celach grzewczych i technologicznych. 
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Nie posiadają one praktycznie żadnych urządzeń do ochrony powietrza. Głównym paliwem w sektorze gospodarki 
komunalnej jest węgiel o różnej jakości i o różnym stopniu zasiarczenia. Funkcjonujące w tym sektorze stare 
urządzenia grzewcze posiadają niską sprawność. Głównymi zanieczyszczeniami powietrza są dwutlenek siarki, 
dwutlenek azotu, tlenek węgla i pył. 
Niska emisja w poszczególnych gminach powiatu została szczegółowo omówiona w przyjętych przez gminy 
planach gospodarki niskoemisyjnej oraz programach ograniczania niskiej emisji. 
Zużycie energii cieplnej, elektrycznej i gazowej na terenie powiatu obrazuje poniższy rysunek. Jako rok bazowy 
przyjęto rok 2015, który porównano ze zużyciem w roku 2018 (z powodu braku wszystkich danych z roku 2019, 
GUS). 
 

 
Rysunek 9 Zużycie energii z poszczególnych nośników na terenie powiatu wodzisławskiego (MWh) 
Źródło: BDL, 2019 
 

 
Rysunek 10 Udział poszczególnych nośników energii w zużyciu energii końcowej (%) 
Źródło: BDL, 2019 
 

Na terenie powiatu wodzisławskiego największy udział w strukturze zużycia nośników energii ma energia cieplna- 
43,82%. Pozostałe nośniki posiadają następujący udział: energia elektryczna 28,28%, gaz ziemny 27,90%. 
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4.1.2.5. Zaopatrzenie powiatu w ciepło sieciowe 
Potrzeby cieplne w zakresie centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, technologii obiektów użyteczności 
publicznej, zakładów wytwórczo- usługowych oraz budownictwa mieszkaniowego pokrywane są w większości  
z małych kotłowni lokalnych oraz indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania. Głównym źródłem ciepła 
dla tych instalacji są paliwa stałe. 
Scentralizowane systemy ciepłownicze występują w gminach miejskich: Radlin, Rydułtowy oraz Wodzisław 
Śląski. Na obszarze pozostałych gmin powiatu brak jest scentralizowanego systemu ciepłowniczego. 
Rydułtowy 
Koncesję na produkcję, przesył i dystrybucję ciepła na terenie Gminy Rydułtowy posiada Ciepłownia Rydułtowy 
Sp. z o. o. w Rydułtowach. Zadaniem ciepłowni jest zapewnienie ciągłej, całorocznej, bezawaryjnej dostawy 
ciepła sieciowego dla odbiorców w mieście Rydułtowy. Ciepłownia posiada źródło do energetycznego spalania 
paliw o łącznej mocy cieplnej wprowadzanej w paliwie 58,87 MW zlokalizowane na jednej nieruchomości. Kocioł 
K1 oraz Kocioł K2 posiadają wyjścia wody podgrzanej, umożliwiające wprowadzenie jej do kolektora wody 
grzewczej. W kotłach wodnych typu WR-25 energia chemiczna paliwa przekazywana jest wodzie sieciowej, która 
przesyłana jest odbiorcom w obiegach o stałych i zmiennych parametrach. Dodatkowo w kotle K1 zainstalowany 
jest palnik gazowy główny EXLS-5000 o mocy nominalnej 5,0 MW wraz z palnikiem pilotujący, LS-100 o mocy 
nominalnej 0,1 MW. Kotły opalane są miałem węglowym, natomiast palniki opalane są gazem kopalnianym. 
Paliwa pochodzą z PGG S.A. - KWK ROW- Ruch Rydułtowy. 
Głównymi odbiorcami wody do picia i potrzeb gospodarczych są Spółdzielnie Mieszkaniowe, KWK „Rydułtowy- 
Anna-: Ruch I, lokalne instytucje i przedsiębiorstwa oraz odbiorcy indywidualni. Zużycie własne w obiektach 
Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o. stanowi około 5% produkcji wody do spożycia. 
Woda wykorzystywana jest do technologii, celów socjalno- bytowych i uzupełniania obiektów chłodzących. 
Łączne zużycie wody na cele produkcyjne wynosi 1 214,7 tys. m3/rok, natomiast na cele socjalno- bytowe 1,7 tys. 
m3/rok. Zużycie wody ograniczane jest poprzez zawracanie wód procesowych do obiegu wodnego Zakładu. 
Długość sieci ciepłowniczej- przesyłowej i rozdzielczej- na terenie miasta wynosi 14 km, a długość przyłączy do 
budynków to 7,1 km. 
Radlin 
Na terenie gminy istnieje sieć ciepłownicza. Jej właścicielem jest firma Wodociągi- Esox Sp. z o.o. z siedzibą przy 
ul. Odległej 138 w Radlinie. Ciepło pochodzi z EC Marcel (będącej częścią PGG S.A.) , która jest wytwórca ciepła 
i energii elektrycznej. Ilość przyłączy do sieci ciepłowniczej na dzień 31.12.2019 roku wynosi 195 szt. 
Wodzisław Śląski 
Na terenie miasta działa jeden zakład ciepłowniczy, wchodzący w skład PGNiG Termika Energetyka 
Przemysłowa oraz Polska Grupa Górnicza S. A. Zakład Elektrociepłownie, która zaopatruje w ciepło własną siecią 
osiedle 1 Maja. 
 

4.1.2.6. Zaopatrzenie w gaz na terenie powiatu wodzisławskiego 
Obszar powiatu wodzisławskiego jest całkowicie zgazyfikowany. Sieć gazowniczą posiadają wszystkie miasta  
i gminy wiejskie. 
Z informacji uzyskanych od Polskiej Spółki Gazownictwa Zakład Gazowniczy w Zabrzu wynika, że długość 
czynnej sieci gazowej na terenie powiatu wodzisławskiego na dzień 31.12.2019 r. wynosiła 774,412 km. Do sieci 
podłączonych było 11 824 budynków.  
Rozbudowa sieci gazowniczej jest realizowana na bieżąco w miarę zgłaszanych potrzeb w ramach procesu 
przyłączeniowego a wszelkie inwestycje związane z rozbudową sieci gazowej na w/w terenach będą realizowane 
w miarę występowania przyszłych potencjalnych odbiorców o warunki techniczne podłączenia do sieci gazowej  
i spełniające warunek opłacalności ekonomicznej. 
Gazociągi są systematycznie kontrolowane pod względem bezpieczeństwa i na bieżąco są usuwane awarie. 
Całodobowe pogotowie gazowe czuwa nad bezpieczeństwem oraz nad ciągłością dostawy paliwa gazowego. Sieci 
gazowe, których stan techniczny budzi wątpliwości są na bieżąco remontowane lub wymieniane w miarę 
pozyskiwanych środków finansowych. 
Zużycie gazu w ostatnich latach na terenie powiatu obrazuje poniższy wykres.  
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Rysunek 11 Zużycie gazu na terenie powiatu wodzisławskiego (MWh) 
Źródło: BDL, 2019 

 
4.1.2.7. Warunki wykorzystania OZE 

Według założeń unijnych alternatywne źródła energii mają w przyszłości stanowić istotny udział w bilansie 
energetycznym Europy. Celem UE jest uzyskanie 20% energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku w końcowym 
zużyciu energii brutto. Do końca 2032 roku ma to być co najmniej 32% energii z OZE. Zgodnie z celami unijnego 
pakietu klimatyczno-energetycznego, udział OZE w końcowej konsumpcji energii dla Polski do 2020 roku 
powinien wynieść 15%, a do 2030 roku 21%.  
Największy udział w polskim rynku OZE mają elektrownie wiatrowe, wodne i biomasa. Ale intensywny rozwój 
fotowoltaiki, zwłaszcza w sektorze mikroinstalacji może uczynić ją w najbliższym czasie drugą (po lądowej 
energetyce wiatrowej) technologią OZE w Polsce. 
Energia wiatru 
Trwający obecnie rozwój technologiczny siłowni wiatrowych pozwala na szersze wykorzystanie energii wiatru do 
produkcji energii elektrycznej. Energia wiatrowa jest ekologicznie czysta - do jej wytworzenia niepotrzebne jest 
wykorzystanie jakiegokolwiek paliwa.  
Wybór miejsca pod lokalizację siłowni wiatrowych powinien opierać się na analizie warunków wiatrowych. 
Wstępna ocena może zostać dokonana w oparciu o atlasy i mapy wietrzności. Zasoby energii wiatru są silnie 
związane z lokalnymi warunkami klimatycznymi i terenowymi. Decydują one o tym, czy dany obszar jest 
korzystnym miejscem do zbudowania siłowni wiatrowej. 
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Rysunek 12 Energia wiatru w kWh/(m2/rok) na wysokości 10 i 30 m n.p.m.  
Źródło: "Energia & Przemysł" - marzec 2007 na podstawie danych prof. Haliny Lorenc, IMiGW 
 
Po analizie powyższej mapy wywnioskować można, iż potencjał energetyczny wiatru na obszarze powiatu 
wodzisławskiego mieści się w zakresie 500-750 kWh/(m2/rok), na wysokości 30 m nad powierzchnią terenu.  
Co może świadczyć, iż cały obszar powiatu posiada niekorzystne warunki wykorzystania wiatru. Warunki lokalne 
terenu mogą sytuację tą dodatkowo polepszyć albo pogorszyć. Przed przystąpieniem do realizacji ewentualnego 
projektu należy przeprowadzić dokładne badania warunków wiatrowych, jednak jest to kosztowna inwestycja. 
Przyczyną zakłóceń przepływu wiatru mogą być przeszkody terenowe związane ze środowiskiem geograficznym 
(obniżenia i pagórki), przyrodniczym (lasy) czy działalnością człowieka.  
Energia słońca 
Energia słoneczna jest powszechnie dostępnym, ekologicznie czystym i najbardziej naturalnym z istniejących 
źródeł energii. Najefektywniej może być wykorzystana lokalnie, zaspokajając zapotrzebowanie na ciepłą wodę 
użytkową i ogrzewanie pomieszczeń. Dużą zaletą jest jej łatwa adaptacja, zwłaszcza do celów gospodarstwa 
domowego. 
Praktyczne wykorzystanie energii promieniowania słonecznego wymaga oszacowania potencjalnych  
i rzeczywistych zasobów energii słonecznej na danym obszarze i parametryzacji warunków meteorologicznych 
dostosowanych do potrzeb technologii przetwarzania energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną 
lub cieplną. 
Istotny wpływ na ilość promieniowania słonecznego, jaka dociera do Ziemi, ma przejrzystość powietrza. Parametr 
przezroczystości powietrza ulega wahaniom w ciągu dnia w zależności od warunków meteorologicznych. 
Ponadto, zmniejszenie przejrzystości powietrza, może być wywołane również przez zawieszone w nim liczne 
cząsteczki pyłu i dymu. 
 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWYWĄ DO ROKU 2030 

Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869 
 39 

 
Rysunek 13 Średnie roczne sumy usłonecznienia 
Źródło: "Energia & Przemysł" - marzec 2007 na podstawie danych prof. Haliny Lorenc, IMiGW 

 
Powiat wodzisławski położony jest na obszarze rejonu południowego, gdzie średnioroczna suma promieniowania 
słonecznego wynosi 900-950 kWh/m2, natomiast średnie sumy usłonecznienia w ciągu roku wahają się  
w granicach 1400-1450 h/rok. Powyższe warunki sprawiają, że obszar powiatu dysponuje dość dobrymi 
warunkami dla rozwoju energetyki słonecznej. Preferowanym kierunkiem rozwoju energetyki słonecznej powinno 
być, zatem instalowanie indywidualnych małych instalacji solarnych i fotowoltaicznych na budynkach 
mieszkalnych i użyteczności publicznej. 
Na terenie powiatu wodzisławskiego nie ma instalacji wytwórczych wytwarzających energię elektryczną  
z odnawialnych źródeł energii przyłączonych do sieci TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.  
Ponadto na terenie powiatu znajdują się 2 303 mikroinstalacje. Produkowana energia zużywana jest na potrzeby 
własne obiektów, do których mikroinstalacje zostały przyłączone, a nadwyżki oddawane są do sieci TAURON 
Dystrybucja S A. Oddział w Gliwicach. Łączna moc zainstalowana mikroinstalacji wynosi 14 754,558 kW, w tym 
w gminie: 

• Pszów – 190 mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej 1 185,04 kW, 
• Radlin – 196 mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej 1 332,535 kW, 
• Rydułtowy – 268 mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej 1 526,805 kW, 
• Wodzisław Śląski – 565 mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej 3 922,768 kW, 
• Godów – 297 mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej 1 848,695 kW, 
• Gorzyce – 448 mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej 2 856,995 kW, 
• Lubomia – 103 mikroinstalacje o łącznej mocy zainstalowanej 677,06 kW, 
• Marklowice – 124 mikroinstalacje o łącznej mocy zainstalowanej 711,265 kW, 
• Mszana – 112 mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej 693,395 kW. 

Na terenie powiatu znajduje się również 5 instalacji wytwórczych zajmujących się wytwarzaniem energii 
elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem, w tym: 

• 1 instalacja w Radlinie o łącznej mocy zainstalowanej 47 000 kW, 
• 2 instalacje w Wodzisławiu Śląskim o łącznej mocy zainstalowanej 2 136 kW, 
• 2 instalacje w Marklowicach o łącznej mocy zainstalowanej 4 000 kW. 

Energia Ziemi 
Źródłem energii geotermalnej jest wnętrze Ziemi o temperaturze około 5 400°C, generujące przepływ ciepła  
w kierunku powierzchni. W celu wydobycia wód geotermalnych na powierzchnię wykonuje się odwierty  
do głębokości zalegania tych wód. W pewnej odległości od otworu czerpalnego wykonuje się drugi otwór, którym 
wodę geotermalną po odebraniu od niej ciepła, wtłacza się z powrotem do złoża. Wody geotermalne są  
z reguły mocno zasolone, jest to powodem szczególnie trudnych warunków pracy wymienników ciepła i innych 
elementów armatury instalacji geotermalnych. Z uwagi na zróżnicowany poziom energetyczny płynów 
geotermalnych (w porównaniu do klasycznych kotłowni) można je wykorzystywać: 
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• do ciepłownictwa (m.in.: ogrzewanie niskotemperaturowe i wentylacja pomieszczeń, przygotowanie 
ciepłej wody użytkowej), 

• do celów rolniczo-hodowlanych (m.in.: ogrzewanie upraw pod osłonami, suszenie płodów rolnych, 
ogrzewanie pomieszczeń inwentarskich, przygotowanie ciepłej wody technologicznej, hodowla ryb  
w wodzie o podwyższonej temperaturze), 

• w rekreacji (m.in.: podgrzewanie wody w basenie), 
• przy wyższych temperaturach do produkcji energii elektrycznej. 

W zależności od głębokości, z której eksploatowana jest energia geotermalna, wyróżnia się: 
• geotermię płytką (niskiej entalpii) – wykorzystującą energię cieplną gruntu z głębokości do ok. 100 m za 

pomocą pomp ciepła, 
• geotermię głęboką (wysokiej entalpii) - pozyskującą energię cieplną z wnętrza Ziemi,  

z głębokości kilku kilometrów. 

 
Rysunek 14 Mapa rozkładu gęstości ziemskiego strumienia cieplnego na obszarze Polski  
Źródło: https://www.mos.gov.pl/ (Szewczyk & Gientka, 2009) (dostęp 17.09.2020) 

 
Analizując powyższą mapę rozkładu gęstości strumienia cieplnego można stwierdzić, iż budowa instalacji 
geotermalnych wysokiej entalpii na terenie powiatu wodzisławskiego jest nieuzasadniona. Według mapy gęstość 
strumienia cieplnego w rejonie powiatu wynosi maksymalnie 50-60 mW/ m2. Potencjał ten jest mały, zaś 
pozyskanie energii geotermalnej wiąże się z koniecznością poniesienia wysokich nakładów inwestycyjnych. 
Należy zaznaczyć, że eksploatacja energii geotermalnej powoduje również problemy ekologiczne, z których 
najważniejszy polega na kłopotach związanych z emisją szkodliwych gazów uwalniających się z płynu. Dotyczy 
to przede wszystkim siarkowodoru (H2S), który powinien być pochłonięty w odpowiednich instalacjach, 
podrażających koszt produkcji energii. Inne potencjalne zagrożenia dla zdrowia powoduje radon (produkt rozpadu 
radioaktywnego uranu) wydobywający się wraz z parą ze studni geotermalnej. 
Na terenie całego obszaru powiatu wodzisławskiego można wykorzystać geotermię płytką przy zastosowaniu 
indywidualnych pomp ciepła. Pompa ciepła jest urządzeniem przenoszącym ciepło z ogólnie dostępnego 
środowiska cechującego się niewyczerpalnymi zasobami energii, tj. gruntu, wody lub powietrza (dolne źródło 
ciepła) do górnego źródła ciepła w postaci ciepła o wyższej temperaturze. Proponowane jest wspieranie przez 
gminę podmiotów i właścicieli budynków instalujących rozwiązania wykorzystujące pomy ciepła w pozyskiwaniu 
środków finansowych na tego typu przedsięwzięcia. 
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Biomasa 
Jednym ze źródeł energetycznych biomasy użytkowanych w kotłach jest słoma4. To „dojrzałe lub wysuszone 
źdźbła roślin zbożowych”, a także wysuszone rośliny strączkowe, len czy rzepak. Charakteryzuje się dużą 
zawartością suchej masy (około 85%). W energetyce zastosowanie znajduje słoma wszystkich rodzajów zbóż oraz 
rzepaku i gryki, natomiast szczególnie cenną jest słoma żytnia, pszenna, rzepakowa i gryczana oraz osadki 
kukurydzy.  
Do celów niniejszej dokumentacji przyjęto zużycie słomy pochodzącej z upraw zboża na terenie powiatu 
wodzisławskiego. W poniższej tabeli przedstawiono powierzchnię poszczególnych upraw.  
 
Tabela 5 Powierzchnia upraw na terenie powiatu wodzisławskiego 

Uprawa jednostka Powierzchnia 

ogółem ha 6 112,15 

zboża razem ha 5 006,89 

zboża podstawowe z mieszankami zbożowymi ha 4 160,72 

ziemniaki ha 290,79 

buraki cukrowe ha 8,01 

rzepak i rzepik razem ha 460,21 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Powszechny Spis Rolny 2010 

 
Słoma jest wykorzystywana głównie jako pasza lub podściółka w hodowli zwierząt gospodarskich, zaś do celów 
energetycznych wykorzystuje się jedynie jej nadwyżki. Wykorzystanie nadwyżek w celach energetycznych 
pozwala uniknąć ich spalania na polach, chroniąc tym samym stan środowiska naturalnego. W związku  
z powyższym, w obliczeniach projektowych należy uwzględnić ilość słomy koniecznej do produkcji zwierzęcej. 
Zapotrzebowanie na słomę jest różne w zależności od gatunku zwierząt. Zapotrzebowanie na słomę dla 
poszczególnych gatunków zwierząt hodowanych przedstawiono w tabeli poniżej.  
 
Tabela 6 Zapotrzebowanie na słomę dla poszczególnych gatunków zwierząt hodowanych 

Zwierzęta hodowane Zapotrzebowanie na słomę (kg/szt.)/rok 

Bydło 2 555 

Trzoda chlewna 730 

Drób 1 

Źródło: Ocena produkcji i potencjalnych możliwości wykorzystania słomy do celów grzewczych, Inżynieria Rolnicza 6(104)/2008 

 
Na terenie powiatu wodzisławskiego pod uprawę zbóż wykorzystuje się 5 006,89 ha. Po zebraniu i przetworzeniu 
zbóż średnio pozostaje 4 do 6 t/ha słomy. Przyjmując, że jest to przeciętnie 5 t/ha, z upraw tych, uwzględniając 
zapotrzebowanie poszczególnych hodowlanych gatunków zwierząt na słomę ze zbóż, na terenie powiatu można 
uzyskać na cele energetyczne około 25 030 ton słomy. Wartość opałowa słomy wynosi 15 MJ/kg, zatem potencjał 
energetyczny słomy pochodzącej z produkcji rolnej wyniesie 37 545 GJ/rok.  
Po uzyskaniu słomy z produkcji rolnej należy poddać ją procesowi peletyzacji w celu zwiększenia udziału suchej 
masy nawet do 30% w ogólnym bilansie paliwa spalanego w kotłach energetycznych oraz do celów 
transportowych. 
 
Biogaz 
Najczęściej stosowanymi substratami do produkcji biogazu rolniczego są nawozy naturalne, wśród których 
wymienić należy gnojowicę oraz obornik. Obliczenie możliwego zysku energetycznego z biomasy pochodzącej  
z hodowli zwierząt opiera się na wskaźniku wielkości produkcji biogazu oraz wykorzystaniu liczby sztuk dużych 
zwierząt. W tabeli poniżej przedstawiono wskaźnik wielkości produkcji biogazu w przeliczeniu  
na sztuki duże zwierząt. 
 
 
 

                                                
4 źródło: „Mała Encyklopedia Rolnicza” 
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Tabela 7 Wskaźnik wielkości produkcji biogazu w przeliczeniu na sztuki duże [m3/SD/d] 

Bydło Trzoda chlewna Drób 

1,5 1,5 3,75 

Źródło: Odchody zwierząt jako substrat dla biogazowni [http://bio-gazownie.edu.pl/] (dostęp 20.08.2020) 
 

W poniższej tabeli przedstawiono liczbę zwierząt w gospodarstwach na terenie powiatu wodzisławskiego. 
Zakładając, że z 1m3 biogazu można wyprodukować 2,1 kWh energii elektrycznej (przy zakładanej sprawności 
układu 33%) potencjał energetyczny przedstawia się następująco: 
 
Tabela 8 Pogłowie zwierząt gospodarskich na terenie powiatu wodzisławskiego oraz produkcja biogazu   

Rodzaj zwierząt 
Liczba zwierząt* 

[szt.] 
Biogaz 

[m3/rok] 
Produkcja energii 

[MWh/rok] 

Bydło 1 689 2 533,5 5,32 

Świnie 5 332 7 998 16,795 

Owce 183 b.d. b.d. 

Kozy 85 b.d. b.d. 

Kury b.d. b.d. b.d. 

SUMA 10 531,50 22,115 

*dane z pisma Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR 
 
Jak ukazuje powyższa tabela najwięcej biogazu i energii elektrycznej można pozyskać wykorzystując odchody 
trzody chlewnej. Łączny potencjał energetyczny nawozów naturalnych pochodzenia zwierzęcego jest średni i 
wynosi 22,12 MWh/rok. Biorąc pod uwagę trudności z zebraniem całości zwierzęcych odchodów do dalszych 
obliczeń przyjęto redukcję ilości odchodów oraz zysku energetycznego o 40 %. 
Na chwilę obecną na terenie powiatu wodzisławskiego nie ma zlokalizowanych przemysłowych źródeł 
wytwarzania energii z biomasy lub biogazu rolniczego. 
 

4.1.3. Analiza SWOT 
Ochrona klimatu i jakości powietrza 

MOCNE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

SŁABE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

duże nakłady na termomodernizację i wymiana źródeł ciepła na 
ekologiczne 

ciągły rozwój sieci gazowej 
korzystne warunki dla rozwoju i wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii 
budowa nowych dróg rowerowych 

 37,9% zgazyfikowania powiatu (wszystkie gminy posiadają sieć 
gazową) 

nadmierne straty energetyczne związane m.in. z brakiem izolacji 
cieplnej budynków 

spalanie paliw stałych niskiej jakości 
część dróg w złym stanie technicznym 
napływ zanieczyszczeń spoza powiatu 

SZANSE 
czynniki zewnętrzne 

ZAGROŻENIA 
czynniki zewnętrzne 

integracja z UE i wpływ środków pomocowych 
regulacje ogólnokrajowe i międzynarodowe zobowiązujące do 

podniesienia jakości powietrza 
postęp technologiczny 

brak środków zewnętrznych na sfinansowanie inwestycji 
niedostateczna świadomość ekologiczna społeczeństwa 

brak zainteresowania ze strony mieszkańców ekologicznymi 
źródłami energii 

wzrost liczby pojazdów na drogach publicznych 

Źródło: opracowanie własne 
 

4.1.4 Cele i zadania środowiskowe  
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. z 2020 roku, 
poz. 1219, z późn. zm.) ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności 
przez: 

• utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co 
najmniej na tych poziomach, 
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• zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one 
dotrzymane, 

• zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej poziomów docelowych albo 
poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach.  

Wpływ na złą jakość powietrza w powiecie niewątpliwie ma kilka czynników, w tym nadmierne straty 
energetyczne związane m.in. z brakiem izolacji cieplnej budynków, opalaniem budynków paliwem niskiej jakości. 
Znaczną emisją charakteryzuje się również spalanie paliw w pojazdach, co związane jest z ich złym stanem 
technicznym oraz niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturą towarzyszącą ciągom komunikacyjnym.  
Analiza SWOT wykazała, iż zagrożeniem dla powiatu mogą być niewystarczające środki finansowe na 
modernizację i budowę infrastruktury drogowej, jak również brak zainteresowania mieszkańców  
i przedsiębiorców działaniami zwiększającymi energooszczędność budynków i wymianą źródeł ciepła na 
ekologiczne.  
Poprawa jakości powietrza w roku 2021 ma nastąpić poprzez realizację działań naprawczych, zaplanowanych w 
ramach Programu ochrony powietrza w odniesieniu do wszystkich źródeł emisji. Efektem realizacji Programu 
powinno być zmniejszenie wielkości emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, głównie ze źródeł 
powierzchniowych, a także komunikacyjnych i przemysłowych.  
W zakresie emisji powierzchniowej, poza działaniami realizowanymi w ramach programów ochrony powietrza,  
a także działaniami samorządów lokalnych w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, największe znaczenie może 
mieć wprowadzanie norm na małe źródła energii oraz wymuszone przepisami działania na rzecz podniesienia 
efektywności energetycznej.  
Działaniami, które pozwolą na redukcję emisji szkodliwych substancji, jak również podniesienie komfortu życia 
mieszkańców będą termomodernizacje budynków, modernizacja lokalnych i indywidualnych kotłowni, wymiana 
instalacji grzewczej, budowa i modernizacja sieci gazowej oraz wprowadzenie energooszczędnego oświetlenia  
(w budynkach i na ulicach). W zakresie emisji liniowej możliwe jest jej znaczne zredukowanie poprzez 
podejmowanie działań na rzecz podniesienia efektywności energetycznej transportu. W związku z nasilającym się 
ruchem indywidualnym należy rozwijać transport publiczny, w tym kolejowy. 
W harmonogramie realizacji zadań własnych i monitorowanych zapisano zadania zarówno dotyczące opracowania 
dokumentów planistycznych w dziedzinie energetyki i zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, 
realizacji Programu Ochrony Powietrza, poprawy warunków energetycznych w budynkach użyteczności 
publicznej i mieszkalnych, a także poprawy jakości dróg, w tym efektywności oświetlenia.   
Ochrona powietrza powinna zostać ujęta w opracowywanych przez Gminy Powiatu Wodzisławskiego  
w dokumentach planistycznych, tj. plany gospodarki niskoemisyjnej, programy ograniczania niskiej emisji, 
założenia zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Większość z nich będzie finansowana  
z budżetów jednostek samorządowych. 
W wyniku realizacji Programu Ochrony Powietrza oraz poprawy warunków energetycznych w budynkach 
przewiduję się obniżenie zapotrzebowania na energię finalną w 50-70% w obiektach osób fizycznych i 100%  
w obiektach użyteczności publicznej. Działania obejmą również wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, wymianę oświetlenia, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.  
Jak wspomniano wyżej znaczą część emisji pyłów i gazów do powietrza mają pojazdy poruszające się po drogach 
powiatu. Dlatego Program przewiduje poprawę płynności ruchu, modernizację i budowę odcinków dróg 
publicznych, ścieżek rowerowych, wdrażanie inteligentnych systemów zarządzania ruchem oraz mechanizmów 
wspomagających zarządzanie ruchem i transportem przez zarządców dróg (PZD w Wodzisławiu Śląskim, ZDW 
w Katowicach, GDDKiA), wymianę taboru autobusowego. Większość inwestycji zarówno 
termomodernizacyjnych jak i dotyczących infrastruktury drogowej będzie współfinansowana z funduszy 
krajowych i unijnych (w tym RPO, POIiŚ). 
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 Zagrożenia hałasem 
4.2.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ 

Cel długoterminowy do 2020 roku zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony Środowiska 
ZMNIEJSZENIE UCIĄŻLIWOŚCI HAŁASU NA TERENIE POWIATU 

Planowane działania Podjęte działania Efekt ze 
wskaźnikiem 

Prowadzenie monitoringu 
hałasu drogowego 

Na terenie powiatu wodzisławskiego w ostatnich latach 2017-2019 nie prowadzono 
badań natężenia hałasu drogowego.  brak badań 

Przebudowa dróg 
wojewódzkich na terenie 
powiatu wodzisławskiego 

W 2018 roku została zrealizowana inwestycja polegająca na przebudowie drogi 
wojewódzkiej nr 936 wraz z chodnikami od km 0+000 do km 4+160 w 
miejscowości Wodzisław Śląski. Zadanie jeszcze nie zostało zakończone. Wartość 
zadania wynosi 12 575 014,77 zł.  
Także w 2018 roku została zrealizowana inwestycja polegająca na wykonaniu 
remontu ustroju nośnego mostu w ciągu DW 936 w miejscowości Buków (gm. 
Lubomia). Koszt realizacji wyniósł 278 518,63 zł. W ramach zadania wymieniono 
uszkodzony kolektor odwodnienia mostu w ciągu DW 933 w mieście Wodzisław 
Śląski. Koszt zadania wyniósł 8 370,15 zł.  

zrealizowano dwa 
zadania 

Prowadzenie monitoringu 
hałasu ze źródeł 
przemysłowych 

Corocznie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
w Katowicach na podstawie zgłoszeń o uciążliwościach prowadzi na terenie 
powiatu kontrole przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów ochrony 
środowiska w tym także emisji hałasu. Na obszarze Powiatu Wodzisławskiego 
prowadzono kontrole w przedsiębiorstwach: 

• na terenie gminy Godów 
W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: 
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu o 2,8 dB w porze 
dziennej. W ramach działań pokontrolnych skierowano wystąpienie do 
organu administracji samorządowej.  

• w Pszowie  
W ramach kontroli wykonano pomiary emisji hałasu do środowiska, 
które wykazało przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu tj. 
wartości 50 dB o 9,2 dB. W ramach działań pokontrolnych skierowano 
wystąpienie do organu administracji samorządowej – Starosty 
Wodzisławskiego. 

• w Radlinie  
W wyniku pomiarów ustalono, że poziom dźwięku z terenu zakładu jest 
nierozróżnialny z poziomem tła akustycznego. W toku kontroli nie 
stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości.5  

Wydawane zalecenia pokontrolne dla przedsiębiorców są sukcesywnie 
realizowane. 

przeprowadzono 3 
kontrole  

i w 2 przypadkach 
stwierdzono 
naruszenia 

obowiązujących 
przepisów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych inwestycjach i działaniach na terenie powiatu wodzisławskiego 

 
4.2.2. Opis stanu obecnego  

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska,  
w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, 
ewentualnie zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.  
W przypadku stwierdzenia przez organ ochrony środowiska, na podstawie pomiarów własnych, pomiarów 
dokonanych przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska lub pomiarów podmiotu obowiązanego do ich 
prowadzenia, że poza zakładem, w wyniku jego działalności, przekroczone są dopuszczalne poziomy hałasu, organ 
ten wydaje decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu. 
Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu 
środowiska na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu określonych wskaźnikami hałasu LDWN i LN oraz  
z uwzględnieniem pozostałych danych, w szczególności demograficznych oraz dotyczących sposobu 
zagospodarowania i użytkowania terenu. 
 

4.2.2.1. Hałas przemysłowy  
Klimat akustyczny kształtują zarówno duże, jak i małe przedsiębiorstwa działające na terenie powiatu. Większe 
przedsiębiorstwa wprowadzają zazwyczaj u siebie rozwiązania technologiczne przyczyniające się do ograniczenia 
emisji hałasu powodującego uciążliwość dla mieszkańców.  

                                                
5 dane WIOŚ pismo nr IN.VI.046.104.2020.AKZ z dnia 5.08.2020 roku 
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Na koniec 2019 roku według danych Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej na obszarze powiatu 
zarejestrowanych było 11368 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 8783 osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą. Należą do nich firmy prowadzące działalność handlowo-usługową, produkcyjną, 
transportową, budowlaną, warsztaty samochodowe, niewielkie zakłady prowadzące prace polegające na obróbce 
drewna i metali, cięciu, kuciu, szlifowaniu i spawaniu. 
To głównie średnie i mniejsze przedsiębiorstwa stanowią źródło emisji hałasu, gdyż większe przedsiębiorstwa 
posiadają uregulowany stan prawny i czynią starania w kierunku zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania 
uciążliwości związanych z ich działalnością.  Funkcjonowanie małych przedsiębiorstw i firm stwarza uciążliwości 
i dyskomfort akustyczny mieszkańców. Większość uciążliwości powodowanych emisją hałasu wynika z 
lokalizacji przedsiębiorstw, z których działalnością nierozłącznie jest związana emisja hałasu na terenach 
zapisanych w planach zagospodarowania przestrzennego jako tereny mieszkaniowe.  
W takich sytuacjach mieszkańcy mogą zgłaszać fakt uciążliwości co skutkuje kontrolą, a w przypadku przekroczeń 
wydaniem decyzji o dopuszczalnej emisji hałasu.  
Problemy te dotyczą także naruszeń obowiązujących przepisów w zakresie nadmiernej emisji hałasu. W ostatnich 
latach Starosta Wodzisławski wydał 2 decyzje o dopuszczalnej emisji hałasu dla przedsiębiorstw działających na 
obszarze powiatu. (z Pszowa i z terenu gminy Godów). 
Corocznie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach na podstawie zgłoszeń o uciążliwościach 
prowadzi na terenie powiatu, kontrole przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska 
w tym także emisji hałasu. W okresie 2017-2019 na obszarze powiatu wodzisławskiego prowadzono kontrole  
w przedsiębiorstwach: 

• w Godowie  
Kontrolę interwencyjną przeprowadzono w 2018 r., w zakresie przestrzegania przepisów ochrony 
środowiska dotyczących emisji hałasu do środowiska w związku z interwencją mieszkańców na 
uciążliwość akustyczną. W trakcie kontroli ustalono, że dominującym źródłem emisji hałasu do 
środowiska są urządzenia służące do przerobu drewna. W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości  
w zakresie: przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu o 2,8dB w porze dziennej. W ramach działań 
pokontrolnych skierowano wystąpienie do organu administracji samorządowej.  

• w Pszowie  
Kontrolę interwencyjną przeprowadzono w 2018 r. Kontrola przeprowadzona została w związku  
z interwencją mieszkańców na uciążliwość akustyczną obiektu tj. myjni bezdotykowej. W toku kontroli 
ustalono, że źródłem emisji hałasu do środowiska są myjki wysokociśnieniowe zlokalizowane na  
3 stanowiskach oraz dwustanowiskowy, stacjonarny odkurzacz. W ramach kontroli wykonano pomiary 
emisji hałasu do środowiska w systemie ciągłym. Otrzymana porze dnia stanowi przekroczenie 
dopuszczalnego poziomu hałasu tj. wartości 50dB o 9,2dB. W ramach działań pokontrolnych skierowano 
wystąpienie do organu administracji samorządowej – Starosty Wodzisławskiego. 

• w Radlinie  
Kontrolę interwencyjną przeprowadzono w 2019 r., w związku z interwencjami na uciążliwość 
akustyczną. Źródłem emisji hałasu do środowiska mogą być urządzenia i maszyny będące na 
wyposażeniu Spółki oraz urządzenia wentylacyjne, umieszczone na dachu budynku produkcyjnego. W 
wyniku pomiarów ustalono, że poziom dźwięku z terenu zakładu jest nierozróżnialny z poziomem tła 
akustycznego. W toku kontroli nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości.6  

Z informacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach wynika, iż wydawane zalecenia 
pokontrolne dla przedsiębiorców w każdej dziedzinie środowiskowej, także w kwestii ochrony przez hałasem są 
sukcesywnie realizowane. 
 

4.2.2.2. Hałas drogowy 
Jednym z czynników wpływających na stan klimatu akustycznego na terenie powiatu jest hałas komunikacyjny, 
do którego zalicza się hałas drogowy. Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków 
transportu, jest to hałas typu liniowego. Z przeprowadzonych analiz wynika, że najbardziej uciążliwy jest hałas 
drogowy, generowany przez pojazdy samochodowe, który ma charakter ciągły i obejmuje swoim zasięgiem coraz 
większy obszar. Przez ostatnie lata liczba samochodów na drogach systematycznie rośnie, co powoduje wzrost 
emisji hałasu, nie tylko przez pojazdy osobowe, ale również przez pojazdy ciężarowe i motocykle.  
Według danych statystycznych GUS w województwie śląskim w 2010 roku zarejestrowanych było 2 521 513 
pojazdów. W porównaniu do danych z 2019 roku obserwuje się wzrost liczby pojazdów o około 738 300 sztuk 
(29,2 %).7 Wskaźniki wzrostu ruchu w województwie śląskim wyznaczone zgodnie z wytycznymi Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dla okresu pięcioletniego (2018-2023 roku) wynoszą 1,13 dla pojazdów 
                                                
6 dane WIOŚ pismo nr IN.VI.046.104.2020.AKZ z dnia 5.08.2020 roku 
7 GUS, 2019 
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osobowych oraz 1,15 dla ciężarowych. Wielkość przyrostu pojazdów na poziomie do 1,15 (do roku 2023) nie 
wpłynie znacząco na stan klimatu akustycznego. Obliczony wzrost poziomu hałasu dla wskaźników 
średniorocznych nie przekroczy 0,7 dB.8 
Głównym źródłem emisji hałasu na terenie powiatu są: 

• autostrada A1 o długości 14,976 km,  
• droga krajowa nr 78 o długości 18,317 km, 
• drogi wojewódzkie o łącznej długości 48,5 km, w tym: nr 930 o długości 4,4 km, nr 932 o długości  

8,5 km, nr 933 o długości 18,9 km, nr 935 o długości 6,1 km, nr 936 o długości 11,1 km,  
• powiatowe o długości 204,33 km, 
• drogi gminne i lokalne. 

Na terenie powiatu wodzisławskiego według danych na koniec 2018 roku zarejestrowanych jest 106 tys. 
pojazdów, jest to o około 24,5% więcej niż w 2010 roku i o około 7,9%9 więcej w porównaniu do 2015 roku.  
Stale zwiększa się również ilość obszarów narażonych na negatywne działanie hałasu, cześć gmin jest enklawą 
spokoju (Godów, Mszana, Lubomia), a część jest bardziej zurbanizowana (Wodzisław Śląski, Pszów, Radlin)  
i ma większe natężenie pojazdów, dlatego jednym z głównych problemów ochrony przed hałasem jest lokalizacja 
niektórych terenów mieszkalnych blisko ruchliwych dróg. 
W celu zmniejszenia emisji hałasu wzdłuż autostrady A1 i drogi krajowej 78 zamontowano ekrany akustyczne  
o długości 4694 mb.  
Z informacji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach wynika, iż odcinek 
autostrady A1 przebiegający przez powiat wodzisławski jest w stanie pożądanym, natomiast stan drogi krajowej 
78 określono na: 

• 10,9% długości w stanie pożądanym, 
• 59,0% długości w stanie ostrzegawczym, 
• 30,1% długości w stanie krytycznym10. 

W ostatnich latach 2017-2019 GDDKiA nie prowadziła modernizacji oraz budowy dróg krajowych, nie budowano 
nowych ekranów akustycznych nie dokonywano także nasadzeń zieleni izolacyjnej.  
W planach jest rozbudowa drogi krajowej nr 78 na odcinku Wodzisław Śląski - Rybnik planowana w okresie 
2021-2023  oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 78 na odcinku Turza Śląska - Gorzyce  
w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych planowana w okresie 2020-2021. 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich prowadził prace 
utrzymaniowe i interwencyjne polegające na zapewnieniu ciągłości nawierzchni oraz zapewnieniu bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego. W 2018 roku została zrealizowana inwestycja polegająca na przebudowie drogi 
wojewódzkiej nr 936 wraz z chodnikami od km 0+000 do km 4+160 w miejscowości Wodzisław Śląski. Zadanie 
jeszcze nie zostało zakończone.  
Na kolejne lata planowana jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933 przebiegającej przez Wodzisław Śląski  
i Mszanę. Planowany koszt całości zadania na lata 2020-2021 to 2 475 939,37 zł.  
Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim w 2019 roku przeprowadził na podstawie średniej ważonej ocenę 
stanu technicznego dróg powiatowych oraz ocenę nawierzchni z wykorzystaniem technologii LCMS. Wyniki 
oceny wskazują iż większość dróg ma nawierzchnię zaliczającą się do klasy D. W ciągu dróg powiatowych nie 
ma ekranów akustycznych.  
W ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierujących oraz w ramach usprawnienia ruchu drogowego w 2018 
i 2019 roku corocznie realizowanych było 20-21 inwestycji. Aktualnie w trakcie jest przebudowa drogi 
powiatowej w Mszanie, Gorzycach oraz naprawy dróg w ramach usuwania szkód górniczych.  
Na kolejne lata 2021-2026 planowanych jest 11 inwestycji na terenie wszystkich gmin należących do powiatu.  
W ciągu dróg gminnych w ostatnich latach Gminy we własnym zakresie zrealizowały szereg zadań 
przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa pieszych i kierujących, poprawy komfortu jazdy, a także 
zwiększenia płynności ruchu.   
Na oddziaływanie hałasu ma niewątpliwy wpływ zieleń izolacyjna szczególnie wzdłuż dróg oraz na posesjach 
mieszkańców, co chroni mieszkańców przed hałasem okolicznych dróg i działalności w najbliższym sąsiedztwie. 
Generalna Dyrekcja w okresie 2017-2019 nie dokonywała nasadzeń i wycinki drzew, Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w okresie 2018-2019 usunął 35 drzew, ale nie dokonał nasadzeń. Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim 

                                                
8 Mapa akustyczna dla dróg wojewódzkich w województwie śląskim o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów/rok, 2017 
9 dane GUS, 2019 
10 dane GDDKiA, pismo nr O.KA.I2.532.26.2020.TJ z dnia 3 sierpnia 2019 r. 
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w ramach przebudowy składu gatunkowego zadrzewień przydrożnych dokonał wycinki 333 drzew, nasadzeń nie 
dokonano. 
W 2017 roku Zarząd Dróg Wojewódzkich zlecił opracowanie Mapy akustycznej dla dróg wojewódzkich 
w województwie śląskim o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów/rok.  
W 2018 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła opracowanie Map akustycznych dla dróg 
krajowych w województwie śląskim o łącznej długości 623,975 km (Część Nr 6) obejmujących powiat 
wodzisławski. Na podstawie powyższych map w 2019 roku przyjęto uchwałą nr VI/12/8/2019 Sejmiku 
Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2019 „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa 
śląskiego do roku 2023 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu 
powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów 
rocznie 
Mapy te objęły: 

• odcinek autostrady A1 (A1a) przebiegający przez powiaty gliwicki, rybnicki, miasto Żory oraz powiat 
wodzisławski o łącznej długości 43,544 km. W tym na terenie powiatu wodzisławskiego odcinki Węzeł 
Świerklany - Węzeł Mszana, Węzeł Mszana - Węzeł Gorzyce, Węzeł Gorzyce - Granica państwa  
o długości 19,258 km. 

 
Rysunek 15 Lokalizacja badanego odcinka autostrady A1a 
Źródło: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2023 dla terenów poza aglomeracjami, 
położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu 
powyżej 30 000 pociągów rocznie”, załącznik do uchwały nr VI/12/8/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r  
 

• drogę krajową 78 od skrzyżowania w Gorzycach do granicy powiatu wodzisławskiego o łącznej długości 
13,713 km. 
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Rysunek 16 Lokalizacja badanego odcinka drogi krajowej 78 
Źródło: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2023 dla terenów poza aglomeracjami, 
położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu 
powyżej 30 000 pociągów rocznie”, załącznik do uchwały nr VI/12/8/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r  

 
• drogę wojewódzką 933 od centrum Pszowa do skrzyżowania z drogą krajową nr 78 o łącznej długości 

9,334 km. 

 
Rysunek 17 Lokalizacja badanego odcinka drogi wojewódzkiej 933 (I odcinek)  
Źródło: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2023 dla terenów poza aglomeracjami, 
położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu 
powyżej 30 000 pociągów rocznie”, załącznik do uchwały nr VI/12/8/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r  
 

• drogę wojewódzką 933 od skrzyżowaniu typu rondo w Wodzisławiu  Śląskim z drogą krajową nr 78, 
natomiast kończy się na rondzie w km 19+500. o łącznej długości 7,559 km. 
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Rysunek 18 Lokalizacja badanego odcinka drogi wojewódzkiej 933 (II odcinek) 
Źródło: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2023 dla terenów poza aglomeracjami, 
położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu 
powyżej 30 000 pociągów rocznie”, załącznik do uchwały nr VI/12/8/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r  

 
Wzdłuż autostrady A1 na odcinkach: 

• Węzeł Świerklany - Węzeł Mszana przekroczenia w dzień sięgają pierwszej linii zabudowy i ich 
wartość przy budynkach chronionych dochodzi do 5 dB natomiast w nocy nie zanotowano przekroczeń 
dopuszczalnych poziomów,  

• Węzeł Mszana - Węzeł Gorzyce przekroczenia w dzień sięgają pierwszej linii zabudowy i ich wartość 
przy budynkach chronionych dochodzi do 5 dB natomiast w nocy nie zanotowano przekroczeń 
dopuszczalnych poziomów, 

• Węzeł Gorzyce - Granica państwa nie zanotowano przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. 
Wzdłuż drogi krajowej 78 na odcinkach: 

• Gorzyce (skrzyżowanie z ul. Raciborską) – Wodzisław Śląski /DW 933/ przekroczenia w porze 
dziennej sięgają pierwszej linii zabudowy i ich wartość przy budynkach chronionych dochodzi do 10 dB. 
natomiast w porze nocnej przekroczenia sięgają pierwszej linii zabudowy i ich wartość przy budynkach 
chronionych dochodzi do 5 dB. W paru miejscach przekroczenie osiąga wartości do 10 dB.  

• Wodzisław Śląski /DW 933/ (ul. Pszowska) – Wodzisław Śląski /DW 933/ (ul. Jastrzębska) 
przekroczenia w porze dziennej sięgają pierwszej linii zabudowy i ich wartość przy budynkach 
chronionych dochodzi do 5 dB. W jednym miejscu przekroczenie osiąga wartości do 10 dB, natomiast w 
porze nocnej przekroczenia sięgają pierwszej linii zabudowy i ich wartość przy budynkach chronionych 
dochodzi do 5 dB. W paru miejscach przekroczenie osiąga wartości do 10 dB. 

• Wodzisław Śląski /DW 933/ (ul. Jastrzębska) – Wodzisław Rondo (ul. Armii Krajowej) 
przekroczenia w porze dziennej sięgają pierwszej linii zabudowy i ich wartość przy budynkach 
chronionych dochodzi do 5 dB. W jednym miejscu przekroczenie osiąga wartości do 10 dB, natomiast w 
porze nocnej przekroczenia sięgają pierwszej linii zabudowy i ich wartość przy budynkach chronionych 
dochodzi do 5 dB. W paru miejscach przekroczenie osiąga wartości do 10 dB. 

• Wodzisław Śląski /DW 933/ (ul. Jastrzębska) – Wodzisław Rondo (ul. Armii Krajowej) 
przekroczenia w porze dziennej sięgają pierwszej linii zabudowy i ich wartość przy budynkach 
chronionych dochodzi do 5 dB. W paru miejscach przekroczenie osiąga wartości do 10 dB. W jednym 
miejscu przekroczenie osiąga wartości do 15 dB natomiast przekroczenia w porze nocnej sięgają 
pierwszej linii zabudowy i ich wartość przy budynkach chronionych. 

Wzdłuż drogi wojewódzkiej 933 na odcinkach: 
• Pszów (ul. Armii Krajowej) – Wodzisław Śląski Kokoszyce (DW936) przekroczenia w porze dziennej 

sięgają pierwszej linii zabudowy i ich wartość przy budynkach chronionych dochodzi do 10 dB. natomiast 
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w porze nocnej przekroczenia sięgają pierwszej linii zabudowy i ich wartość przy budynkach 
chronionych dochodzi do 5 dB. W paru miejscach przekroczenie osiąga wartości do 10 dB.  

• Wodzisław Śląski Kokoszyce (DW936) – Wodzisław Śląski (DK78) przekroczenia w porze dziennej 
sięgają pierwszej linii zabudowy i ich wartość przy budynkach chronionych dochodzi do 5 dB. W paru 
miejscach przekroczenie osiąga wartości do 10 dB natomiast w porze nocnej przekroczenia sięgają 
pierwszej linii zabudowy i ich wartość przy budynkach chronionych dochodzi do 5 dB. W paru miejscach 
przekroczenie osiąga wartości do 10 dB.  

• Wodzisław Śląski (DK78) – Wodzisław (DW932) przekroczenia w porze dziennej sięgają pierwszej 
linii zabudowy i ich wartość przy budynkach chronionych dochodzi do 5 dB natomiast w porze nocnej 
przekroczenia sięgają pierwszej linii zabudowy i ich wartość przy budynkach chronionych dochodzi do 
5 dB.  

• Wodzisław (DW932) – DP ul. Armii Ludowej przekroczenia w porze dziennej sięgają pierwszej linii 
zabudowy i ich wartość przy budynkach chronionych dochodzi do 5 dB. W paru miejscach przekroczenie 
osiąga wartości do 10 dB natomiast w porze nocnej przekroczenia sięgają pierwszej linii zabudowy i ich 
wartość przy budynkach chronionych dochodzi do 5 dB. W paru miejscach przekroczenie osiąga wartości 
do 10 dB. 

• DP ul. Armii Ludowej – Łącznica A1 przekroczenia w porze dziennej sięgają pierwszej linii zabudowy 
i ich wartość przy budynkach chronionych dochodzi do 10 dB natomiast w porze nocnej przekroczenia 
sięgają pierwszej linii zabudowy i ich wartość przy budynkach chronionych dochodzi do 5 dB.  

• Łącznica A1 – Rondo Mszana DGP przekroczenia w porze dziennej sięgają pierwszej linii zabudowy  
i ich wartość przy budynkach chronionych dochodzi do 5 dB natomiast w porze nocnej przekroczenia 
sięgają pierwszej linii zabudowy i ich wartość przy budynkach chronionych dochodzi do 5 dB.  

We wnioskach i zaleceniach „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 
2023 dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 
pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu powyżej 30 000 pociągów rocznie 
zaproponowano zadania polegające na: 

• przebudowie drogi wojewódzkiej nr 933 
• rozbudowie drogi krajowej nr 78 odc. Wodzisław – Rybnik 
• modernizacji istniejących ekranów akustycznych na autostradzie A1 (odcinek Węzeł Mszana – Węzeł 

Gorzyce) od km 38+700 do km 38+500 (podwyższenie do wysokości 4 metrów) 
• modernizacji istniejących ekranów akustycznych (odcinek Węzeł Świerklany – Węzeł Mszana) od km 

32+600 do km 32+300 (podwyższenie do wysokości 5 metrów), 
• budowie nowego przebiegu drogi DW 933- wyprowadzenie ruchu z terenów zabudowanych, 
• budowie zabezpieczeń akustyczny przy przedszkolu nr 3 w miejscowości Pszów. 

Podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku oraz terminy ich realizacji na obszarze całego województwa ślaskiego zestawione zostały wartości 
wskaźnika M dla poszczególnych odcinków dróg. Wskaźnik M odnosił się do wielkości przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu hałasu i liczby mieszkańców na tym terenie. Wyższe wartości wskaźnika M oznaczają 
większą liczbę mieszkańców narażoną̨ na wysokie poziomy hałasu. 
Teren powiatu wodzisławskiego, przez który przebiegają badane odcinki zaliczono: 

• do M> 100 - wysoki priorytet - dla drogi 933 (odcinek od centrum Pszowa), dla drogi 78 (odcinek 
Gorzyce - Wodzisław Śląski), 

• do 0,1<M<50, oznacza to iż nie stanowi dużego priorytetu w harmonogramie dla drogi  78 (odcinek 
Wodzisław-Rybnik) oraz dla autostrady A1a (odcinek Węzeł Mszana - Węzeł Gorzyce oraz Węzeł 
Świerklany - Węzeł Mszana).11 

 
4.2.2.3. Hałas kolejowy i lotniczy 

Przez powiat wodzisławski przebiegają linie kolejowe będące w zarządzie PKP PLK S.A.: 
• linia kolejowa nr 140 Katowice Ligota - Nędza (pierwszorzędna, jednotorowa, zelektryfikowana), 

długość w granicach powiatu wodzisławskiego – 3 767 m, 
• linia kolejowa nr 192 Syrynia - Pszów (znaczenia miejscowego, jednotorowa, niezelektryfikowana), 

długość w granicach powiatu wodzisławskiego – 8 929 m, 

                                                
11 na podstawie „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego do roku 2023 dla terenów poza aglomeracjami, 
położonych wzdłuż odcinków dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie i odcinków linii kolejowych o natężeniu ruchu 
powyżej 30 000 pociągów rocznie”, załącznik do uchwały nr VI/12/8/2019 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2019 r 
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• linia kolejowa nr 176 Racibórz Markowice - Olza (drugorzędna, jednotorowa, zelektryfikowana), długość 
w granicach Powiatu wodzisławskiego – 12 574 m, 

• linia kolejowa nr 862 Rybnik Towarowy RTB – Radlin Obszary (znaczenia miejscowego, jednotorowa, 
niezelektryfikowana), długość w granicach powiatu wodzisławskiego – 658 m, 

• linia kolejowa nr 158 Rybnik Towarowy - Chałupki (znaczenia państwowego, drugorzędna, jednotorowa, 
zelektryfikowana), długość w granicach powiatu wodzisławskiego – 19 183 m, 

• linia kolejowa nr 876 Wodzisław Śląski – Radlin Marcel (znaczenia miejscowego, jednotorowa, 
niezelektryfikowana), długość w granicach powiatu wodzisławskiego – 6 238 m, 

• linia kolejowa nr 877 Radlin Obszary – Radlin Marcel (znaczenia miejscowego, jednotorowa, 
zelektryfikowana), długość w granicach powiatu wodzisławskiego – 1 662 m. 

Na obszarze powiatu zlokalizowane są stacje i przystanki: 
• stacja Wodzisław Śląski, 
• stacja Radlin Marcel, 
• stacja Rydułtowy, 
• stacja Olza, 
• przystanek osobowy Radlin Obszary, 
• przystanek osobowy Wodzisław Śląski Radlin, 
• przystanek osobowy Czyżowice, 
• przystanek osobowy Bełsznica. 

Na wymienionych liniach dobowe natężenie ruchu w 2019 roku wynosiło: 
Linia nr 140 odcinek Rybnik Towarowy RT11 - Sumina – 32 pociągi, w tym: 

• pośpieszne – 2, 
• osobowe – 26,  
• towarowe – 2, 
• lokomotywy luz – 2, 

Linia nr 192 odcinek Syrynia - Pszów – brak ruchu pociągów, 
Linia nr 176 odcinek Syrynia - Olza – brak ruchu pociągów, 
Linia nr 862 odcinek Rybnik Towarowy RTB – Radlin Obszary – sporadycznie jeden pociąg towarowy, 
Linia nr 158 odcinek Rybnik Towarowy – Radlin Obszary – 80 pociągów, w tym: 

• pośpieszne – 15, 
• osobowe - 37, 
• towarowe – 17, 
• lokomotywy luz – 10, 
• utrzymaniowe – 1, 

Linia nr 158 odcinek Radlin Obszary – Wodzisław Śląski – 75 pociągów, w tym: 
• pośpieszne – 16, 
• osobowe  41, 
• towarowe – 11, 
• lokomotywy luz – 6, 
• utrzymaniowe – 1, 

Linia nr 158 odcinek Wodzisław Śląski - Chałupki – 43 pociągi, w tym: 
• pośpieszne – 12, 
• osobowe - 15, 
• towarowe – 11, 
• lokomotywy luz - 5, 

Linia nr 876 odcinek Wodzisław Śląski – Radlin Marcel – brak ruchu pociągów, 
Linia nr 877 Radlin Obszary – Radlin Marcel – 9 pociągów, w tym: 

• towarowe – 6, 
• lokomotywy luz - 3. 
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W ostatnich latach na terenie powiatu na linii kolejowej nr 146 zawieszono przewozy towarowe w czasie 
prowadzenia działań inwestycyjnych (obecnie na tym odcinku wznowiono ruch towarowy). Połączenia 
pasażerskie zlikwidowano w 2012 roku, ale planowane jest ich przywrócenie.  
Prace utrzymaniowe i remontowe na liniach kolejowych w granicach powiatu realizowane są przez Zakład Linii 
Kolejowych w Tarnowskich Górach, a prace inwestycyjne realizują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  W ostatnich 
latach 2017-2019 wykonano: 

• w roku 2018 wykonano szlifowanie szyn w 10 rozjazdach wykonane na terenie stacji Wodzisław Śląski. 
• w roku 2019 wykonano mechaniczne podbicie toru na linii kolejowej nr 158 szlak Radlin Obszary – 

Wodzisław Śląski (tor nr 1 - km 5,000 – 6,500) oraz na szlaku Wodzisław Śląski – Olza (tor nr 1 - km 
15,000 – 16,500). 

Ponadto, w ramach rewitalizacji linii kolejowej nr 158 w latach 2015 - 2017 wymieniono nawierzchnię torową 
(szyny, podkłady), w tym zostały zabudowane tory bezstykowe. Zastosowanie torów bezstykowych na liniach 
kolejowych wpływa na zmniejszenie hałasu na przedmiotowym odcinku linii kolejowej. 
Jednocześnie PKP PLK S.A. w latach 2014 - 2015 prowadziła prace modernizacyjne na liniach kolejowych  
w granicach powiatu wodzisławskiego w ramach projektu pn.: „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez 
poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 140 i 158  na odcinku Rybnik  - Chałupki”. Roboty obejmowały 
rewitalizację linii kolejowej nr 158 w zakresie: wymiany nawierzchni torowej, wymiany sieci trakcyjnej, budowy 
peronów: Radlin Obszary, Wodzisław Śląski Radlin, Wodzisław Śląski, Czyżowice, Bełsznica, rewitalizacji 
obiektów inżynieryjnych oraz modernizacji przejazdów kolejowych. W ramach realizowanego projektu nie były 
wykonywane pomiary hałasu wzdłuż linii kolejowych na terenie powiatu wodzisławskiego. 
W latach 2017- 2019 Spółka nie wykonywała modernizacji sieci kolejowej na terenie powiatu wodzisławskiego. 
Ponadto, zgodnie z aktualnie obowiązującymi planami inwestycyjnymi, w latach 2020-2024 Spółka nie będzie 
przeprowadzać modernizacji linii kolejowych w granicach powiatu wodzisławskiego. 12 
W opracowanym „Programie ochrony środowiska przed hałasem…” wspomnianym wcześniej nie zostały 
uwzględnione linie kolejowe na terenie powiatu wodzisławskiego. Nie wykonywano także pomiarów hałasu 
kolejowego na terenie powiatu. 
W związku ze skargami mieszkańców na hałas od linii kolejowych PKP PLK S.A. przeprowadzała pomiary 
poziomu hałasu w poniższych lokalizacjach: 

• Wodzisław Śląski, ul. Polna 7, linia kolejowa nr 158 (w dn. 28-29.22.2018 r.)  
Na podstawie przeprowadzonego pomiaru stwierdzono występowanie przekroczeń poziomów 
dopuszczalnych hałasu w środowisku w porze dnia i nocy. 

• Radlin, ul. Jana Wantuły 42A, linia kolejowa nr 158 (w dn. 28-29.22.2018 r.) 
Na podstawie przeprowadzonego pomiaru nie stwierdzono występowania przekroczeń poziomów 
dopuszczalnych hałasu w środowisku w porze dnia i nocy. 

Ponadto, w 2017 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach wykonał pomiary poziomu 
hałasu przy linii kolejowej nr 158 w rejonie ul. Kolejowej w miejscowości Osiny. Na podstawie 
przeprowadzonego pomiaru zostały stwierdzone przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w porze dnia  
i nocy. 13 
Jednocześnie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
w Katowicach wykonał pomiary poziomu hałasu przy linii kolejowej nr 158 w Wodzisławiu Śląskim w rejonie ul. 
Kopernika i ul. Marklowickiej. W trakcie pomiarów zostały stwierdzone przekroczenia dopuszczalnego poziomu 
hałasu w porze nocy o 1,4  i 2,1 w rejonie ulicy Marklowickiej oraz o 5,7 dB w rejonie ulicy Kopernika. 
 

4.2.3. Analiza SWOT 
Zagrożenie hałasem 

MOCNE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

SŁABE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

dobra dostępność komunikacyjna powiatu w tym także dobra 
jakość autostrady 

4694 mb ekranów akustycznych zainstalowanych wzdłuż 
autostrady i drogi krajowej 

na bieżąco planowane kolejne działania na drogach wojewódzkich, 
powiatowych i gminnych 

brak badań hałasu drogowego w ramach PMŚ, co nie daje skali 
zagrożenia 

brak nasadzeń nowej zieleni izolacyjnej wzdłuż dróg 
przekroczenia hałasu komunikacyjnego i kolejowego 

                                                
12 dane udostępnione przez PKP PLK S.A pismem nr IOS7d-443-29.1/20 z dnia 5 sierpnia 2020 roku 
13 dane udostępnione przez PKP PLK S.A pismem nr IOS7d-443-14.1/20z dnia 9 kwietnia 2020 roku 
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SZANSE 
czynniki zewnętrzne 

ZAGROŻENIA 
czynniki zewnętrzne 

planowane modernizacje dróg 
opracowany POH z działaniami priorytetowymi 

możliwość rozwoju gospodarczego dzięki dobrej komunikacji  
możliwość rozwoju powiatu poprzez dogodny dojazd ze 

wszystkich kierunków 

zwiększanie się ilości pojazdów szczególnie tych ciężarowych 
dyskomfort akustyczny dla mieszkańców zamieszkujących tereny 

wzdłuż dróg 

Źródło: opracowanie własne 
 

4.2.4 Cele i zadania środowiskowe  
Hałas jest elementem tzw. stresu miejskiego, wpływającym na jakość życia ludności, zwłaszcza na obszarach 
zurbanizowanych. Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska.  
Na terenie powiatu działa wiele firm, których działalność negatywnie wpływa na okoliczne tereny i ich 
mieszkańców. Corocznie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach prowadzi kontrole emisji 
hałasu. Skrócona analiza SWOT wykazała, iż zagrożeniem dla powiatu w sytuacji nasilającego się hałasu może 
być pogłębiający się dyskomfort oraz docelowo tworzenie zjawiska tzw. „uciekania” mieszkańców z terenów  
o nadmiernej uciążliwości akustycznej, co już widać w analizie demograficznej większych miast (w tym 
Wodzisław Śląski).  
W związku z tym w harmonogramach realizacji zadań zapisano, iż ważnym działaniem jest kontynuacja działań 
administracyjnych realizowanych przez Starostę polegających na wydawaniu decyzji o dopuszczalnej emisji 
hałasu. Jednocześnie uzupełnieniem tych działań także w formie kontynuacji aktualnie już prowadzonych prac 
będą kontrole przedsiębiorstw, z których działalnością nierozerwalnie jest związana emisja hałasu wykonywane 
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.  
W sytuacjach funkcjonowania już istniejących oraz nowopowstających przedsiębiorstw, z których działalnością 
nierozerwalnie wiąże się emisja hałasu obowiązkiem przedsiębiorców jest minimalizacja hałasu poprzez 
wyciszanie hal oraz maszyn i urządzeń przez zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych. Zadanie  
to zapisano w harmonogramie realizacji zadań, a jednostkami odpowiedzialnymi za ich realizację są 
przedsiębiorcy. Finansowanie modernizacji przedsiębiorstw lub budowy w nowoczesnych standardach będzie 
pochodzić głównie ze środków własnych przedsiębiorstw oraz z dofinansowania z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2020-2028 na rozwój i modernizację przedsiębiorstw oraz działania 
innowacyjne.  
Pod pojęciem hałasu drogowego rozumie się hałas pochodzący od środków transportu, jest to hałas typu liniowego, 
którego źródłem emisji hałasu są drogi krajowe, wojewódzkie oraz powiatowe i gminne.  
Analiza SWOT wykazała, iż mocną stroną powiatu jest dobra dostępność komunikacyjna, ale jednocześnie słabą 
stroną jest brak wystarczających działań ochronnych na drogach oraz nadmierna emisja hałasu i dyskomfort 
akustyczny mieszkańców. W związku z takim stanem w harmonogramach realizacji zadań zapisano, iż zadaniami 
niezbędnymi do wykonania jest stosowanie zabezpieczeń przeciwhałasowych w postaci ekranów akustycznych 
lub nasadzeń izolacyjnych zieleni. Aktualnie zarządy dróg planują prace remontowe i modernizacyjne, które 
przyczynią się do zmniejszenia dyskomfortu dla okolicznych mieszkańców.  
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 Pola elektromagnetyczne 
4.3.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ 

Cel długoterminowy do 2020 roku zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony środowiska 
UTRZYMANIA POZIOMU PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO PONIŻEJ POZIOMU 

DOPUSZCZALNEGO   
Planowane działania Podjęte działania Efekt ze wskaźnikiem 

Kontynuacja badań 
zagrożenia 

promieniowaniem 
elektromagnetycznym 

Badania promieniowania elektromagnetycznego prowadzone są corocznie w 
cyklach trzyletnich w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. 
Badania w województwie śląskim na terenie powiatu wodzisławskiego 
prowadzono w miejscowości Rydułtowy, Radlin, Wodzisław Śląski i Pszów.  
Wyniki badań w żadnym punkcie nie wskazywały na przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów promieniowania elektromagnetycznego, który do 
końca 2019 roku wynosił 7 V/m. 

realizacja w cyklach 3 
letnich w okresie 

2017-2019 
przeprowadzono 4 

badania 

Prowadzenie ewidencji 
źródeł promieniowania 

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim prowadzi rejestr instalacji 
emitujących promieniowane elektromagnetyczne na podstawie zgłoszeń 
przedsiębiorców eksploatujących instalacje powodujące wytwarzanie pół 
elektromagnetycznych.  
W latach 2011-2019 do Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim 
wpłynęły 92 zgłoszenia instalacji emitujących promieniowanie 
elektromagnetyczne, w tym: 

• w 2019 roku przyjęto 36 zgłoszeń instalacji emitujących pola 
elektromagnetyczne, 

• w 2018 roku przyjęto 28 zgłoszeń instalacji emitujących pola 
elektromagnetyczne.  

rejestr powadzony jest 
na bieżąco w miarę 

napływania zgłoszeń.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych inwestycjach gminnych i działaniach na terenie powiatu wodzisławskiego 

 
4.3.2. Opis stanu obecnego  

Instalacjami emitującymi pola elektromagnetyczne są: 
• linie przesyłowe wysokiego, średniego i niskiego napięcia oraz stacje transformatorowe, instalacje 

radiokomunikacyjne, takie jak: 
o stacje bazowe telefonii komórkowej,  
o stacje radiowe i telewizyjne. 

Przeprowadzona analiza widma pola elektrycznego wysokiej częstotliwości na terenie województwa śląskiego na 
potrzeby opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego w badanych punktach 
wykazała, że głównymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego w przeważającej liczbie przypadków  
są stacje bazowe telefonii komórkowej.14  
Na terenie powiatu wodzisławskiego źródłem niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego są: 

• linie napowietrzne wysokiego napięcia o długości 3,07 km, 
• linie kablowe wysokiego napięcia o długości 85,93 km, 
• linie kablowe średniego napięcia o długości 159,63 km, 
• linie napowietrzne średniego napięcia  o długości 382,66 km, 
• linie kablowe niskiego napięcia o długości 431,59 km, 
• linie napowietrzne niskiego napięcia ulicznego o długości 1422,99 km, 
• 772 stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych w różnych częściach powiatu, w tym: 

o 666 stacji Tauron, 
o 91 stacji obcych, 
o 15 stacji wspólnych,15 

• 120 anten nadawczych telefonii komórkowych na 47 stacjach bazowych telefonii komórkowej (według 
bazy danych Btsearch)16. 

Zadania w zakresie oceny poziomów promieniowana elektromagnetycznego i ich zmian dokonuje Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Pomiary 

                                                
14 na podstawie POŚ dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 
15 pismo TAURON Dystrybucja S.A nr TD/OGL/OMR/2020-08-19/0000001 z dnia 19.08.2020 r. 
16 http://beta.btsearch.pl 
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monitoringowe promieniowania elektromagnetycznego prowadzone są w cyklach trzyletnich, łącznie  
w 135 punktach pomiarowych (po 45 w każdym roku) rozmieszczonych na terenie całego województwa śląskiego. 
W ostatnich latach 2017-2019 prowadzono badania na terenie powiatu w czterech punktach. Punkty w których 
kontrolowano pola elektromagnetyczne zlokalizowane były: 

• w 2017 roku punkt zlokalizowany był na Rynku w miejscowości Rydułtowy (gmina Rydułtowy) - wyniki 
badań wyniosły 0,68 V/m, 

• w 2018 roku punkty zlokalizowane były przy ulicy Mariackiej w miejscowości Radlin (gmina Radlin) - 
wyniki badań wyniosły 0,30 V/m oraz przy Rynku w Wodzisławiu Śląskim wyniki badań wyniosły 0,84 
V/m 

• w 2019 roku punkt zlokalizowany był przy ulicy Jagiełły w miejscowości Pszów (gmina Pszów) - wyniki 
badań wyniosły 0,65 V/m 17. 

Wyniki badań nie przekroczyły wartości dopuszczalnej która wynosiła do końca 2019 roku 7 V/m, niemniej jednak 
zauważalny jest nieznaczny wzrost poziomów promieniowania na terenach bardziej zurbanizowanych. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
pól elektromagnetycznych w środowisku od 1 stycznia 2020 roku dopuszczalny poziom promieniowania 
elektromagnetycznego do 10 W/m2 (gęstość mocy)  i 61 V/m (składowa elektryczna) dla częstotliwości z zakresu 
2 - 300 GHz.  
Aktualnie zgodnie z ustawą POŚ (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) Starosta Powiatu Wodzisławskiego 
prowadzi Rejestr instalacji mogących oddziaływać na środowisko zgłoszonych do Starostwa Powiatowego  
w Wodzisławiu Śląskim, których emisja nie wymaga pozwolenia. Według rejestru prowadzonego na podstawie 
zgłoszeń właścicieli instalacji na terenie powiatu zlokalizowane są 92 instalacje emitujących promieniowanie 
elektromagnetyczne, w tym w gminach : 

• Wodzisław Śląski 37, 
• Rydułtowy 9, 
• Radlin 8, 
• Pszów 7, 
• Gorzyce 10, 
• Mszana 2, 
• Lubomia 4, 
• Godów 9, 
• Marklowice 3.18 

W związku z rozwojem sieci komórkowej oraz zwiększającym się poziomem promieniowania 
elektromagnetycznego szczególnie istotnym elementem są zapisy w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego o prawidłowej lokalizacji źródeł promieniowania. 
 

4.3.3. Analiza SWOT 
Pola elektromagnetyczne 

MOCNE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

SŁABE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

aktualnie brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów 
promieniowania elektromagnetycznego 

brak obwarowań lokalizacyjnych dla instalacji emitujących 
promieniowanie elektromagnetyczne na terenie wszystkich gmin 

należących do powiatu 
brak corocznych badań porównawczych 

SZANSE 
czynniki zewnętrzne 

ZAGROŻENIA 
czynniki zewnętrzne 

uwzględnianie w miejscowych planie zagospodarowania 
przestrzennego zapisów dotyczących ochrony przed 

promieniowaniem elektromagnetycznym 
stale zwiększający się zasięg sieci komórkowych 

stale zwiększający się poziom promieniowania 
elektromagnetycznego 

silniejszy zasięg sieci kablowych i bezprzewodowych docelowo 
może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

promieniowania 

Źródło: opracowanie własne  

                                                
17 [V/m] – średnia wartość arytmetyczna wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania elektromagnetycznego w zakresie 
częstotliwości 100 kHz – 3 GHz, w danym punkcie obserwacji w środowisku  
18 do końca 2019 roku  
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4.3.4 Cele i zadania środowiskowe  
Na terenie powiatu wodzisławskiego instalacjami emitującymi pola elektromagnetyczne są przede wszystkim linie 
przesyłowe wysokiego, średniego i niskiego napięcia stacje transformatorowe oraz instalacje radiokomunikacyjne. 
W związku z presją mieszkańców województwa na rozwój zasięgu linii elektroenergetycznych oraz zasięgu 
telefonii komórkowej powstaje coraz większa ilość instalacji emitujących promieniowanie elektromagnetyczne.  
Podstawowym elementem ochrony przed polami elektromagnetycznymi jest informacja o występujących 
poziomach pól. Nie ma obowiązku posiadania pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych, jednak 
istnieje obowiązek wykonania pomiarów natężenia pól elektromagnetycznych przez prowadzących instalacje i 
użytkowników urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne. Pomiary należy przeprowadzać bezpośrednio po 
rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia i każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy 
urządzenia.  
W ramach minimalizacji oddziaływania istniejących instalacji emitujących pola elektromagnetyczne zgodnie  
z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2020 roku poz. 1219 z późn. zm.) 
oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie zgłoszenia instalacji 
wytwarzających pola elektromagnetyczne przedsiębiorstwa posiadające instalacje zgłaszają do Starostwa fakt 
oddania do eksploatacji instalacji wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne.  
Na podstawie tych zgłoszeń w Starostwie w Wodzisławiu Śląskim prowadzony jest Rejestr instalacji mogących 
oddziaływać na środowisko zawierający w zakresie emisji promieniowania elektromagnetycznego 92 pozycje. 
Zgodnie z przepisami prawnymi prowadzenie rejestru będzie kontunuowanie w kolejnych latach.   
Dla określenia aktualnego stanu promieniowania elektromagnetycznego Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Katowicach prowadzi corocznie, według ustalonego harmonogramu na terenie całego 
województwa śląskiego w tym także na terenie powiatu wodzisławskiego, badania poziomów promieniowania. 
Wyniki badań nie wykraczają poza dopuszczalne poziomy, niemniej jednak w perspektywie ostatnich kilku lat 
zauważa się wzrost poziomu promieniowania.  
Od 1 tycznia 2020 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku podwyższające dopuszczalne poziomy 
promieniowania. 
W związku z dużą presją na rozwój sieci komórkowej i stałego zwiększania jej zasięgu istotnym elementem jest 
wprowadzanie do miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego zapisów precyzujących możliwe 
i dopuszczalne lokalizacje stacji przekaźnikowych telefonii komórkowych.  
Taką potrzebę wykazała także analiza SWOT, według której Plany Zagospodarowania Przestrzennego zawierają 
takie zapisy, niemniej jednak powinny określać potencjalne lokalizacje instalacji emitujących promieniowanie 
elektromagnetyczne.  
Dlatego w harmonogramie realizacji zadań monitorowanych zapisano, iż niezbędne jest w trakcie aktualizacji 
miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wprowadzenie zapisów obwarowujących lokowanie 
instalacji emitujących promieniowanie niejonizujące. Zadanie to realizowane będzie przez Gminy zlokalizowane 
na terenie powiatu wodzisławskiego.
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 Zrównoważone gospodarowanie wodami,  
4.4.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ w zakresie gospodarowania wodami 

Cel długoterminowy do 2020 roku zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony środowiska 
OCHRONA PRZED POWODZIĄ 

DĄŻENIE DO OSIĄGNIĘCIA DOBREGO STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH 
 

Kierunek interwencji w poprzednim Programie ochrony środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego na lata 2017-2020 z 
perspektywą do roku 2024 brzmiał „Gospodarowanie zasobami wodnymi” 

Planowane zadania Podjęte działania  Efekt ze 
wskaźnikiem 

Prowadzenie kontroli 
przestrzegania przez 
podmioty warunków 

wprowadzania ścieków do 
wód lub do ziemi 

WIOŚ Katowice 
W latach 2018- 2019 WIOŚ w Katowicach przeprowadził na terenie powiatu 5 
kontroli podmiotów w zakresie przestrzegania przez podmioty warunków 
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. W dwóch przypadkach stwierdzono 
nieprawidłowości. 

5 kontroli  

Prowadzenie rejestru 
zbiorników 

bezodpływowych i 
przydomowych 

oczyszczalni ścieków oraz 
kontrola ich stanu 

technicznego 

Gmina Godów 
Gmina prowadzi rejestr zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Na chwilę obecna w gminie zlokalizowanych jest 1 621 
zbiorników bezodpływowych oraz 65 przydomowych oczyszczalni ścieków.  
Gmina udziela dofinansowań do budowy zbiorników bezodpływowych oraz 
przydomowych oczyszczalni ścieków.  
Gmina Gorzyce 
Gmina prowadzi rejestr zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Na chwilę obecna w gminie zlokalizowanych jest 2 700 
zbiorników bezodpływowych oraz 109 przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Gmina Lubomia 
Gmina prowadzi rejestr zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Na chwilę obecna w gminie zlokalizowanych jest 1 974 
zbiorników bezodpływowych, 8 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 1 stacja 
zlewna. 
Gmina Mszana 
Gmina prowadzi ewidencję szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Na 
dzień 31.12.2019 r. na terenie gminy zlokalizowanych było 148 szamb oraz 26 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Gmina Marklowice 
Gmina Marklowice prowadzi i na bieżąco aktualizuje Gminną ewidencję 
zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Według 
stanu na koniec 2019 roku na terenie gminy Marklowice znajduje się 312 budynków 
mieszkalnych podłączonych do zbiorników bezodpływowych, a 118 budynków 
mieszkalnych podłączonych jest do 116 przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Miasto Pszów 
Miasto prowadzi rejestr zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Na dzień 31.12.2019 r. na terenie miasta zlokalizowanych 
było 1 684 zbiorników bezodpływowych oraz 15 przydomowych oczyszczalni 
ścieków. 
Miasto Radlin 
Miasto prowadzi rejestr zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Na dzień 31.12.2019 r. na terenie miasta zlokalizowanych 
było 455 zbiorników bezodpływowych, 34 przydomowych oczyszczalni ścieków 
oraz 1 stacja zlewna. 
Miasto Rydułtowy 
Miasto prowadzi rejestr zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Na dzień 31.12.2019 r. na terenie miasta zlokalizowanych 
było 1 619 zbiorników bezodpływowych oraz 189 przydomowych oczyszczalni 
ścieków. 
Miasto Wodzisław Śląski 
Miasto prowadzi rejestr zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków. Na dzień 31.12.2019 r. na terenie miasta zlokalizowanych 
było 2 511 zbiorników bezodpływowych oraz 171 przydomowych oczyszczalni 
ścieków. 

Wszystkie gminy 
prowadzą 

ewidencję/ rejestr 
zbiorników 

bezodpływowych 
oraz przydomowych 

oczyszczalni 
ścieków 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych inwestycjach gminnych i działaniach na terenie powiatu wodzisławskiego 
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4.4.2. Opis stanu obecnego  
4.4.2.1. Wody powierzchniowe 

Obszar powiatu wodzisławskiego należy do obszaru Dorzecza Odry, odwadniany przede wszystkim przez rzeki 
Odrę oraz Olzę (rzeki I rzędu) wraz z ich dopływami: Piotrówka, Lesznica i Szotkówka, ponadto Ruda z Nacyną 
oraz Bierawka.  

 
Rysunek 19  Wody powierzchniowe na terenie powiatu wodzisławskiego  
Źródło: opracowanie własne na podstawie www.polska.e-mapa.net (dostęp 16.08.2020) 

 
Piotrówka – prawy dopływ Olzy. Do Olzy Piotrówka wpada pomiędzy miejscowościami Zawada w gminie 
Piotrowice koło Karwiny i Godów w powiecie wodzisławskim. Na 6,2 km odcinku od Skrbeńska do ujścia rzeka 
wyznacza granicę polsko-czeską, rozdzielając czeski Powiat Karwina od Powiatu Wodzisławskiego. 
Lesznica – potocznie zwana Leśnicą, bierze swój początek w Wodzisławiu Śląskim – Radlinie II i przepływa 
przez gminy: Wodzisław Śląski, Gorzyce i Godów, gdzie wpływa razem z Szotkówką do rzeki Olzy na terenie 
gminy Godów. Na Leśnicy znajduje się pompownia radlińskiej koksowni, a woda jest wykorzystywana do celów 
przemysłowych przez Koksownię Radlin. Dopływem Lesznicy są potoki: Radliński, Jedłownicki, Marklówka, 
Sakandrzok i Kokoszycki. 
Potok Jedłownicki – swoje źródło bierze na terenie gminy Pszów, następnie przepływa przez Kokoszyce  
i Jedłownik, gdzie w Wodzisławiu Śl. – Radlinie II uchodzi do rzeki Leśnicy.  
Nacyna – rzeka jest lewym dopływem rzeki Rudy i należy do najbardziej zanieczyszczonych rzek okolicy. 
Szotkówka - leżąca w zlewni Olzy i w dorzeczu Odry, jej źródła znajdują się w Świerklanach na wysokości około 
280 m n.p.m. Dopływem Szotkówki jest potok Mszanka, który ma swoje źródła na Wilchwach, (dzielnica 
Wodzisławia Śląskiego), następnie przepływa przez Mszanę, gdzie wpada do Szotkówki. Do Mszanki, w okolicy 
autostrady A1, w miejscowości Mszana, następuje największy zrzut wód pochodzących z autostrady. 
Dodatkowo na terenie powiatu znajduje się szereg zbiorników wodnych o różnej genezie i wielkości. Najgęstsza 
sieć wodna występuje na terenie gmin: Gorzyce i Lubomia. Obok naturalnych form powierzchni występują tu 
formy antropogeniczne, jak np. zbiorniki powstałe po wyrobisku żwiru – nie mają one jednak negatywnego 
wpływu na krajobraz. Na terenie gminy Lubomia oprócz, mającego znaczenie ponadregionalne, zespołu stawów 
„Wielikąt” znajdują się również małe sztuczne zbiorniki wodne w dolinie Syrynki. Stawy te tworzą ciąg, który 
pełni funkcję korytarza ekologicznego o znaczeniu lokalnym. 
 

4.4.2.2. Monitoring rzek w rejonie powiatu wodzisławskiego 
Podstawowymi jednostkami gospodarowania wodami są jednolite części wód powierzchniowych (JCWP). 
Sporządzane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oceny wód powierzchniowych bazują na sieci 
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punktów pomiarowo-kontrolnych (ppk). Podstawę do jej wyznaczenia na terenie województwa śląskiego 
stanowiły opracowane przez KZGW wykazy wód oraz zalecenia i wskazówki Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska. 
Głównym celem sporządzenia oceny stanu wód powierzchniowych jest dostarczenie wiedzy o stanie/potencjale 
ekologicznym i stanie chemicznym wód powierzchniowych, niezbędnej do gospodarowania wodami  
w dorzeczach, podejmowania działań na rzecz poprawy stanu wód oraz ich ochrony przed zanieczyszczeniem. 
W obrębie regionu wodnego Górnej Odry na terenie powiatu zlokalizowanych jest 11 Jednolitych Części Wód 
Powierzchniowych (JCWP), tj.: 

• RW600023115322 – Plęśnica, 
• RW60006115683 – Sumina do dopływu w Suminie, 
• RW6000611265349 – Gzel, 
• RW60006114889 – Lesznica z Jedłownickim, 
• RW600023115169 – Łęgoń 1, 
• RW6000911499 – Olza – odcinek graniczny od Piotrówki do ujścia, 
• RW6000611489 – Szotkówka bez Lesznicy, 
• RW600061146999 – Pietrówka z dopływami, 
• RW60006115651 – Ruda do zb. Rybnik bez Potoków: z Przegędzy i Kamienia, 
• RW60006115684 – Dopływ w Suminie, 
• RW600019117159 – Odra od wypływu ze zb. Polder Buków do Kanału Gliwickiego
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Tabela 9 Ocena jakości wód powierzchniowych JCWP za lata 2018-2019 na terenie powiatu wodzisławskiego  

Nazwa ocenianej jcwp (JCWP) Kod JCWP 
Klasa 

elementów 
biologicznych 

Klasa elementów 
hydromorfologicznych 

Klasa elementów 
fizykochemicznych 

(grupy 3.1.-3.5.) 

Klasa elementów 
fizykochemicznych 

(grupa 3.6.) – 
specyficzne 

zanieczyszczenia 
syntetyczne i 

niesyntetyczne 

STAN/POTENCJAŁ 
EKOLOGICZNY 

STAN 
CHEMICZNY 

OCENA 
STANU JCWP 

2019 rok 

Lesznica z Jedłownickim RW60006114889 - - >II II słaby PSD zły stan wód 

Olza – odcinek graniczny od 
Piotrówki do ujścia RW6000911499 IV III >II II słaby PSD zły stan wód 

Pietrówka z dopływami RW600061146999 IV IV >II II słaby PSD zły stan wód 

Odra od wypływu ze zb. Polder 
Buków do Kanału Gliwickiego RW600019117159 - - - - - PSD zły stan wód 

2018 rok 

Sumina do dopływu w Suminie RW60006115683 III II II - umiarkowany - zły stan wód 

Gzel RW6000611265349 II II >II - - -  

Szotkówka bez Lesznicy RW6000611489 - - >II - - PSD zły stan wód 

Ruda do zb. Rybnik bez Potoków: z 
Przegedzy i Kamienia RW60006115651 III II >II II umiarkowany PSD zły stan wód 

Dopływ w Suminie RW60006115684 IV II >II - słaby PSD zły stan wód 

- nie badano 
PSD – poniżej stanu dobrego 
PPD - poniżej stanu / potencjału dobrego 
Źródło: WIOŚ w Katowicach, 2019 
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W 2019 roku monitoring wód powierzchniowych na terenie powiatu wodzisławskiego obejmował 4 JCWP. Na 
wszystkich punktach pomiarowych stwierdzono słaby potencjał ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego  
a także ogólną ocenę – zły stan wód. 
W roku 2018 w monitoringu wód na 5 JCWP kontynuowano badania tych substancji, które przekraczały normy 
środowiskowe dla substancji priorytetowych w latach poprzednich (w roku 2015). Stan i jakość wód 
powierzchniowych na terenie powiatu jest niezadowalający. Wody posiadają umiarkowany bądź słaby potencjał 
ekologiczny. Wszystkie zostały zakwalifikowane do wód w złym stanie. 

 
4.4.2.3. Wody podziemne 

 
Rysunek 20 Lokalizacja JCWPd na obszarze powiatu wodzisławskiego 
Źródło:https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/psh/zadania-psh/jcwpd/jcwpd-140-159/4519-karta-informacyjna-jcwpd-nr-
142/file.html (dostęp 22.08.2020) 

 
Powiat Wodzisławski wchodzi w skład przedkarpackiego regionu hydrogeologicznego i leży w zasięgu trzech 
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: 

• nr 142 – jego całkowita powierzchnia wynosi 761,3 km2; obejmujący swoim zasięgiem gminy: Lubomia, 
Pszów, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Gorzyce. Zasilanie wód podziemnych odbywa się w wyniku 
infiltracji wód opadowych, w obszarze wychodni pierwszego czwartorzędowego poziomu wodonośnego. 
Starsze poziomy czwartorzędowe i poziomy neogenu, triasu i karbonu nie posiadają wychodni na 
obszarze JCWPd. Ich zasilanie odbywa się poprzez przesączanie opadów atmosferycznych poprzez 
słabo- lub półprzepuszczalne osady czwartorzędu lub neogenu, poprzez okna hydrogeologiczne w tych 
osadach bądź poprzez kontakt lateralny z innymi warstwami wodonośnymi. Naturalnymi strefami 
drenażu wewnątrz JCWPd są rzeki i cieki powierzchniowe, z których najważniejszą jest Odra, która 
wpływa na regionalny system drenażu, praktycznie w całej JCWPd. 

• nr 155 – jego powierzchnia wynosi 412,7 km2; obejmuje swoim zasięgiem gminy: Wodzisław Śl., Pszów, 
Radlin, Marklowice, Gorzyce, Mszana, Godów. Zasilanie wód podziemnych ma miejsce w wyniku 
infiltracji wód z opadu atmosferycznego, w granicach rozprzestrzenienia poziomu czwartorzędowego  
i czwartorzędowo- neogeńskiego oraz na wychodniach poziomów starszych. Dolina Odry na północnym-
zachodzie stanowi bazę drenażu dla poziomów wód powierzchniowych, czwartorzędowych  
i czwartorzędowo-neogeńskich. Występują przepływy transgraniczne wód podziemnych z Republiki 
Czeskiej do Polski lub z Polski do Czech (Pacholewski i in., 2009). Drenaż wód karbońskich i zrzut ich 
do Olzy rurociągiem „Olza” (tuż nad granicą północną omawianej jednolitej) wpływa na stan wód i ich 
jakość w Odrze. 

• nr 144 – o powierzchni 410km2, obejmuje swoim zasięgiem gminy: Rydułtowy, Pszów, Radlin, 
Marklowice. Zasilanie poziomów czwartorzędowych następuje w wyniku infiltracji wód opadowych  
w zasięgu występowania piętra czwartorzędowego, bezpośrednio PPW lub poprzez przesączanie przez 
warstwy słabo przepuszczalne w zasięgu występowania GPU (Q). Starsze piętra wodonośne 
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bezpośrednio zasilane są na wychodniach (w obszarze i poza obszarem jednolitej części wód 
podziemnych). Głębsze poziomy: neogeńskoczwartorzędowy (Q-Ng), neogeński (Ng), karbońsko-
czwartorzędowy (Q-C3) i górnokarboński (C3) pośrednio zasilane są w wyniku przesączania oraz 
lateralnego przepływu na skutek wymuszonego zasilania spowodowanego drenażem górniczym.  
W warunkach naturalnych lokalną podstawę drenażu stanowi dolina Rudy z dopływami, natomiast 
podstawę regionalną – Odra. Sztuczne centra drenażu to m.in. ujęcia wód komunalnych i ujęcia górnicze 
oraz wyrobiska górnicze kopalń węgla kamiennego (drenaż piętra karbońskiego i pośrednio pięter 
młodszych). 

 
4.4.2.4. Monitoring wód podziemnych 

Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym wód, śledzenie 
jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń, na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności 
podejmowanych działań ochronnych związanych z osiągnięciem dobrego stanu ekologicznego, określonego przez 
Ramową Dyrektywę Wodną (RDW). 
Oceny stanu chemicznego w jednolitych częściach wód podziemnych (JCWPd) i w poszczególnych punktach 
badawczych dokonano w 2018 roku, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 
roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 
85), które wyróżnia pięć klas jakości wód: 

• klasa I – wody bardzo dobrej jakości, 
• klasa II – wody dobrej jakości, 
• klasa III – wody zadowalającej jakości, 
• klasa IV – wody niezadowalającej jakości, 
• klasa V – wody złej jakości. 

oraz dwa stany chemiczne wód ocenione na podstawie średniej wartości poszczególnych wskaźników  
ze wszystkich punktów zlokalizowanych w analizowanej JCWPd: 

• stan dobry (klasy I, II i III), 
• stan słaby (klasy IV i V). 

W 2018 roku na obszarze powiatu wodzisławskiego nie zlokalizowano żadnego punktu pomiarowego monitoringu 
wód podziemnych. Najbliższy punkt pomiarowy na JCWP nr 142 został zlokalizowany w sąsiedzkiej gminie 
miejsko-wiejskiej Krzanowice w miejscowości Krzanowice w powiecie raciborskim. Punkt pomiarowy został 
objęty monitoringiem operacyjnym i otrzymał I klasę jakości według wskaźników organicznych, III klasę jakości 
według wskaźników fizyczno- chemicznych ze względu na zawartość żelaza (Fe). Końcowa klasa jakości wód: II 
– wody dobrej jakości. 
W 2019 roku badania wód podziemnych prowadzone były w oparciu o krajową sieć pomiarową modyfikowaną 
pod kątem dostosowania do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej i sieć wojewódzką, uzupełniającą badania 
pod kątem ochrony Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, wykorzystywanych na terenie powiatu do celów 
pitnych. 
W podsystemie monitoringu jakości wód podziemnych badania prowadzone były w ramach monitoringu 
diagnostycznego w odniesieniu do jednolitych części wód podziemnych uznanych za zagrożone nie osiągnięciem 
dobrego stanu chemicznego. 
Na terenie powiatu wodzisławskiego nie zlokalizowano punktów pomiarowych. Badania prowadzone były w 
dwóch punktach pomiarowych powiecie raciborskim (w Raciborzu i w jednostce Sudół). Analiza wyników badań 
jakości wód podziemnych w punkcie pomiarowym w Raciborzu wykazała II klasę jakości według wskaźników 
fizyczno- chemicznych (ze względu na Ca), I klasę jakości według wskaźników organicznych. Końcowa klasa 
jakości wód: II. W punkcie pomiarowym w Sudole analiza wykazała IV klasę jakości według wskaźników 
fizyczno- chemicznych (ze względu na Fe, Mn, Ca, SO4). Końcowa klasa jakości wód: IV.  

 
4.4.2.5. Ochrona przed powodzią oraz skutkami suszy 

Według Prawa wodnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) przez powódź rozumie się czasowe pokrycie 
przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, wywołane przez wezbranie wody  
w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, z wyłączeniem pokrycia przez wodę 
terenu wywołanego przez wezbranie wody w systemach kanalizacyjnych. 
Główne zagrożenie powodziowe jest wywoływane dużą prędkością płynącej wody i jej energią, która powoduje 
niszczenia ciężkiej zabudowy koryt (opaski, mury, progi), a także budowli nad korytem rzek, takich jak kładki, 
przepusty, mosty i in. Przyczyną podtopień i powodzi są na ogół: 
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• bardzo intensywne opady burzowe (określane jako oberwanie chmury), obejmujące najczęściej 
niewielkie obszary o dużych nachyleniach zboczy, powodujące gwałtowne i krótkotrwałe (do kilku 
godzin) lokalne wezbrania wód, 

• opady rozlewne, tj. trwające kilka dni opady o wysokim natężeniu (od kilkudziesięciu do 100 mm  
w ciągu doby), obejmujące większą część zlewni. Już niewielkie spadki terenów, niewielka powierzchnia 
zlewni cieków, może spowodować gwałtowne wezbrania w przypadku nawalnych opadów lub roztopów 
pokrywy śnieżnej. Częstym zjawiskiem są wezbrania opadowo – rozlewne. Ich przyczyną są najczęściej 
długotrwałe opady deszczu. Wezbrania te występują na ogół od maja do września, szczególnie  
w miesiącach letnich. 

  

 
Rysunek 21 Mapa zagrożenia powodzią na terenie powiatu wodzisławskiego 
Źródło: mapy.isok.gov.pl (dostęp 20.08.2020) 
 
Na mapach ryzyka powodziowego został wyznaczony teren zagrożony powodzią w mieście Wodzisławiu Śląskim, 
mieście Rydułtowy w okolicach ul. Gen. Stanisława Maczka do granicy z Miastem Rybnik oraz na terenie gminy 
Godów i Gorzyce. Miejsca te są ujęte w MPZP. Obszary wyznaczonych zalewów o prawdopodobieństwie 
przewyższenia P=1% P=0, % znajdują się w gminie Gorzyce rejonach rzeki Olza i Odra. Obszary lokalnych 
podtopień znajdują się na terenach miejscowości Gorzyczki, Uchylsko, Gorzyce, Bełsznica, Bluszczów, Olza  
i Odra. 
Od 1 stycznia 2018 roku, na podstawie ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 roku (Dz. U. z 2020 roku poz. 
310), zostało utworzone Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.  Zgodnie z art. 527 ustawy Prawo 
Wodne, z dniem wejścia w życie ustawy należności, zobowiązania, prawa i obowiązki Krajowego Zarządu 
Gospodarki Wodnej oraz regionalnych zarządów gospodarki wodnej zostały przejęte przez Wody Polskie. 
Za działania związane z ochroną przeciwpowodziową odpowiada, zgodnie z ustawą Prawo wodne, Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które jest również odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjnych 
i koordynację w razie powodzi lub suszy na podległym terenie.  
Zgodnie z Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie 
oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim państwa członkowskie zobligowały się do sporządzenia: 

• wstępnej oceny ryzyka powodziowego do grudnia 2011 r., 
• map zagrożenia i map ryzyka powodziowego do grudnia 2013 r., 
• planów zarządzania ryzykiem powodziowym do grudnia 2015 r. 
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Plan zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) jest końcowym, czwartym dokumentem planistycznym 
wymaganym Dyrektywą 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie 
oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa). 
W grudniu 2015 r. został opracowany Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym (Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 18.10.2016 r. w sprawie przyjęcia Planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru 
Dorzecza Odry), w którym dla Powiatu Wodzisławskiego przeanalizowano ryzyko powodziowe pochodzące ze 
zlewni Górnej Odry. W PZRP w ujęciu obszarów gmin w regionie wodnym Górnej Odry (266 analizowanych 
gmin) wyznaczono obszary, które sklasyfikowano według 5-stopniowej skali ryzyka powodziowego. Są to 
poziomy ryzyka: bardzo wysoki, wysoki, umiarkowany, niski i bardzo niski. W powiecie wodzisławskim 
zidentyfikowano niski i bardzo niski poziom zintegrowanego ryzyka powodziowego.  
Niewątpliwie gospodarka wodna to również działania ukierunkowane na przeciwdziałanie negatywnym skutkom 
suszy. Najszerszy zakres wrażliwości na różne rodzaje suszy przypisano do sektora rolnictwa oraz środowiska  
i zasobów przyrodniczych. Rolnictwo jest wrażliwe na suszę glebową, zwaną też rolniczą, niemniej susza 
atmosferyczna również może skutkować zmniejszeniem plonów.  
Biorąc to pod uwagę oraz uwzględniając ograniczoną dokładność oceny zagrożenia suszą glebową (ze względu 
na małą szczegółowość materiałów środowiskowych) przypisano do rolnictwa wrażliwość także na suszę 
atmosferyczną. Ponieważ rolnictwo wykorzystuje wody powierzchniowe i podziemne (hodowla, nawodnienia) 
jest też ono wrażliwe także na skutki suszy hydrologicznej i hydrogeologicznej (dot. obszarów, gdzie 
wykorzystywane w sektorze rolnictwa zasoby wód są zagrożone deficytem). 
Przedziały ostrości suszy atmosferycznej (wartości SPI) określa 4 stopniowa skala: 

• normalny (0,5 ÷ -0,5), 
• umiarkowanie suchy (-0,5 ÷ -1,5), 
• bardzo suchy (-1,5 ÷ -2), 
• ekstremalnie suchy ≤ -2. 

Na terenie powiatu wodzisławskiego przedział ostrości suszy atmosferycznej wyniósł -2 tj. ekstremalnie suchy. 
 

4.4.3. Analiza SWOT 
Gospodarowanie wodami 

MOCNE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

SŁABE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

dobrze rozwinięta sieć cieków i mniejszych potoków 
dobra jakość wód podziemnych 

zły stan wód powierzchniowych 
występowanie terenów zagrożonych podtopieniami i powodzią. 

zły stan techniczny kanalizacji deszczowej 
ograniczona retencja wód opadowych i roztopowych 

SZANSE 
czynniki zewnętrzne 

ZAGROŻENIA 
czynniki zewnętrzne 

określenie map zagrożeń powodziowego (mzp) oraz map ryzyka 
powodziowego (mrp) 

dobra współpraca administratorami cieków wodnych w zakresie 
ich utrzymania 

zmiany prawa wodnego, w zakresie własności wód 

zmiany klimatu i brak możliwości przeciwdziałania występowaniu 
zjawisk ekstremalnych 

niedostateczne rozpoznanie niekorzystnych oddziaływań 
człowieka na środowisko (np. w zakresie zanieczyszczeń 

obszarowych) 
zagrożenia skutkami suszy 

Źródło: opracowanie własne  

 

4.4.4. Cele i zadania środowiskowe  
Jakość wód powierzchniowych na terenie powiatu odpowiada III i IV klasie (wody słabej i złej jakości). Wody 
posiadają umiarkowany bądź słaby potencjał ekologiczny. Wszystkie zostały zakwalifikowane do wód w złym 
stanie, co może świadczyć o szeregu działań jakie pozostały do wykonania w zakresie ich ochrony i przywrócenia 
dobrego stanu. Należy pamiętać, że o stanie wód powierzchniowych decydują nie tylko wskaźniki 
fizykochemiczne, ale i biologiczne czy hydromorfologiczne. Oznacza to, że przywrócenie czystości wodom 
powierzchniowym nie spowoduje automatycznie dobrego stanu wód. Przywrócenie właściwych dla danej części 
wód elementów biologicznych będzie często procesem bardziej długotrwałym. 
Analiza SWOT wskazuje na słabe strony, które są tożsame z wynikiem oceny jakości wód. Do najważniejszych  
z nich należy: niedostateczna jakość wód powierzchniowych oraz wpływ zanieczyszczeń spoza terenu powiatu na 
stan czystości wód. W celu osiągnięcia zobowiązań dotyczących poprawy stanu ekologicznego wód 
powierzchniowych i określonych wskaźników dla wód podziemnych, należy kontynuować podejmowane 
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wcześniej przedsięwzięcia. Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi powinno mieć na uwadze zarówno 
oszczędzanie wody, jak też dbanie o jej jak najlepszą jakość. Efektywne wykorzystanie zasobów wodnych 
ograniczy ryzyko wystąpienia jej niedoborów i doprowadzi do poprawy ich jakości. W okresie obowiązywania 
Programu należy zwrócić uwagę na kształtowanie reżimu hydrologicznego w regionie. Jest to niezwykle istotne 
w kształtowaniu klimatu i stanowi element zmian klimatycznych. Ze względu na coraz częstsze występowania 
zjawisk ekstremalnych w ostatnich latach oraz prognozowanym systematycznym ich nasileniem, szczególnie 
istotne w ramach realizacji Programu będzie wdrażanie Strategii SPA 2020. Pozwoli to na wprowadzanie w skali 
regionalnej działań ograniczających niekorzystne zmiany klimatyczne oraz przystosowanie do ich negatywnych 
skutków.  
W harmonogramie realizacji zadań własnych i monitorowanych zamieszczono zadania dotyczące prowadzenia 
monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych, działania edukacyjne, promocyjne, propagujące  
i upowszechniające wiedzę o konieczności, celach, zasadach i sposobach ochrony wód, w szczególności 
skierowane do dzieci i młodzieży, realizację obiektów małej retencji zgodnie z Programem małej retencji dla 
województwa śląskiego, a także budowę, przebudowę, modernizację budowli przeciwpowodziowych oraz 
działania inwestycyjne i utrzymaniowe związane z melioracjami wodnymi szczegółowymi oraz rowami 
odwadniającymi tereny zurbanizowane. Monitoring wód powierzchniowych wykonywany będzie w ramach 
„Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa śląskiego na lata 2021-2025" przez WIOŚ  
w Katowicach i finansowany z budżetu kraju. 
Istotny wpływ ma tutaj realizacja zadań z zakresu zwiększania retencji wodnej: utrzymanie i budowa urządzeń 
piętrzących w dolinach rzecznych oraz małych zbiorników wodnych, realizacja zalesień, zachowanie terenów 
podmokłych. Szczególnie dotyczy to zjawisk suszy, powodzi i podtopień. W zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej i przeciwdziałania skutkom suszy, działania przystosowujące odnoszą się do: opracowania 
i wdrożenia metod oceny ryzyka powodziowego i ryzyka podtopień, zarządzania ryzykiem powodziowym, w tym 
z zapewnieniem infrastruktury krytycznej, zwiększeniem możliwości retencyjnych i renaturyzacji cieków 
wodnych, przywracaniem i utrzymaniem dobrego stanu wód, ekosystemów wodnych i od wody zależnych. 
Zadania planowane są do realizacji przez administratorów cieków i urządzeń wodnych na terenie powiatu, tj. PGW 
Polskie Wody. Większość zadań będzie realizowana po uzyskaniu dofinansowania ze środków krajowych  
i unijnych. 
Problemem mogą być występujące obniżenia terenu spowodowane wpływami eksploatacji górniczej, gdyż 
powstają niecki bezodpływowe, które okresowo mogą być zalewane. Konieczne jest ponadto uwzględnianie  
w dokumentach planistycznych, tj. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (MPZP) na poziomie wojewódzkim i gminnym, mapy 
ryzyka powodziowego oraz terenów zagrożonych podtopieniami. 
Kolejnym aspektem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom powodzi, w związku z tym opracowano Plany 
zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP), które są końcowym, czwartym dokumentem planistycznym 
wymaganym Dyrektywą Powodziową. Dla obszaru powiatu obowiązuje PZRP dla obszaru dorzecza Odry. 
Ocena stopnia zagrożenia powodziowego została opracowana przez KZGW i przedstawiona na mapach 
zagrożenia powodziowego oraz mapach ryzyka powodziowego. Dokumentacja ta stanowi podstawę dla 
racjonalnego planowania przestrzennego na obszarach zagrożonych powodzią, a tym samym dla ograniczania 
negatywnych skutków powodzi. Mapy sporządzone zostały dla obszarów narażonych na niebezpieczeństwo 
powodzi, wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, przedstawiając obszary zagrożone powodzią  
o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia: jako niskie i wynoszące 0,2% (czyli średnio raz na 500 lat), jako 
średnie i wynoszące 1% (czyli średnio raz na 100 lat), jako wysokie i wynoszące 10% (czyli średnio raz na 10 lat). 
Istotnym zadaniem jest więc ich uwzględnienie w opracowaniach planistycznych na poziomie wojewódzkim, 
powiatowym i gminnym. 
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 Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa  
i gospodarki oraz osiągnięcie dobrego stanu wód  

4.5.1.  Efekty realizacji dotychczasowego POŚ  
Cel długoterminowy do 2020 roku zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony Środowiska 

OPTYMALIZACJA ZUŻYCIA WODY 
RACJONALNA GOSPODARKA ŚCIEKOWA 

 
Kierunek interwencji w poprzednim Programie ochrony środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego na lata 2017-2020 z 

perspektywą do roku 2024 brzmiał „Gospodarka wodno - ściekowa” 

Zadania Podjęte działania  Efekt ze 
wskaźnikiem 

Budowa sieci 
wodociągowych na terenie 

gmin powiatu 
wodzisławskiego 

W latach 2018-2019 wykonano następujące prace związane z budową 18,7 km oraz 
modernizacją 2,7 km sieci wodociągowych na terenie powiatu wodzisławskiego, w tym: 
PWiK Sp. z o. o. w Wodzisławiu Śląskim 

• prace modernizacyjne na sieci wodociągowej w Czyżowicach na ul. 
Dworcowa- odcinek o długości 129 m, 

• budowa nowych sieci wodociągowych w Gorzycach przy ul. Wierzbowej- 
odcinek o długości 246 m, oraz Gorzyczkach przy ul. Kopalnianej – Nowa- 
odcinek o długości 444 m, 

Gmina Gorzyce 
• roboty modernizacyjne na sieci wodociągowej w Gorzyczkach przy ul. 

Leśnej (odcinek o dł. 0,633 m), 
• roboty modernizacyjne na sieci wodociągowej w Rogowie przy ul. Krzywej 

(odcinek o dł. 1,221 m), 
• roboty modernizacyjne na sieci wodociągowej w Rogowie przy ul. 

Wytrzęsów (odcinek o dł. 0,554 m), 
• budowa sieci wodociągowej w Czyżowicach przy ul. Bełsznickiej (odcinek 

o dł. 0,975 m), 
• budowa sieci wodociągowej w Gorzyczkach przy ul. Spacerowej (odcinek o 

dł. 0,520 m), 
• budowa sieci wodociągowej w Rogowie przy ul. Wyzwolenia (odcinek o dł. 

0,227 m). 
Gmina Marklowice 
Sukcesywnie prowadzone są prace zmierzające do modernizacji sieci wodociągowej. W 
roku 2018 PWiK Sp. z o. o. w Wodzisławiu Śląskim wymieniło 170,0 mb sieci 
wodociągowej na oś, Kolorowym w Marklowicach. WODOCIĄGI ESOX Sp. z o. o. 
rozbudowała sieć wodociągową w Marklowicach na ul. Środkowej długości 51,0 mb. 

budowa 18,7 
km sieci 

wodociągowej 
modernizacja 
2,707 km sieci 
wodociągowej 

Przebudowa i 
modernizacje sieci 

wodociągowych na terenie 
Gmin Powiatu 

Wodzisławskiego 

Rozbudowa i modernizacja 
oczyszczalni ścieków na 

terenie powiatu 
wodzisławskiego 

 
 

Rozbudowa sieci 
kanalizacyjnej w gminach 
powiatu wodzisławskiego 

W latach 2018-2019 wykonano następujące prace związane z budową 68,8 km sieci 
kanalizacji sanitarnej na terenie powiatu wodzisławskiego, w tym 
PWiK Sp. z o. o. w Wodzisławiu Śląskim 

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czyżowicach przy ul. Rogowskiej- 
odcinek o długości 1,714 km, 

• budowa kanalizacji sanitarnej – Etap I – Gorzyce Centrum: odcinek 5 km, 
100 budynków do przyłączenia (w ramach zadania modernizowano również 
sieć wodociągową) - inwestycja w trakcie realizacji, 

• budowa kanalizacji sanitarnej – Etap II – miejscowość Rogów: 9,68 km, 256 
budynków do przyłączenia- inwestycja w trakcie realizacji, 

• budowa kanalizacji sanitarnej w Gorzycach ul. Stawowa (odcinek o dł. 0,5 
km), 

• budowa kanalizacji sanitarnej w Rogowie ul. Krzywa, Palarni, Parkowa, 
Polna, Powstańców, Raciborska, Rogowiec, Sportowa, Wytrzęsów, 
Wyzwolenia, Dołki – odcinki o łącznej długości 8,16 km. 

Gmina Godów 
W latach 2018-2019 gmina udzielała dofinansowania do przyłączy kanalizacyjnych:  

• w 2018 r. - 61 sztuk na kwotę 41 277,01 zł, 
• w 2019 r. - 40 sztuk na kwotę 23 849,45 zł. 

Gmina Gorzyce 
W roku 2018 gmina prowadziła zadania w Olzie i Turzy Śląskiej. W Olzie zbudowano 
fragment sieci kanalizacji sanitarnej o długości 743 m oraz podłączono do sieci 8 
budynków; koszt zadania: 250 000,00 zł. W 2019 roku wybudowano kanalizację w 
Turzy Śląskiej; koszt: 776 253,00 zł. 
W 2019 roku zrealizowano następujące prace: 

budowa 68,8 
km sieci 

kanalizacji 
sanitarnej 
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• budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czyżowicach przy ul. Rogowskiej 
(odcinek o dł. 2,002 km), 

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Olzie przy ul. Dworcowej i Polnej 
(odcinek o dł. 1,40 km), 

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Olzie na terenach rekreacyjnych przy 
ul. Kolejowej (odcinek o dł. 0,368 km), 

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rogowie przy ul. Raciborskiej 
(odcinek o dł. 0,057 km), 

• budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Turzy Śląskiej, przy ul. Powstańców, 
część ul. Tysiąclecia, część ul. Bogumińskiej oraz część ul. Dalków (odcinek 
o dł. 4,604 km). 

Miasto Radlin 
Na terenie Radlina Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wybudowało w roku 
2018 ze środków własnych sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Rymera, Chrobrego, 
Głożyńskiej i Wiosennej. Łącznie wykonane zostało 1307 mb za kwotę: 900 000 zł. 
Ponadto w ramach projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 
aglomeracji Wodzisław Śląski" realizowanego zgodnie z założeniami Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w Radlinie zrealizowano I etapu 
projektu, którym objęto ul. Głożyńską i Rymera. W I etapie w 2018 r. wykonano 2651 
mb sieci, za kwotę 1 370 000 zł, dzięki czemu umożliwiono podłączenie do sieci 
sanitarnej 48 budynków. 
Miasto Wodzisław Śląski 
W Wodzisławiu Śląskim w 2018 roku Wodzisławskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o. realizuje drugi projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej, na który 
pozyskało dotację ze środków unijnych. Poprzedni, w którym prace trwały od 2008 do 
2015 roku, zakończył się wybudowaniem 168 kilometrów sieci kanalizacyjnej. 
Działania inwestycyjne podzielone są na trzy etapy. W latach 2018-2019  prowadzono 
następujące prace: 

• „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląski – ETAP I”- roboty 
budowlane zakończono w kwietniu 2019 r. Wybudowano ponad 6,5 km 
kanalizacji sanitarnej w ulicach Jastrzębskiej, Jodłowej, Batalionów 
Chłopskich, Czarnieckiego, Jabłoniowej, Odrodzenia, Teligi oraz 
odtworzono nawierzchnię dróg. Możliwość podłączenia do kanalizacji 
sanitarnej uzyskało łącznie 139 budynków. Trwa akcja przyłączeniowa, do 
tej pory podłączono 117 budynków (84%), 

• „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląski – ETAP II”- roboty 
budowlane w ramach II etapu prowadzone były od lipca 2018 r. do września 
2019 r. w ulicy Poprzecznej i Starowiejskiej. Łącznie wybudowano 2,26 km 
kanalizacji sanitarnej. W wyniku wykonanych prac możliwość podłączenia 
uzyskały 52 budynki. Trwa akcja przyłączeniowa - do tej pory podłączono 
27 budynków (52%), 

• Budowa kanalizacji sanitarnej w Wodzisławiu Śląski – ETAP III” - W dniu 
27.09.2019 r. podpisano umowę na wykonanie etapu III. Przedmiotem 
zadania jest budowa ok. 11,3 km sieci kanalizacyjnej i modernizacja 1,2 km 
sieci wodociągowej wraz z przyłączami o długości 0,6 km w ul. Oraczy, 
Zdrojowej, Norwida, Dołki, Pszowskiej, Smolnej, Strażackiej, Wesołej, 
Matki Teresy z Kalkuty, Pałacowej, Jurija Gagarina (dzielnica Kokoszyce). 
Roboty budowlane zaplanowano na lata 2019-2021 (24 miesiące). Do tej 
pory wykonano: 4,6 km kanalizacji sanitarnej i ok. 1,2 km wodociągu. Dzięki 
budowie kanalizacji możliwość przyłączenia do sieci kanalizacyjnej uzyska 
ponad 260 budynków. 

Gmina Lubomia 
• budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Lubomia i Grabówka; 

koszt: 16 746 395,60 zł, 
• budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Syrynia- etap I, II i III wraz z 

rozbudową istniejącej oczyszczalni ścieków do wydajności 180 33/ dobę- 
etap II. Dotychczasowy koszt: 5 936 422,58 zł. 

Gmina Marklowice 
W okresie 2018-2019 sukcesywnie rozbudowywana była sieć kanalizacji sanitarnej na 
terenie gminy zarówno ze środków własnych PWiK Sp. z o. o. jak i z udziałem środków 
pozyskanych z Unii Europejskiej. 
W 2018 r. ze środków własnych PWiK Sp. z o. o. wybudowała 1714,0 mb kanalizacji 
sanitarnej w ramach zadania ul. Porzeczkowa – Goplany etap I i II. 
W ramach kontynuacji projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 
aglomeracji Wodzisław Śląski na terenie gminy Marklowice realizowano 2 etapy: 

• Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Marklowice – etap I: w ramach tego 
etapu zrealizowano prace przy ul. Okrężnej, Strażackiej, Jabłoniowej, 
Wiśniowej i Wyzwolenia. Wybudowano 1,75 km sieci i podłączono 45 
budynków. 
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• Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Marklowice – etap II: w ramach 
tego etapu realizowano prace przy ul. Krakusa, Długiej, Rzemieślniczej i 
Wyzwolenia - w ramach tego etapu w 2018 r. wykonano 1,23 km sieci. 

Miasto Pszów 
• modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji 

w Aglomeracji Pszów; koszt: 6 718 191,51 zł, 
• budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Michała Drzymały, ul. Romualda 

Traugutta i ul. Jana Kasprowicza w Pszowie; koszt: 1 208 115,84 zł, 
• budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Ks. Pawła Skwary w Pszowie; koszt: 

392 504,73 zł, 
• budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Włodzimierza Majakowskiego i ul. 

Kazimierza Kruczkowskiego w Pszowie; koszt: 194 170,83 zł, 
• budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Marii Konopnickiej w Pszowie; koszt: 

652 537,50 zł. 
W roku 2019 na terenie Miasta kontynuowane były prace związane z budową kanalizacji 
sanitarnej w rejonie: ul. Niepodległości, ul. Boh. Westerplatte, ul. Ks. P. Skwary, W. 
Andersa, J. Długosza, K. Miarki oraz os T. Kościuszki. 
Długość sieci kanalizacji sanitarnej wybudowanej w okresie 2018 – 2019 r. i oddanej w 
użytkowanie w 2019 r. to 6 365,30 mb sieci oraz 5 przepompowni ścieków, w tym: 

• kanalizacja sanitarne w ul. Niepodległości, Boh. Westerplatte – 1 299,00 mb 
oraz 2 przepompownie ścieków; 

• kanalizacja sanitarna w ul. Ks. P. Skwary, W. Andersa, J. Długosza, K. 
Miarki, os T. Kościuszki – 5 066,30 mb oraz 3 przepompownie ścieków. 

W związku z prowadzonymi pracami w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej – 
porządkowania gospodarki ściekowej na terenie os T. Kościuszki wybudowano i oddano 
w użytkowanie w 2019 r. sieć kanalizacji deszczowej na odcinku – 8,99 mb. Całkowite 
koszty związane z budową sieci kanalizacyjnej w roku 2019 r. wyniosły: 5 474 485,82 
zł. 
W 2019 r. dokonano włączenia 32 obiektów – budynków (mieszkalnych, mieszkalno – 
usługowych oraz usługowych) do sieci kanalizacji sanitarnej, tj. wybudowano i oddano 
w użytkowanie 41 przyłączy kanalizacji sanitarnej. Łączna wartość udzielonego 
dofinansowania wyniosła 24 212,64 zł 
W okresie od 2017 prowadzono prace związane z modernizacją i rozbudową istniejącej 
oczyszczalni ścieków „Pszów”, które zakończono w roku sprawozdawczym 2019. 
Realizacja tego przedsięwzięcia znacznie zwiększyła wydajność istniejącej oczyszczalni 
ścieków oraz umożliwiła zastosowanie rozwiązań technologicznych w kierunku 
uproszczenia i ułatwienia jej eksploatacji poprzez modernizację istniejącego węzła 
mechanicznobiologicznego oraz wybudowanie nowego. 
Oczyszczalnia po realizacji została oddana do użytkowania, a jej obecna przepustowość 
wynosi Q = 1393 m3/d i wzrosła o około 130% w stosunku do stanu przed rozbudową, 
co pozwoli docelowo na przejęcie wszystkich ścieków z terenu Aglomeracji Pszów o 
wielkości 9289 RLM wyznaczonej Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr 
V/5/23/2015. 
Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 10 551 188,06 zł. 

Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

Gmina Mszana 
W okresie 2018-2019 gmina udzielała dofinansowania budowy przydomowych 
oczyszczalni ścieków. W roku 2018 dofinansowano 28 takich inwestycji, zaś w roku 
2019 - 32. 
Miasto Radlin 
Miasto udziela dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub 
przepompowni. W roku 2018 udzielono 2 dotacje do zabudowy przydomowej 
oczyszczalni ścieków na łączną sumę 4 000,00 zł. 

dotacje na 62 
budowy 

przydomowych 
oczyszczalni 
ścieków 

Modernizacje oraz 
rozbudowa kanalizacji 
deszczowej na terenach 

gmin powiatu 
wodzisławskiego 

Gmina Godów 
W roku 2018 realizowano inwestycje polegające na budowie kanalizacji deszczowej i 
asfaltowaniu ul. Bukowej w Podbuczu oraz Dębowej w Skrzyszowie; koszt: 479 128,88 
zł. 
W roku 2019 zrealizowano inwestycje - budowa kanalizacji deszczowej na odgałęzieniu 
ul. Borowickiej w Golkowicach; koszt: 17 401,95 zł. 
Miasto Wodzisław Śląski 
W latach 2018-2019 w ramach realizacji zadania wybudowano odwodnienia wraz ze 
zbiornikiem retencyjno-rozsączającym dla budynku OSP Jedłownik przy ulicy Gosława 
31. Koszt całkowity: 250 741,40 zł. 

- 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych działaniach na terenie powiatu wodzisławskiego 
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4.5.2. Opis stanu obecnego  
4.5.2.1. Zaopatrzenie w wodę 

Charakterystykę zaopatrzenia w wodę sporządzono na podstawie danych uzyskanych z Gmin Powiatu 
Wodzisławskiego. Stosunek ilości mieszkańców podłączonych do wodociągu do ogólnej liczby mieszkańców 
(stopień zwodociągowania miasta) wynosi 97,3% według stanu na koniec 2019 r. Obecnie na terenie powiatu 
wodzisławskiego eksploatowana jest sieć wodociągowa rozdzielcza o łącznej długości 799,8 km. W okresie lat 
2015 – 2019 powstało około 52,6 km sieci wodociągowej.  

 

 
Rysunek 22 Długość sieci wodociągowej na terenie powiatu wodzisławskiego w latach 2015-2019 (km) 
Źródło: dane z gmin i miast, BDL, 2019 (dostęp 10.09.2020) 

 
W przypadku liczby przyłączy wodociągowych na terenie powiatu sytuacja wyglądała podobnie w latach 2014- 
2017, tj. odnotowywano systematyczny wzrost przyłączy, z 29 914 szt. przyłączy w roku 2014, do 30 824 szt. 
przyłączy w roku 2017. Jednakże w roku 2018 zanotowano spadek do 28 900 szt. przyłączy. Stan liczby przyłączy 
na dzień 31.12.2019 r. wynosi 29 324 przyłączy.  
 

 
Rysunek 23 Liczba przyłączy wodociągowych na terenie powiatu wodzisławskiego w latach 2015-2019 (szt.) 
Źródło: dane z gmin i miast, BDL, 2019 (dostęp 10.09.2020) 
 

Mieszkańcy powiatu wodzisławskiego zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi przez: 
• wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę zarządzane przez przedsiębiorstwa wodociągowe, zakłady 

gospodarki komunalnej lub zarejestrowane spółki wodne, 
• prywatne wodociągi, które nie posiadają zarządcy odpowiedzialnego, za jakość produkowanej wody, 
• studnie indywidualne. 
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Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 
z późn.zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) zbiorowe zaopatrzenie ludności w wodę jest 
zadaniem własnym gminy.  
Większość obszaru powiatu wodzisławskiego zaopatrywana jest w wodę pochodzącą ze zbiorników Oddziału 
Sieci Magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów w Pszowie.  
Zaopatrzenie w wodę oraz gospodarka ściekowa prowadzona jest przez: 

• Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim (większość obszaru 
powiatu), 

• Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku (obejmuje swoim zasięgiem część 
gminy Radlin), 

• Wodociagi- Esox Sp. z o.o. (obejmuje swoim zasięgiem część gminy Radlin, Marklowice) 
• Spółka Wodociągowa w Turzy Śląskiej (Gmina Gorzyce, Sołectwo Turza Śląska), 
• Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. (właściciel sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie 

Mszana), 
• Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. (część miasta Rydułtowy) 

6 gmin powiatu tworzy Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, z siedzibą 
przy ul. Marklowickiej 15. Są to gminy: 

• Godów, 
• Gorzyce, 
• Marklowice, 
• Mszana, 
• Radlin, 
• Rydułtowy, 
• Wodzisław Śląski. 

Zakres działalności związku obejmuje teren działania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 
w Wodzisławiu Śląskim o sumarycznej liczbie ludności 152 400. 
 

 
Rysunek 24 Zużycie wody na terenie powiatu wodzisławskiego w latach 2015-2019 (w tys. m3) 
Źródło: BDL, 2019 (dostęp 10.09.2020) 

 
Ogółem zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności na terenie powiatu w roku 2019 wyniosło 
13 146,8 dam3. Od roku 2015 notuje się słaby wzrost zużycia wody. W roku 2015 zużycie wyniosło 12 629,0 
dam3, co znaczy, że od 2015r. nastąpił około 4 % wzrost zużycia wody.  
 
Jakość wody przeznaczonej do spożycia na terenie Powiatu Wodzisławskiego 
Nadzór nad jakością wody w powiecie sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wodzisławiu 
Śląskim. Przed dostarczeniem odbiorcom woda musi spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Zdrowia w 

4306,6 4280,9 4274 4431,9 4508,3

1387
1160 1147 1282 1308

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

2015 2016 2017 2018 2019

mieszkańcy przedsiębiorstwa



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWYWĄ DO ROKU 2030 

Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869 
 71 

sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, które określa m.in. 
dopuszczalne stężenia parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz metodykę badań jakości wody. 
Ponadto PWiK w ramach kontroli wewnętrznej cyklicznie przeprowadzają badania wody. Spółka prowadzą stały 
monitoring jakości wody w punktach zakupu oraz na końcówkach sieci wodociągowej. 
 

4.5.2.2. Odbiór ścieków 
Siecią kanalizacyjną objętych jest ok. 65,9% mieszkańców powiatu. Dla porównania w 2015 r. siecią 
kanalizacyjną było objętych 62,7%. Jest to wzrost o 3,2%. 
 

 
Rysunek 25 Długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie powiatu wodzisławskiego w latach 2015-2019 (km) 
Źródło: dane z gmin i miast, BDL, 2019 (dostęp 10.09.2020) 

 
Sieć kanalizacyjna na terenie powiatu jest systematycznie rozbudowywana. Długość sieci kanalizacyjnej w 2015 
roku wynosiła 727,2 km, a przyłączy do kanalizacji było 14 958 szt. W 2019 r. długość sieci kanalizacyjnej 
wynosiła już 860,2 km i podłączonych było do niej 16 201 szt. przyłączy. 
 

 
Rysunek 26 Liczba przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie powiatu wodzisławskiego w latach 2015-2019 (szt.) 
Źródło: dane z gmin i miast, BDL, 2019 (dostęp 10.09.2020) 

 
Coraz dłuższa sieć kanalizacyjna to także wzrost użytkowników, a więc większa ilość odprowadzanych ścieków. 
Według Banku Danych Lokalnych, tylko w 2019 r. ilość zużytej wody na potrzeby gospodarki narodowej  
i ludności wyniosła 13 146,8 dam3. Wszystkich ścieków komunalnych i przemysłowych wymagających 
oczyszczenia odprowadzonych do wód lub gleb było 20 325 dam3. Oczyszczonych zostało 19 775 dam3, z czego 
15 449 dam3 poprzez oczyszczanie mechaniczne, a 288 dam3 poprzez oczyszczanie biologiczne.  
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Rysunek 27 Ilość odprowadzanych ścieków do kanalizacji sanitarnej na terenie powiatu wodzisławskiego w latach 2015-2019 (w tys. m3) 
Źródło: BDL, 2019 (dostęp 10.09.2020) 

 
Ilość odprowadzonych ścieków w systemie kanalizacji sanitarnej na terenie powiatu wodzisławskiego w roku 
2019 wyniosła 20 325 dam3. Od roku 2015 notuje się słaby wzrost poziomu odprowadzanych ścieków na 
oczyszczalnie.  W roku 2015 ilość ścieków wyniosła 18 120 dam3 co oznacza około 10,85 % wzrost.  
Na terenie powiatu działają aktualnie 3 komunalne oczyszczalnie ścieków, z czego 2 z podwyższonym usuwaniem 
biogenów, w tym: 

• Oczyszczalnia ścieków “Karkoszka II” zlokalizowana jest w południowej części Wodzisławia Śląskiego, 
przy ul. Czyżowickiej 131. Obecnie oczyszczalnia oczyszcza ścieki dopływające systemem 
kanalizacyjnym z gmin: Wodzisław Śląski, Radlin, Marklowice i Gorzyce. Ponadto oczyszczalnia 
przyjmuje ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi. Przepustowość oczyszczalni wynosi 15 000 
m3/dobę. Technologia oczyszczania ścieków to procesy mechaniczno-biologiczne z niewielkim 
udziałem procesów chemicznych. 

• Oczyszczalnia ścieków “Rydułtowy” zlokalizowana jest przy ul. Obywatelskiej w Rydułtowach. Zlewnią 
oczyszczalni jest miasto Rydułtowy, skąd siecią kanalizacyjną doprowadzane są ścieki w ilości ok. 2 000 
m3/d, co stanowi jedynie połowę wytwarzanych w gminie ścieków bytowo-gospodarczych. 
Oczyszczalnia przyjmuje również ścieki bytowe dowożone wozami asenizacyjnym. Obecna 
przepustowość oczyszczalni wynosi 3 995 m3/dobę. 

• Oczyszczalnia Pszów - na terenie miasta znajduje się biologiczna oczyszczalnia ścieków  
z podwyższonym usuwaniem biogenów. Zlokalizowana ona jest przy ul. Śląskiej 104 w Pszowie. 
Projektowana przepustowość oczyszczalni wynosi 1 000 m3/d. Proces oczyszczania ścieków jest 
monitorowany. Na terenie oczyszczalni znajduje się punkt zlewny, do którego dostarczane są ścieki  
z występujących na terenie miasta zbiorników bezodpływowych (obszary nieskanalizowane).  
W okresie od 2017 prowadzono prace związane z modernizacją i rozbudową istniejącej oczyszczalni 
ścieków „Pszów”, które zakończono w roku sprawozdawczym 2019. Realizacja tego przedsięwzięcia 
znacznie zwiększyła wydajność istniejącej oczyszczalni ścieków oraz umożliwiła zastosowanie 
rozwiązań technologicznych w kierunku uproszczenia i ułatwienia jej eksploatacji poprzez modernizację 
istniejącego węzła mechanicznobiologicznego oraz wybudowanie nowego. Oczyszczalnia po realizacji 
została oddana w użytkowanie, a jej obecna przepustowość wynosi Q = 1393 m3/d i wzrosła o około 
130% w stosunku do stanu przed rozbudową, co pozwoli docelowo na przejęcie wszystkich ścieków  
z terenu Aglomeracji Pszów o wielkości 9289 RLM wyznaczonej Uchwałą Sejmiku Województwa 
Śląskiego nr V/5/23/2015. 

W 2015 r. na terenie Powiatu Wodzisławskiego funkcjonowało około 14 233 szt. zbiorników bezodpływowych 
oraz 564 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Natomiast w 2018 r. (brak danych za rok 2019; GUS) liczba 
zbiorników bezodpływowych wynosiła 13 380 szt., przydomowych oczyszczalni ścieków 726 szt., co jest dużym 
sukcesem. Wynika z tego, że powiat podejmuje działania w celu wyeliminowania zbiorników bezodpływowych 
(szamb), na rzecz podłączenia do kanalizacji sanitarnej, a tam, gdzie to jest nieuzasadnione technicznie  
i ekonomicznie, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 
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Na terenie powiatu zlokalizowane są następujące aglomeracje: 

• aglomeracja Wodzisław Śląski, wyznaczona uchwałą nr V/4/8/2018 Sejmiku Województwa Śląskiego  
z dnia 19 stycznia 2015 roku, obejmująca swoim zasięgiem gminy: Radlin, Gorzyce, Marklowice  
i Wodzisław Śląski 

• aglomeracja Jastrzębie Zdrój, wyznaczona uchwałą Nr IV/55/10/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego 
z 29 września 2014 roku, obejmująca swoim zasięgiem gminy: Godów i Mszana, 

• aglomeracja Pszów, wyznaczona uchwałą nr V/10/18/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 
czerwca 2015 roku, obejmująca swoim zasięgiem gminę Pszów, 

• aglomeracja Rydułtowy; wyznaczona uchwałą nr V/18/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 
lutego 2015 roku, obejmująca swoim zasięgiem gminę Rydułtowy oraz Radlin 

• aglomeracja Racibórz, wyznaczona uchwałą nr V/21/11/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 
18 kwietnia 2016 r roku, obejmująca swoim zasięgiem na terenie powiatu wodzisławskiego gminę 
Lubomia. 

Dnia 8 września 2017 r. Rada Ministrów przyjęła aktualizację Krajowego programu oczyszczania ścieków 
komunalnych 2017 (V AKPOŚK). Przyjęta przez rząd aktualizacja zawiera listę zadań zaplanowanych przez 
samorządy do realizacji w latach 2017-2021. W związku z powyższym opracowana została aktualizacja Master 
Planu dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG, w którym wyodrębniono zbiór podstawowych danych 
dotyczących ilości, wielkości oraz planów inwestycyjnych i potrzeb finansowych aglomeracji. W ramach Master 
Planu na terenie aglomeracji gminy zgłosiły projekty:  

• uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Wodzisław Śląski, 
• budowa instalacji do przekształcania osadów ściekowych na granulaty nawozowe (aglomeracja 

Jastrzębie Zdrój), 
• budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków "Pszów", 
• modernizacja i rozbudowa istniejącej OS "PSZÓW", 
• budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia i Grabówka wraz z kolektorem przesyłowym do 

miasta Racibórz. 
W każdej oczyszczalni zlokalizowanej na terenie aglomeracji powyżej 10 000 RLM wymagane jest podwyższone 
usuwanie biogenów. Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z każdej oczyszczalni jest zgodna  
z wymaganiami Prawa wodnego i rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1800). Biorąc jednak pod uwagę 
interpretację Komisji Europejskiej należy tak planować granice aglomeracji, aby w jak największym stopniu cały 
produkowany przez aglomerację ładunek ścieków był zbierany siecią kanalizacyjną i odprowadzany na 
oczyszczalnię ścieków. Dlatego też, w aglomeracjach ujętych w KPOŚK powinien zostać osiągnięty blisko 100% 
poziom obsługi zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi (%RLM korzystających z systemu kanalizacyjnego). 
Pozostała ludność aglomeracji nieobsługiwana przez zbiorcze systemy kanalizacyjne będzie korzystać z innych 
systemów oczyszczania ścieków, czyli przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Oznacza to, że cały ładunek zanieczyszczeń powstających w aglomeracji powinien być doprowadzany do 
oczyszczalni obsługującej aglomerację bądź usuwany w innych systemach oczyszczania ścieków (pojedyncze 
systemy lub inne właściwe systemy), które powinny zapewnić ten sam poziom ochrony środowiska. Każdy 
przypadek stosowania systemów indywidualnych do odprowadzania bądź odprowadzania i oczyszczania ścieków 
z terenu aglomeracji wymagać będzie szczegółowych wyjaśnień. W każdym wypadku jednak oczyszczalnia 
obsługująca aglomerację powinna być przystosowana do usuwania 100 % ładunku zanieczyszczeń powstających 
w aglomeracji.  
 

4.5.3. Analiza SWOT 
Gospodarka wodno-ściekowa 

MOCNE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

SŁABE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

wysoki stopień zwodociągowania powiatu 
średni stopień skanalizowania powiatu 
ciągła rozbudowa kanalizacji sanitarnej 

brak kanalizacji deszczowej na terenach zabudowanych 
zrzuty ścieków z terenów rolniczych 

SZANSE 
czynniki zewnętrzne 

ZAGROŻENIA 
czynniki zewnętrzne 
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integracja z UE i wpływ środków pomocowych, 
regulacje ogólnokrajowe i międzynarodowe zobowiązujące do 

podniesienia jakości środowiska 

niedostateczne rozpoznanie niekorzystnych oddziaływań 
człowieka na środowisko (np. w zakresie zanieczyszczeń 

obszarowych) 

Źródło: opracowanie własne  

4.5.4 Cele i zadania środowiskowe  
Zgodnie z wynikami prowadzonego monitoringu, wody powierzchniowe w rejonie Powiatu Wodzisławskiego są  
w złym stanie. Jest to związane głównie z obciążeniem wód ładunkiem substancji zawartych w ściekach 
komunalnych i przemysłowych, w tym ścieków pochodzących z terenów utwardzonych, dróg i chodników. 
Problemem jest spływ opadów deszczowych po powierzchni dróg i chodników, oraz powstające w tym czasie 
ścieki przemysłowe zawierające znaczne ilości m.in. zawiesin ogólnych, związków ropopochodnych.  
Z analizy SWOT wynika, iż zagrożeniem dla powiatu mogą być takie czynniki jak: niewystarczające rozpoznanie 
niekorzystnych oddziaływań człowieka na środowisko (np. w zakresie zanieczyszczeń obszarowych, wpływ 
związku azotu i fosforu na środowisko wodne), niedostateczna pula środków finansowych pochodzących głównie 
ze środków unijnych i krajowych. W większym stopniu będą przeważać jednak mocne strony, ponieważ na terenie 
powiatu działają nowoczesne oczyszczalnie ścieków.  
W niniejszym Programie wskazano, iż sukcesywnie zwiększa się odsetek ludności korzystającej ze zbiorczych 
sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków. Sukcesywnie realizowane są również zadania z zakresu budowy 
i modernizacji infrastruktury służącej do zbierania i zagospodarowywania ścieków komunalnych. Dane GUS 
wskazują, że coraz większe odsetki ludności korzystają z oczyszczalni ścieków, systemów kanalizacji zbiorczej 
czy też z oczyszczalni zapewniających pogłębione usuwanie substancji biogennych.  
W harmonogramie realizacji zadań własnych i monitorowanych zaplanowano m.in. realizację zadań dotyczących: 

• budowy, rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej,  
• budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń służących do oczyszczania ścieków komunalnych,  
• budowy, rozbudowy i modernizacji ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz infrastruktury służącej do 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 
Jako działania uzupełniające zaplanowano działania edukacyjne, promocyjne oraz prowadzenie ewidencji 
zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 
W celu poprawy jakości wód powierzchniowych, konieczna będzie likwidacja niekontrolowanych zrzutów 
ścieków bytowych do rzek i potoków płynących przez teren powiatu. W tym celu należy wykonać szczegółową 
inwentaryzację punktów zrzutu ścieków oraz systematycznie ją aktualizować. Następnym, niezwykle ważnym 
zadaniem jest inwentaryzacja stanu technicznego zbiorników bezodpływowych (szamb), które obecnie 
funkcjonują na terenach nieskanalizowanych. Bardzo często zbiorniki te są nieszczelne i są źródłem 
zanieczyszczenia wód. Powinna być prowadzona kontrola stanu technicznego szamb, a po przyłączeniu posesji 
do sieci kanalizacyjnej – możliwie szybka ich likwidacja. 
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 Zarządzanie zasobami geologicznymi 
4.6.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ 

Cel długoterminowy do 2020 roku zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony środowiska 
RACJONALNE I EFEKTYWNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI KOPALIN ZE ZŁÓŻ 

Planowane działania Podjęte działania Efekt ze 
wskaźnikiem 

Kontrola 
przestrzegania 

wydanych koncesji na 
wydobycie kopalin 

Inwentaryzacja miejsc 
nielegalnego 

wydobycia kopalin 

W 2020 roku zakończyło się dochodzenie prowadzone w kierunku ustalania sprawców 
prowadzonej nielegalnej eksploatacji kruszywa w Wodzisławiu Śląskim. Z informacji 
Komendy Powiatowej Policji w Wodzisławiu wynika iż nielegalny proceder trwał 
blisko 5 lat , a w tym czasie sprawcy wydobyli łącznie blisko 20 tys. ton kruszywa. 
Zostały przedstawione prokuratorskie zarzuty podejrzanym w zakresie nielegalnej 
eksploatacji oraz przywłaszczenia mienia należącego do Skarbu Państwa19 

wykryto jeden 
przypadek 
nielegalnej 

eksploatacji piasku 
w Wodzisławiu 
Śląskim 

Wydawanie koncesji 
na eksploatację 

kopalin 

Starosta Wodzisławski wydaje decyzje dotyczące zasobów geologicznych, w latach 
2018-2019 zostało wydanych: 
w 2018 roku: 

• 2 koncesje na wydobywanie kopaliny,  
• 19 decyzji zatwierdzających projekt robót geologicznych,  
• 12 decyzji zatwierdzających dokumentację geologiczną.  

w 2019 roku: 
• 1 koncesję na wydobywanie kopaliny, 
• 11 decyzji zatwierdzających projekt robót geologicznych, 
• 12 decyzji zatwierdzających dokumentację geologiczną. 

Aktualnie dla przedsiębiorców działających na obszarze powiatu wodzisławskiego 
wydanych są przez Starostę wodzisławskiego cztery koncesję na eksploatacje dla złóż: 

• złoża „Ligota Tworkowska – Drobny,  
• Lubomia VII, 
• Racibórz Zbiornik Górny 3, 
• Racibórz Zbiornik Górny 5, 
• Radlin-Letnia. 

Obowiązujące koncesje wydane przez Marszałka Województwa Śląskiego dotyczą złóż: 
• Lubomia III, 
• Racibórz Zbiornik Górny 
• Lubomia VIII 
• Nowy Dwór 1, 
• Lubomia IV, 
• Lubomia VI, 
• Buków C, 
• Racibórz II - Zbiornik 1, 
• Racibórz II - Zbiornik 3, 
• Racibórz II - Zbiornik 6, 
• część złoża Racibórz II - Zbiornik 5, 
• Ligota 3, 
• Racibórz II - Zbiornik 4, 
• Racibórz II - Zbiornik 7 (pola B1, B2, B3), 
• Racibórz II - Zbiornik 8, 
• Racibórz II - Zbiornik 8/1. 

Obowiązujące koncesje wydane przez Ministra Środowiska dotyczą złóż: 
• Jankowice,  
• Jas Mos 1, 
• Marcel 1,  
• Borynia , 
• Zofiówka,  
• Rydułtowy 1. 

koncesje wydane 
przez Starostę 

Wodzisławskiego, 
Marszałka 

Województwa 
Śląskiego i Ministra 
Środowiska dla 27 

złóż 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych inwestycjach gminnych i działaniach na terenie powiatu wodzisławskiego 

                                                
19 https://www.nowiny.pl/patrol/166657-w-ciagu-5-lat-nielegalnie-wydobyli-20-tys-ton-kruszywa.html 
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4.6.2. Opis stanu obecnego  
4.6.2.1. Surowce naturalne  

Złoża kopalin to naturalne skupienia minerałów, których wydobycie może przynieść korzyść gospodarczą. Są 
rozmieszczone nierównomiernie w przyrodzie, a ich występowanie i możliwość wykorzystania zależą w dużej 
mierze od budowy geologicznej.  
Zasady poszukiwania, dokumentowania oraz korzystania z kopalin regulowane są przepisami ustawy z dnia  
9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 z późn. zm.). W ustawie tej 
rozstrzygnięto sprawę własności złóż kopalin oraz uregulowano problem ochrony zasobów poprzez wymóg 
ujmowania ich w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązek kompleksowego  
i racjonalnego wykorzystania kopalin. 
Posiadający koncesję na wydobycie złoża kopaliny jest zobowiązany zastosować środki niezbędne zarówno do 
ochrony złoża jak i do ochrony wód powierzchniowych i podziemnych a także do ochrony powierzchni ziemi. Po 
zakończonej eksploatacji zobowiązany jest prowadzić rekultywację oraz przywracać do właściwego stanu 
elementy przyrodnicze. Obszary poeksploatacyjne należy sukcesywnie i na bieżąco poddawać rekultywacji. 
Obowiązek ten ciąży na osobie powodującej utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntu. Koszty 
rekultywacji ciążą na sprawcy. W przypadku złóż nieeksploatowanych, które zostały udokumentowane złoże 
zabezpiecza się, jako zaplecze surowcowe.  
W 2020 roku zostały opracowane mapy rozmieszczenia wszystkich surowców na terenie całej Polski pn.: „Bilans 
złóż zasobów kopalin w Polsce według stanu na 30 grudnia 2019 roku”. Według „Bilansu…” na obszarze powiatu 
wodzisławskiego występują złoża:  
Kruszyw naturalnych:  

• Buków IV - złoże rozpoznane szczegółowo o powierzchni 95,09 ha na terenie gminy Lubomia, 
• Buków - 1 - złoże rozpoznane szczegółowo o powierzchni 1,226 ha na terenie gminy Lubomia, 
• Górska I - złoże z którego wydobycie zostało zaniechane o powierzchni 0,574 ha, na terenie gminy 

Lubomia, 
• Brzezie nad Odrą - złoże z którego wydobycie zostało zaniechane o powierzchni 136,83 ha, na terenie 

gminy Lubomia, 
• Brzezie nad Odrą 1- złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo o powierzchni 8 771 ha, na terenie 

gminy Lubomia, 
• Buków C - złoże eksploatowane na podstawie koncesji Wojewody Śląskiego nr ŚR-V-7412/KZ/7/04 

ważnej do 2026 roku na terenie gminy Lubomia, 
• Ligota 2 - złoże eksploatowane okresowo przez Szymar sp. z o.o. na podstawie koncesji Marszałka 

Województwa Śląskiego nr 597/OS/2011 ważnej do 2019 roku na terenie gminy Lubomia, 
• Ligota 3 - złoże rozpoznane szczegółowo o powierzchni 5 016 ha na terenie gminy Lubomia, 
• Ligota 4 - złoże rozpoznane szczegółowo o powierzchni 1 292 ha na terenie gminy Lubomia, 
• Ligota 5 - złoże rozpoznane szczegółowo o powierzchni 1 148 ha na terenie gminy Lubomia, 
• Ligota Tworkowska - Drobny - złoże eksploatowane okresowo przez BETRA NOVA sp. z o.o. na 

podstawie koncesji Starosty Wodzisławskiego, o powierzchni 1 700 ha na terenie gminy Lubomia, 
• Lubomia 7 - złoże rozpoznane szczegółowo o powierzchni 3 113 ha na terenie gminy Lubomia, 
• Lubomia III - złoże eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich 

sp. z o.o. na podstawie koncesji Marszałka Województwa Śląskiego nr 2680/OS/2009 ważnej do 2034 
roku o powierzchni 244,521 ha na terenie gminy Lubomia, 

• Lubomia IV - złoże eksploatowane okresowo przez Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw sp. z o.o. na 
podstawie koncesji Marszałka Województwa Śląskiego nr 494/OS/2007 ważnej do 2025 roku  
o powierzchni 22,981 ha na terenie gminy Lubomia, 

• Lubomia VI - złoże eksploatowane przez BETRA NOVA sp. z o.o. na podstawie koncesji Marszałka 
Województwa Śląskiego nr 1346/OS/2011 ważnej do 2023 roku o powierzchni 13,04 ha na terenie gminy 
Lubomia, 

• Lubomia VII - złoże eksploatowane przez BETRA NOVA sp. z o.o. na podstawie koncesji Marszałka 
Województwa Śląskiego nr 1346/OS/2011 ważnej do 2023 roku o powierzchni 1,987 ha na terenie gminy 
Lubomia, 

• Lubomia VIII - złoże eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich 
sp. z o.o.. na podstawie koncesji Marszałka Województwa Śląskiego nr 626/OS/2016 ważnej do 2030 
roku o powierzchni 6,928 ha na terenie gminy Lubomia, 
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• Nieboczowy - złoże z którego wydobycie zostało zaniechane o powierzchni 1,923 ha, na terenie gminy 
Lubomia, 

• Nieboczowy III - złoże z którego wydobycie zostało zaniechane o powierzchni 6,393 ha, na terenie gminy 
Lubomia, 

• Nieboczowy III-1 i IV - złoże z którego wydobycie zostało zaniechane o powierzchni 1,640 ha, na terenie 
gminy Lubomia, 

• Nieboczowy II - złoże z którego wydobycie zostało zaniechane o powierzchni 1,683 ha, na terenie gminy 
Lubomia, 

• Nowy Dwór - złoże eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich 
sp. z o.o. na podstawie koncesji Marszałka Województwa Śląskiego nr 664/OS/2016 ważnej do 2036 
roku o powierzchni 3,261 ha na terenie gminy Lubomia, 

• Racibórz - Zbiornik Górny - złoże eksploatowane okresowo przez Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw 
Mineralnych i Lekkich sp. z o.o. na podstawie koncesji Marszałka Województwa Śląskiego nr Ek.V.1.4-
8510/6/91 ważnej do 2021 roku o powierzchni 11,288 ha na terenie gminy Lubomia, 

• Racibórz II -Zbiornik 1 - złoże eksploatowane przez "CERAMOT" Motyka Pawlica sp.j. na podstawie 
koncesji Marszałka Województwa Śląskiego nr 2966/OS/2010 ważnej do 2025 roku o powierzchni 15,54 
ha na terenie gminy Lubomia, 

• Racibórz II -Zbiornik 4 - złoże eksploatowane przez ŻWIRKOL sp. z o.o. na podstawie koncesji 
Marszałka Województwa Śląskiego nr 3144/OS/2010 ważnej do 2041 roku o powierzchni 44,697 ha na 
terenie gminy Lubomia, 

• Racibórz II -Zbiornik 5 - złoże eksploatowane przez ALAS Utex sp. z o.o. na podstawie koncesji 
Marszałka Województwa Śląskiego nr 636/OS/2012 ważnej do 2025 roku o powierzchni 35,78 ha na 
terenie gminy Lubomia, 

• Racibórz II - Zbiornik 6 - złoże eksploatowane okresowo przez "CERAMOT" Motyka Pawlica sp.j. na 
podstawie koncesji Marszałka Województwa Śląskiego nr 21/OS/2014 ważnej do 2055 roku  
o powierzchni 25,905 ha na terenie gminy Lubomia, 

• Racibórz II - Zbiornik 7 - złoże eksploatowane okresowo przez GALAXY sp. z o.o. na podstawie koncesji 
Marszałka Województwa Śląskiego nr 21/OS/2012 ważnej do 2031 roku o powierzchni 25,905 ha na 
terenie gminy Lubomia, 

• Racibórz II - Zbiornik - złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie o powierzchni 35,029 ha, na terenie 
gminy Lubomia, 

• Racibórz II - Zbiornik 8 - złoże eksploatowane okresowo przez GEO-GRAVEL sp. z o.o. na podstawie 
koncesji Marszałka Województwa Śląskiego nr 3646/OS/2011 ważnej do 2025 roku o powierzchni 
11,288 ha na terenie gminy Lubomia, 

• Racibórz II - Zbiornik 8/1 - złoże eksploatowane okresowo przez KAMAR sp. z o.o. na podstawie 
koncesji Marszałka Województwa Śląskiego nr 1350/OS/2016 ważnej do 2056 roku o powierzchni 57,05 
ha na terenie gminy Lubomia, 

• Racibórz I - Zbiornik - złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie o powierzchni 48,201 ha, na terenie 
gminy Lubomia, 

• Racibórz II - Zbiornik 10 - złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo o powierzchni 1,503 ha, na 
terenie gminy Lubomia, 

• Racibórz II - Zbiornik 11 - złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo o powierzchni 1,87 ha, na terenie 
gminy Lubomia, 

• Racibórz II - Zbiornik 12 - złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo o powierzchni 31,298 ha, na 
terenie gminy Lubomia, 

• Racibórz II - Zbiornik 13 - złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo o powierzchni 4,462 ha, na 
terenie gminy Lubomia, 

• Racibórz II - Zbiornik 14 - złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo o powierzchni 20,598 ha, na 
terenie gminy Lubomia, 

• Racibórz II - Zbiornik 15 - złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo o powierzchni 3,592 ha, na 
terenie gminy Lubomia, 

• Racibórz II  -Zbiornik 3 - złoże eksploatowane okresowo przez "CERAMOT" Motyka Pawlica sp.j. na 
podstawie koncesji Marszałka Województwa Śląskiego nr 21/OS/2014 ważnej do 2055 roku  
o powierzchni 10,431 ha na terenie gminy Lubomia, 
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• Lubomia IX - złoże z którego wydobycie zostało zaniechane o powierzchni 6,10 ha, na terenie gminy 
Lubomia, 

• Bieniek I - złoże z którego wydobycie zostało zaniechane o powierzchni 1 582 ha, na terenie gminy 
Lubomia, 

• Bieńkowice  Wschód - złoże eksploatowane na podstawie koncesji Marszałka Województwa Śląskiego 
nr ŚR-V-7412/IK/2.9/05 ważnej do 2035 roku na terenie gminy Lubomia 

• Łaziska Rybnickie - złoże rozpoznane szczegółowo o powierzchni 53,204 ha na terenie gminy Godów, 
• Godów II - złoże z którego wydobycie zostało zaniechane o powierzchni 18,655 ha, na terenie gminy 

Godów, 
• Szymiczek - złoże w eksploatacji przez osobę fizyczną, złoże o powierzchni 1,134 ha na terenie gminy 

Godów, 
• Buków C - złoże eksploatowane przez "CERAMOT" na podstawie koncesji Marszałka Województwa 

Śląskiego nr ŚR-V-7412/KZ/7/04 ważnej do 2026 roku na terenie gminy Gorzyce, 
• Gorzyce - złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo o powierzchni 117,10 ha, na terenie gminy 

Gorzyce, 
• Gorzyczki-Uchylsko 1 Maja - złoże z którego wydobycie zostało zaniechane o powierzchni 6,827 ha, na 

terenie gminy Gorzyce, 
• Racibórz Roszków - złoże z którego wydobycie zostało zaniechane o powierzchni 25,826 ha, na terenie 

gminy Gorzyce, 
• Racibórz - Zbiornik Górny - złoże eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszyw 

Mineralnych i Lekkich sp. z o.o. na podstawie koncesji nr Ek.V.1.4-8510/6/91 wydanej przez Marszałka 
Województwa Śląskiego ważnej do 2021 roku na terenie gminy Gorzyce 

• Racibórz - Zbiornik Górny 1 - złoże z którego wydobycie zostało zaniechane o powierzchni 1,772 ha, na 
terenie gminy Gorzyce, 

• Racibórz - Zbiornik Górny 2 - złoże eksploatowane okresowo przez PTHU MATUSZEK sp. j.  
o powierzchni 1.996 ha, na terenie gminy Gorzyce, 

• Racibórz - Zbiornik Górny 3- złoże eksploatowane okresowo przez PTHU MATUSZEK sp. j na 
podstawie koncesji Starosty Wodzisławskiego o powierzchni 1,973 ha, na terenie gminy Gorzyce, 

• Racibórz - Zbiornik Górny 4 - złoże z którego wydobycie zostało zaniechane o powierzchni 1.992 ha, na 
terenie gminy Gorzyce, 

• Racibórz - Zbiornik Górny 5 - złoże w eksploatacji przez Wydobywanie Kopalin Surowców Mineralnych 
Handel - Transport na podstawie koncesji Starosty Wodzisławskiego o powierzchni 0,897 ha, na terenie 
gminy Gorzyce, 

• Radlin-Letnia - złoże w eksploatacji przez MIRGO na podstawie koncesji Starosty Wodzisławskiego  
o powierzchni 1 817 ha, na terenie gminy Wodzisław Śląski, 

• Racibórz - Zbiornik Górny 6 - złoże rozpoznane szczegółowo o powierzchni 1,718 ha, na terenie gminy 
Gorzyce, 

• Rydułtowy 1 - złoże z którego wydobycie zostało o powierzchni 1 990 ha na terenie gminy Rydułtowy,  
• Pinor I - złoże eksploatowane okresowo przez PTHU MATUSZEK sp. j o powierzchni 1,973 ha, na 

terenie gminy 
• Kokoszyce-1 - złoże rozpoznane szczegółowo o powierzchni 1 990 ha, na terenie gminy Wodzisław 

Śląski. 
Węgla kamiennego:  

• Gołkowice - złoże rozpoznane szczegółowo o powierzchni 1 330 ha, na terenie gminy Godów, 
• Marcel-Ruch 1 Maja - złoże z którego wydobycie zostało zaniechane o powierzchni 5 610,00 ha, na 

terenie gminy Godów i Gorzyce, Marklowice, Mszana, Wodzisław Śląski, 
• Moszczenica - złoże z którego wydobycie zostało zaniechane o powierzchni 1 310,00 ha, na terenie 

gminy Godów, Mszana, 
• Anna - złoże z którego wydobycie zostało zaniechane o powierzchni 3 807 ha na terenie gminy Lubomia, 

Pszów, Radlin i Wodzisław Śląski, Rydułtowy, 
• Anna 1 - złoże z którego wydobycie zostało zaniechane o powierzchni 158,4 ha na terenie gminy Pszów, 

Radlin i Rydułtowy, 
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• Anna - Pole Południowe - złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie o powierzchni 3 600 ha, na terenie 
gminy Gorzyce, Wodzisław Śląski, Lubomia, 

• Jas-Mos - złoże z którego wydobycie zostało zaniechane o powierzchni 1 110,0 ha na terenie gminy 
Mszana, 

• Jas-Mos 1- złoże w eksploatacji przez JSW S.A. na podstawie koncesji nr 1/2019 Ministra Środowiska 
ważnej do 2025 roku o powierzchni 830,0 ha na terenie gminy Mszana, 

• Jankowice - złoże w eksploatacji przez Polską Grupę Górniczą S.A. na podstawie koncesji nr 6/2018 
Ministra Środowiska ważnej do 2044 roku o powierzchni 1 419,36 ha na terenie gminy Marklowice, 

• Marcel - złoże z którego wydobycie zostało zaniechane o powierzchni 1 171,0 ha na terenie gminy 
Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, 

• Rymer - złoże z którego wydobycie zostało zaniechane o powierzchni 1 171,0 ha na terenie gminy Radlin,  
• Marcel 1 - złoże w eksploatacji przez Polską Grupę Górniczą S.A. na podstawie koncesji nr 7/2018 

Ministra Środowiska ważnej do 2041 roku o powierzchni 3 080,0 ha na terenie gminy Marklowice, 
Radlin, Mszana, Wodzisław Śląski, 

• Borynia - złoże w eksploatacji przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. na podstawie koncesji nr 7/2009 
Ministra Środowiska ważnej do 2025 roku o powierzchni 2 035,0 ha na terenie gminy Mszana, 

• Zofiówka - złoże w eksploatacji przez Jastrzębską Spółkę Węglową S.A. na podstawie koncesji nr 5/2010 
Ministra Środowiska ważnej do 2042 roku o powierzchni 1 665,0 ha na terenie gminy Mszana, 

• Rydułtowy - złoże z którego wydobycie zostało zaniechane o powierzchni 1 092,0 ha na terenie gminy 
Pszów, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, 

• Rydułtowy 1 - złoże w eksploatacji przez Polską Grupę Górniczą S.A. na podstawie koncesji nr 8/2018 
Ministra Środowiska ważnej do 2042 roku o powierzchni 6 257,0 ha na terenie gminy Pszów, Radlin, 
Wodzisław Śląski. 

Metanu pokładów węgli: 
• Mszana - złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie o powierzchni 1 597 ha, na terenie gminy Godów i 

Mszana koncesję na eksploatacje posiada GAZKOP-1 Sp. z o.o. z siedzibą w Świerklanach, 
• Wilchwy - złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie o powierzchni 1 853 ha, na terenie gminy Godów i 

Gorzyce, Mszana, Wodzisław Śląski, koncesję na eksploatacje posiada GAZKOP-1 Sp. z o.o. z siedzibą 
w Świerklanach. 

Surowców ilastych ceramiki budowlanej: 
• Gorzyce- złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie o powierzchni 44,24 ha, na terenie gminy Gorzyce, 
• Wodzisław Śląski - złoże z którego wydobycie zostało zaniechane o powierzchni 4 413 ha na terenie 

gminy Wodzisław Śląski. 
Piasków podsadzkowych:  

• Marklowice - złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie o powierzchni 1 210,15 ha, na terenie gminy 
Marklowice, Mszana, 

• Marklowice 1 - złoże o zasobach rozpoznanych wstępnie o powierzchni 109,215 ha, na terenie gminy 
Marklowice. 

 
Polska Grupa Górnicza S.A. KWK ROW Ruch MARCEL 
KWK Marcel posiada koncesję nr 7/2018 na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny 
towarzyszącej ze złoża „Marcel 1”, położonego w obrębie miast i gmin Rybnik, Wodzisław Śląski, Radlin, 
Marklowice, Mszana i Świerklany, wydaną przez Ministra Środowiska 21.12.2018 roku.  
Dla złoża „Marcel 1” ustanowiono obszar górniczy „Radlin II o powierzchni rzutu pionowego 30,80 km2. 
Jednocześnie wyznaczono teren górniczy „Radlin II” o powierzchni rzutu pionowego 34,81 km2. Koncesji 
udzielono na okres od 1 lutego 2019 roku do 31 grudnia 2041 roku. 
Aktualnie prowadzona jest eksploatacja górnicza w Rejonie OG Radlin II w ramach Planu Ruchu na okres od 
1.02.2019 do 31.12.2021 r. Powierzchnia obszaru górniczego w obejmująca powiat wodzisławski to 25,339 km2. 
Wpływy ujawnią się w postaci obniżeń terenu dochodzących do 3,5 m (teren niezabudowany) oraz odkształceń w 
zakresie od I do V kategorii terenu górniczego, (V kategoria terenu górniczego ujawni się poza terenami 
zabudowanymi). Prognozowane są również deformacje nieciągłe oraz występować będą wstrząsy pochodzenia 
górniczego o energii do 430 mm/s. 
Kopalnia ROW Ruch Marcel na podstawie projektu technicznego regulacji potoku Marklówka i rekultywacji 
terenu w rejonie istniejącego zalewiska Z-21 (pomiędzy ulicami T. Zana i Jabłoniową) oraz na podstawie Decyzji 
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Starosty Powiatu Wodzisławskiego o kierunkach rekultywacji, pozwalającej na wykonanie tego zadania 
przystąpiła w 2016 roku do likwidacji w/w zalewiska. Prace podzielone zostały na etapy i obejmowały:  
likwidację zalewiska i rekultywacja terenu pomiędzy ul. T. Zana, a ul. Jabłoniową - likwidację zalewiska o 
powierzchni 2,0 ha i głębokości dochodzącej do 1,9 m w tym: 

• rekultywację oraz podwyższenie terenu o powierzchni około 3,84 ha bezpośrednio sąsiadującego  
z potokiem Marklówka,  

• odtworzenie i podniesienia dna koryta potoku, 
• przebudowę kanalizacji odprowadzającej wody z ul. Bławatkowej,  
• remont przepustu w ul. Jabłoniowej – wykonanie przewiertu poprawiającego spadek przepływu wody,  
• przebudowę czterech przepustów gospodarskich znajdujących się powyżej ul. Jabłoniowej, 

regulację potoku Marklówka pomiędzy ul. Jabłoniową i Rolniczą w tym: 
• obniżenie rzędnej dna potoku poprzez jego pogłębienie do 0,6 m na długości około 300 m w rejonie 

nowego odcinka drogi wykonanego przez gminę Marklowice,  
• przebudowę przepustu w ul. Brzozowej  

odtworzenie kamieni granicznych na terenie zrekultywowanym oraz prace związane z uporządkowaniem 
terenu. Całość prac została zakończona w I kwartale 2017 r.  
Zasięg prowadzonej eksploatacji pokazano na mapie poniżej.  
 

 
Rysunek 28 Plan zasięgów eksploatacji i oddziaływania KWK ROW Ruch Marcel 
Źródło: dane udostępnione elektronicznie przez KWK ROW Ruch Marcel dn. 13.08.2020 r. 

 
W 2020 r. kopalnia planuje wykonanie na obszarze gminy Marklowice naprawy szkód spowodowanych ruchem 
zakładu górniczego w nawierzchni drogowej, chodniku i odwodnieniu ul. Bławatkowej w Marklowicach (odcinek 
od ul. Wiosny Ludów za skrzyżowanie z ul. T. Zana).  
W trakcie realizacji jest remont z tytułu szkód górniczych, płyty boiska sportowego przy ul. Astrów na terenie 
Gminnego Ośrodka Sportu oraz przebudowa rowu DM – 2,2 przy ul. Stawowej z budowlami związanymi z nim 
funkcjonalnie. 
W 2020 roku planowane jest usunięcie szkód: 

• na terenie gminy Marklowice: 
o w sektorze komunalnym (obiekty w zarządzie gminy) zaplanowano remont 6 obiektów 

budowlanych na kwotę 1225,7 tys. zł.  
o w sektorze osób prywatnych zaplanowano naprawę szkód górniczych w 418 obiektach na łączną 

kwotę 7731,1 tys. zł.  
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o w sektorze państwowym zaplanowano naprawę szkód górniczych w 2 obiektach na łączną 
kwotę 400,0 tys. zł.  

• na terenie gminy Radlin: 
o w sektorze osób prywatnych zaplanowano naprawę szkód górniczych w 35 obiektach na łączną 

kwotę 1189,5 tys. zł.  
o w sektorze państwowym zaplanowano naprawę szkód górniczych w 1 obiekcie na łączną kwotę 

60,0 tys. zł.  
W okresie 2021 - 2022 na terenie gminy Marklowice, w ramach usuwania szkód górniczych KWK ROW Ruch 
MARCEL planuje wykonanie przebudowy nawierzchni drogowej i chodnika odcinka ok. 2 km drogi 
wojewódzkiej nr 932 w Marklowicach ul. Wyzwolenia (od ul. Krakusa do granicy z gminą Świerklany).20 
 
Polska Grupa Górnicza S.A. KWK ROW Ruch Rydułtowy 
Koncesja nr 8/2018 na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej  ze złoża 
„Rydułtowy 1” została wydana przez Ministra Środowiska w dniu 21.12.2018 r. W ramach udzielonej koncesji na 
terenie Powiatu Wodzisławskiego eksploatacja prowadzona jest w granicach administracyjnych miast Rydułtowy 
oraz Radlin. 
Powierzchnia Obszarów Górniczych (OG Rydułtowy II, OG Pszów III, OG Radlin II obejmujących powiat 
wodzisławski wynosi: 171 086 ha, natomiast powierzchnia zasięgu wpływów eksploatacji górniczej na terenach 
powiatu wynosi: 132 614 ha. 
Obecnie w Planie Ruchu KWK ROW Ruch Rydułtowy na lata 2019-2021 eksploatacją górniczą dla Powiatu 
Wodzisławskiego objęte są gminy:  

• gmina Radlin – wpływy terenu górniczego w zakresie 0, I i II kategorii na łącznym obszarze 37640 ha, 
• gmina Rydułtowy - wpływy terenu górniczego w zakresie 0, I i II kategorii na łącznym obszarze 94974 

ha. 
W okresie ostatnich 5 lat oddział szkód górniczych nie wykonywał prac rekultywacyjnych jak również  na chwilę 
obecną nie przewiduje się rekultywacji na terenie powiatu wodzisławskiego. 
W latach 2020-2024 planowane jest usunięcie zalewiska w Rydułtowach przy ul. Maczka w tym wykonanie 
regulacji rzeki Nacyna na odcinku od ul. Gen. Maczka w Rydułtowach do wlotu potoku Niedobczyckiego w 
Rybniku. 
Na załączonej mapie przedstawiono zasięg eksploatacji i zasięg wpływów. 
 

 
Rysunek 29 Zasięg eksploatacji i zasięg wpływów dla KWK ROW Ruch Rydułtowy  
Źródło: dane udostępnione elektronicznie przez KWK ROW Ruch Rydułtowy dn. 13.08.2020 r. 

                                                
20 dane udostępnione droga elektroniczną jako” Materiały do opracowania KWK ROW Ruch Marcel z adresu pi.grabowski@pgg.pl dnia 13 
sierpnia 2020 
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Polska Grupa Górnicza KWK ROW Ruch Jankowice 
PGG S.A. ROW Ruch Jankowice posiada koncesję nr 6/2018 na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako 
kopaliny towarzyszącej ze złoża „Jankowice” ważną przez 25 lat do 31.12.2044 roku.  
W ostatnich 5 latach KWK ROW Ruch Jankowice wykonała regulacje linii brzegowych rozlewisk, budowę rowu 
melioracyjnego, odwodnienia obszarów rolnych oraz bieżące udrożnianie i konserwację cieków. Na kolejne lata 
planowane są odwodnienia obszarów rolnych remonty dróg gminnych w Marklowicach, zabezpieczenia 
budynków oraz likwidacja zalewisk.  
W latach 2014 – 2018 na terenie gminy Świerklany, wykonano naprawy szkód w budynkach na 150 
nieruchomościach w sektorze prywatnym. Zawarto 70 ugód  tytułem zwrotu kosztów zabezpieczenia budynków 
na wpływy projektowanej eksploatacji górniczej. 
Do 2022 kopalnia planuje wykonanie napraw szkód w budynkach na 150 nieruchomościach oraz zawarcie 60 
ugód tytułem zwrotu kosztów zabezpieczeń budynków na projektowane wpływy eksploatacji górniczej.21 
 

 
Rysunek 30 Mapa poglądowa eksploatacji dla PGG S.A KWK ROW Ruch Jankowice  
Źródło: dane udostępnione przez KWK ROW Ruch Jankowice pismem nr 71/MGK-J/AM/18126/20 z dn. 7.08.2020 r. 

 
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A KWK Jastrzębie Bzie 
Teren i obszar górniczy Jastrzębie III obejmuje fragment gminy Mszana.  
JSW S.A. posiada Koncesję nr 1/2019 na dla OG i TG „Jastrzębie III” z terminem obowiązywania do 31.12.2025 
r. JSW S.A. KWK „Jastrzębie-Bzie” według aktualnej wiedzy nie planuje przedłużenia Koncesji nr 1/2019. 
Aktualna powierzchnia części obszaru górniczego „Jastrzębie III” obejmującego fragment obszar powiatu 
wodzisławskiego wynosi 3,742 km2. 
Aktualnie JSW S.A. nie prowadzi eksploatacji górniczej na terenie powiatu wodzisławskiego, ściana znajduje się 
poza terenem gminy Mszana w związku z tym zasięg wpływu obecnej i projektowanej eksploatacji górniczej  
w najbliższych latach na terenie powiatu wodzisławskiego przedstawiono na mapach poniżej. 
 

                                                
21 dane udostępnione przez KWK ROW Ruch Jankowice pismem nr 71/MGK-J/AM/18126/20 z dn. 7.08.2020 r. 
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Rysunek 31 Prognozowane wpływy eksploatacji górniczej dla JSW S.A. KWK Jastrzębie Bzie 
Źródło: dane udostępnione elektronicznie przez JSW S.A. KWK Jastrzębie Bzie dn. 10.08.2020 r. 

 
Dla terenu województwa Śląskiego działa OPI-TPP, interaktywna regionalna baza danych o terenach 
poprzemysłowych i zdegradowanych (www.orsip.pl). Realizatorem projektu jest Główny Instytut Górnictwa.  
Baza danych Systemu zawiera informacje w postaci warstw informacyjnych o terenach przemysłowych  
i poprzemysłowych oraz elementach środowiska naturalnego i ich stanie. Portal integruje różne obszary wiedzy 
oraz informacje w zakresie efektywnego planowania przestrzennego i zarządzania terenami poprzemysłowymi. 
Ideą portalu jest poprawa Systemu zarządzania środowiskiem w województwie śląskim, integracja działań na 
rzecz zrównoważonego rozwoju oraz powszechny i nieodpłatny dostęp społeczeństwa do informacji o środowisku. 
Według danych zamieszczonych w ogólnopolskiej Platformie Informacji dotyczącej terenów poprzemysłowych  
i zdegradowanych na terenie powiatu wodzisławskiego zlokalizowane są tereny zdegradowane zestawione w 
tabeli poniżej.  
 
Tabela 10 Charakterystyka terenów poprzemysłowych i zdegradowanych położonych na terenie powiatu wodzisławskiego wpisanych do bazy 
OPI-TPP  

L.p. Nazwa terenu, 
powierzchnia Rodzaj degradacji 

Gmina Godów 

1 Zwałowisko 
Skrzyszów - Wschód 

Zrekultywowane, nieczynne, podpoziomowe zwałowisko odpadów górniczych i z zakładu 
przeróbczego kopalni zlokalizowane w Gminie Godów. Całkowicie zrekultywowane w kierunku 

leśnym- zadrzewiony. 
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2 Teren po szybach 
kopalnianych 

teren własności Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Godów nabytym od Spółki 
Restrukturyzacji Kopalń w 2006 

3 Wyrobisko po 
eksploatacji piasku Eksploatacja piasku oraz żwiru 

4 Zwałowisko 
kamienia dołowego 

Poprzednim właścicielem była Kopalnia 1 Maja, teren zwałowiska skały płonnej, obecnie 
zrekultywowany w kierunku leśnym 

5 Zwałowisko 
kamienia dołowego 

Poprzednim właścicielem były KWK Moszczenica oraz KWK 1 Maja. Tereny wykorzystywano 
jako zwałowiska skały płonnej. Obecnie tereny są przeznaczone pod działalność gospodarczą, 

rekreacyjną oraz pod autostradę. 

Gmina Gorzyce 

6 Obszar żwirowni Obszar żwirowni i po żwirowni zlokalizowane na terenie "Polderu Buków" wewnątrz oraz na 
zewnątrz wałów polderu - teren pożwirowy w miejscowości Olza i Odra 

Lubomia 

7 Zwałowisko Buków Nadpoziomowe składowisko odpadów pogórniczych, zrekultywowane 20 ha w kierunku leśnym 

Wodzisław Śląski 

8 

Teren po Kopalni 
Węgla Kamiennego 

1 Maja w 
Wodzisławiu 
Śląskim. 

Kopalnia została wybudowana w latach 1952-1960. 1 maja 1960 nastąpiło przekazanie zakładu 
do eksploatacji i rozpoczęcie wydobycia węgla kamiennego. Do grudnia 1960 nosiła nazwę 

"Mszana", a od 1 stycznia 1961 nosiła nazwę "1 Maja". Dyrekcja kopalni została przeniesiona z 
Mszany do Wilchw. W 1974 roku dyrekcję przeniesiono do Wodzisławia Śląskiego. 

Właścicielem zakładu było Rybnickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego. W okresie stanu 
wojennego przystąpiono do "militaryzacji" kopalni. Od 1982 należała do Kopalń Węgla 

Kamiennego w Jastrzębiu-Zdroju. W 1995 roku połączono KWK "1 Maja" z KWK " Marcel" pod 
nazwą – Rybnicka Spółka Węglowa S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego "Marcel" w Wodzisławiu 
Śląskim. 9 grudnia 2001 oficjalnie zamknięto kopalnię. Wiele budynków zostało zburzonych 

m.in. szyby górnicze. Pozostały m.in. budynki i wysoki komin ciepłowni, budynki 
administracyjne i zaplecze kulturalno-sportowe. 

Aktualnie znaczna część terenu jest nieużytkowana, część jest wykorzystywana przez 
przedsiębiorstwa. 

9 Teren szybu 
"Jedłownik" 

Nieczynne podpoziomowe składowisko odpadów górniczych i z zakładu przeróbczego po byłej 
KWK Anna. Aktualnie występuje zapożarowanie tej hałdy. 

Radlin 

10 
Obiekt 

rekultywacyjny przy 
Szybie VI 

Częściowo zrekultywowane, podpoziomowe zwałowisko odpadów górniczych i z zakładu 
przeróbczego, oraz poflotacyjnych, zlokalizowane na terenie zakładu głównego KWK Marcel, 
przy ul. Korfantego. Obiekt rekultywacyjny, -pow. zrekultywowana 16,9 ha, kierunek leśny. 

11 Hałda kopalni KWK 
Marcel 

Hałda kopalni KWK Marcel w rejonie ul. Korfantego / Rybnicka o pow. 65 ha. Aktualnie 
występuje zapożarowanie tej hałdy. 

12 Osiedle Marcel 

Osiedle Marcel jest osiedlem robotniczym początków ubiegłego stulecia. Pierwsze wzmianki na 
temat osiedla pojawiają się w pracy 

K. Seidla z 1913 roku – Kolonie Emmagrube. Zabudowania osiedla są przykładem budownictwa 
patronackiego zachowanego na terenie Górnego Śląska, powstały jako osiedle dla  

wykwalifikowanych robotników, majstrów i pracowników administracji kopalni Emma w 
Radlinie. 

13 Plac MZK I Plac KWK Murcki użytkowany przez Miejski Zakład Komunalny 

14 Plac MZK II Plac należący do Miasta aktualnie użytkowany na potrzeby MZK 

Marklowice 

15 

Dawny plac drzewa 
przy szybie 

Marklowice KW 
S.A. KWK "Marcel" 

Poprzednim właścicielem była KW S.A. KWK "Marcel", dawny plac drzewa przy szybie 
Marklowice KW S.A. KWK „Marcel”, aktualnie teren wykorzystywany pod parkingi oraz 

imprezy rozrywkowe 

16 

Teren 
rekultywowany 
przez KW S.A. 

KWK "Jankowice" 
przy szybie VI 

Własność Gmina Marklowice 

Mszana 

17 Tereny hałd Tereny zdegradowane pomiędzy ulicą Moszczeńską a rzeką Szotkówą w  Mszanie 

18 

Tereny o 
zmienionych 

stosunkach wodnych 
- tereny zatopione. 

Tereny o zmienionych stosunkach wodnych - tereny zatopione. 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWYWĄ DO ROKU 2030 

Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869 
 85 

19 

Tereny o 
zmienionych 

stosunkach wodnych 
- tereny zatopione. 

Tereny po byłych szybach zachodnich, teren byłej kopalni Moszczenica 

20 

Tereny po 
zlikwidowanym 

szybie III KWK "1 
Maja" 

Tereny po zlikwidowanym szybie III KWK "1 Maja" 

21 

Tereny 
zdegradowane 
pomiędzy ulicą 
Moszczeńską, a 

rzeką Szotkówą w  
Mszanie 

Tereny zdegradowane pomiędzy ulicą Moszczeńską, a rzeką Szotkówą w  Mszanie 

Pszów 

22 Hałda KWK 
"Rydułtowy - Anna" 

Hałda po działalności górniczej KWK "Rydułtowy - Anna" położona w obrębie ulicy 
Kraszewskiego 

23 Osadniki KWK 
"Rydułtowy - Anna" Osadniki po działalności górniczej KWK "Rydułtowy - Anna" w rejonie ulicy Traugutta 

24 
Teren po byłych 

działkach w 
Krzyżkowicach 

Teren znajdujący się przy ulicy Kolberga w Krzyżkowicach, przeznaczony pod zabudowę 
mieszkaniową 

25 

Tereny po 
likwidowanej KWK 
Rydułtowy – Anna 

Ruch II 

Kopalnia posiadała koncesję do 31 września 2013 r. na wydobycie ze złoża węgla kamiennego i 
metanu jako kopaliny towarzyszącej 

Rydułtowy 

26 "Gipsula" tereny pokopalniane 

27 Stożek nr 1 i 2 oraz 
zwał płaski 

Częściowo zrekultywowane, zapożarowane, częściowo przepalone zwałowisko odpadów 
górniczych i z zakłądu przeróbczego kopalni, zlokalizowane w Rydułtowach, ul. Leona przy 

szybie Leon II. Rzędna składowania: stożek nr 1 -406,4 m n.p.m.; stożek nr 2 - 3520 m n.p.m.; 
zwał płaski 352,0m n.p.m.. Pojemność całkowita 13 282,0 tys. m3. Decyzja OUG w Rybniku z 

1996 r.  pozwolenie  na budowę obiektu budowlanego w zakresie przebudowy składowiska skały 
płonnej; dec. Wojewody Katowickiego z 1998 r. w spr. usunięcia przyczyn szkodliwego 

oddziaływania na środowisko; dec. Starosty Wodzisławskiego z 2004 r uzgadniająca warunki 
rekultywacji zwałowiska. Zwyczajowo hałda nosi nazwę „Szarlota”. 

28 
Hałdy wraz z 
zalewiskiem 

"Machnikowiec" 

Obszar w przeszłości był własnością Kopalni Węgla Kamiennego Rydułtowy i był 
wykorzystywany do składowania odpadów kamiennych. Przemysłowa działalność na tym terenie 
miała miejsce prawdopodobnie na przełomie XIX i XX w. Przez kolejne lata nieuporządkowane 

hałdy porosły zielenią - samosiejkami oraz drzewami o niestabilnym systemie ukorzenienia.  
Na przedmiotowym obszarze znajduje się zalewisko "Machnikowiec", który jest wynikiem 

negatywnego oddziaływania kopalni znajdującej się na terenie miasta. 

29 Osiedle "Kolonia 
Karola" 

W Rydułtowach zachował się fragment dawnej architektury górnośląskiej – osiedle „Kolonia 
Karola”. Zabytkowe osiedle składa się z wielorodzinnych budynków mieszkalnych, które zostały 

wybudowane dla górników w latach 1894-1912. Budynki te zostały wpisane do gminnej 
ewidencji zabytków i są chronione planem miejscowym. Zabytkowe osiedle „Kolonia Karola” 

jest własnością Miasta Rydułtowy i stanowi najstarszy zasób mieszkań komunalnych. Obejmuje 
ono 9 parterowych budynków wielorodzinnych, w których mieści się 36 mieszkań , w tym 8 
socjalnych. W każdym budynku znajdują się 4 samodzielne mieszkania, a każde z mieszkań 

posiada odrębny budynek gospodarczy. Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich mieszkań: 
1.333,35 m2. 

Ponadto na planowanym do rewitalizacji obszarze znajduje się wielokondygnacyjny budynek 
mieszkalny – tzw. „Konsum”. W budynku znajduje się 19 mieszkań komunalnych, w tym 3 

socjalne. 

30 Tereny górniczego 
klubu sportowego 

Projekt wynika z konieczności zagospodarowania zdegradowanych (ok. 8,05 ha) terenów w 
centrum miasta, zlokalizowanych blisko DW 935. Pierwotnie był to teren przemysłowy kopalni, 
na którym znajdował się m.in. szyb „Karol”. Szyb został zasypany, zaś były budynek cechowni 

zaadaptowano na halę gimnastyczną. Na pokopalnianym terenie powstało boisko piłkarskie. 
Coraz lepsze wyniki sportowców skłoniły władze kopalni do rozbudowy infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej. Ostatecznie powstał tu, cieszący się dużą popularnością kompleks sportowy, który 

dzięki utrzymywaniu przez kopalnię, był w pełni wykorzystywany do końca lat 80-tych. Rosnące 
koszty utrzymania spowodowały, iż obecny właściciel – „GKS Naprzód 23 Rydułtowy w 

likwidacji”, nie jest w stanie zapewnić funkcjonowania obiektu, co powoduje spadek liczby 
korzystających. 

31 
Zalesiona hałda 

KWK "Rydułtowy - 
Anna" - obok szybu 

Zalesiona hałda kopalni węgla kamiennego 
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"Agnieszka" - 
"Powietrzny V" 

Źródło: http://www.orsip.pl/web/opitpp, 2020 (dostęp 22.08.2020) 

 
W Bazie Terenów Poprzemysłowych i Zdegradowanych dla Powiatu Wodzisławskiego figuruje 31 terenów  
o łącznej powierzchni 806,4 ha. 
 
Aktualnie decyzje rekultywacyjne posiadają:  

• JSW S.A. – 4 decyzje,  
• FHU MIRGO Mirosława Rusek – 1 decyzja,  
• „GWAREX POLSKA” Sp. z o.o. – 1 decyzja,  
• Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – 1 decyzja,  
• KAWI-TECH SYSTEM Tomasz Kotowicz – 1 decyzja. 

Zgodnie ze sprawozdaniami RRW-11: 
• na koniec 2017 roku powierzchnia terenów do rekultywacji wynosiła 81,46 ha, 
• na koniec 2019 roku powierzchnia terenów do rekultywacji wynosiła 85,16 ha, 
• na koniec 2019 roku powierzchnia terenów do rekultywacji wynosiła 85,16 ha. 

Dane te wskazują, iż w ostatnich latach nie prowadzono prac rekultywacyjnych. 
Do 2022 KWK ROW Ruch Jankowice planuje wykonanie napraw szkód w budynkach na 150 nieruchomościach 
oraz zawarcie 60 ugód tytułem zwrotu kosztów zabezpieczeń budynków na projektowane wpływy eksploatacji 
górniczej.22 
W latach 2020-2024 KWK ROW Ruch Rydułtowy planuje usunięcie zalewiska w Rydułtowach przy ul. Maczka 
w tym wykonanie regulacji rzeki Nacyna na odcinku od ul. Gen. Maczka w Rydułtowach do wlotu potoku 
Niedobczyckiego w Rybniku. 
W okresie 2021 - 2022 na terenie gminy Marklowice, w ramach usuwania szkód górniczych KWK ROW Ruch 
MARCEL planuje wykonanie przebudowy nawierzchni drogowej i chodnika odcinka ok. 2 km drogi 
wojewódzkiej nr 932 w Marklowicach ul. Wyzwolenia (od ul. Krakusa do granicy z gminą Świerklany).23 
Na terenie powiatu wodzisławskiego zagrożeniem dla mieszkańców jest zapożarowanie hałd powstałych  
w wyniku eksploatacji górniczej, a także ich pylenie. Obiekty te są eksploatowane przez firmy posiadające 
odpowiednie zezwolenia. Zapożarowanie jest likwidowane przez podmioty wybierające kamień. W jednym 
przypadku Starosta Wodzisławski wszczął postępowanie na podstawie art. 362 POŚ, które aktualnie jest w toku. 
 

4.6.2.2. Osuwiska  
W Państwowym Instytucie Geologicznym od 2006 roku jest realizowany projekt System Osłony 
Przeciwosuwiskowej (SOPO). Celem projektu jest rozpoznanie i udokumentowanie wszystkich osuwisk oraz 
terenów zagrożonych ruchami masowymi w Polsce. Etapy I i II Projektu SOPO zakończyły sie odpowiednio  
w 2008 i 2015 roku. Od 2016 roku realizowana jest kontynuacja tego Projektu i realizacja Etapu III.  
Dla poszczególnych gmin terenu powiatu w latach 2017-2019 opracowano Objaśnienia do mapy osuwisk  
i terenów zagrożonych ruchami masowymi skala 1:10000 w wyniku czego zewidencjonowano 626 terenów 
osuwiskowychw tym: 

• na terenie gminy Godów rozpoznano 96 osuwisk, z czego 2 oceniono jako aktywne ciągle, 21 jako 
okresowo aktywne, 68 uznano za nieaktywne oraz w 5 przypadkach wydzielono zróżnicowane strefy 
aktywności w obrębie danego osuwiska. Wyznaczono ponadto 4 tereny zagrożone ruchami masowymi.  

• na terenie gminy Gorzyce zarejestrowano 175 osuwisk. Ponadto wyznaczono 17 terenów zagrożonych 
ruchami masowymi.  

• na obszarze gminy Marklowice rozpoznano 39 osuwisk oraz wyznaczono 5 terenów zagrożonych 
ruchami masowymi. Spośród 39 osuwisk, 6 oceniono jako aktywne ciągle, 12 jako aktywne okresowo, 
20 uznano za nieaktywne oraz w jednym przypadku wydzielono zróżnicowane strefy aktywności  
w obrębie danego osuwiska.  

                                                
22 dane udostępnione przez KWK ROW Ruch Jankowice pismem nr 71/MGK-J/AM/18126/20 z dn. 7.08.2020 r. 
23 dane udostępnione droga elektroniczną jako” Materiały do opracowania KWK ROW Ruch Marcel z adresu pi.grabowski@pgg.pl dnia 13 
sierpnia 2020 
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• na terenie gminy Mszana zarejestrowano 127 osuwisk, w tym 29 oceniono jako aktywne ciągle, 62 jako 
aktywne okresowo, 34 jako nieaktywne, natomiast dla 2 osuwisk wyznaczono różne strefy aktywnośc  

• na obszarze gminy Pszów rozpoznano 128 osuwisk oraz wyznaczono 20 terenów zagrożonych ruchami 
masowymi. 35 oceniono jako aktywne ciągle, 66 jako aktywne okresowo, 15 jako osuwiska nieaktywne, 
natomiast dla 12 osuwisk wyznaczono różne strefy aktywności.  

• na obszarze gminy Radlin rozpoznano 48 osuwisk oraz wyznaczono 27 terenów zagrożonych ruchami 
masowymi. Pośród 48 osuwisk wyznaczonych na terenie gminy Radlin, 13 oceniono jako aktywne ciągle, 
24 jako aktywne okresowo, natomiast 11 jako osuwiska nieaktywne.  

• na obszarze gminy Rydułtowy rozpoznano 29 osuwisk oraz wyznaczono 20 terenów zagrożonych 
ruchami masowymi. Spośród zarejestrowanych osuwisk 8 oceniono jako aktywne ciągle, 9 jako aktywne 
okresowo, natomiast 12 uznano za nieaktywne.24 

Aktualnie zgodnie z art. 110 a ustawy POŚ Starosta prowadzi rejestr osuwisk na terenie wszystkich gmin 
należących do powiatu wodzisławskiego. W rejestrze występują osuwiska, które zostały odpowiednio 
scharakteryzowane, a lokalizację tych obszarów ustalono na podstawie informacji zawartych w pracy wykonanej 
na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie pt.: „Rejestracja  
i inwentaryzacja naturalnych zagrożeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem osuwisk oraz innych 
zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju”, w części dotyczącej Powiatu Wodzisławskiego. 
Starosta dysponuje kartami dokumentacyjnymi naturalnych zagrożeń geologicznych – osuwisk, występujących w 
następujących lokalizacjach: 

• Marklowice – ul. Goplany 25, 
• Mszana – ul. Wodzisławska 116, 
• Mszana – Klub sportowy, 
• Połomia – ul. Karola Szymanowskiego, 
• Pszów – ul. Kołłątaja 34, 
• Pszów – ul. I. Łukasiewicza, 
• Pszów – ul. J. Paderewskiego boczna, 
• Wodzisław Śląski – ul. Pszowska, 
• Wodzisław Śląski – ul. Grodzisko (teren leśny), 
• Wodzisław Śląski – ul. Grodzisko (teren prywatny), 
• Wodzisław Śląski – ul. Grodzisko 44, 
• Wodzisław Śląski – ul. Rolnicza 30. 

Lokalizacja obszarów zagrożonych ruchami masowymi została szczegółowo zobrazowana w Systemie Osłony 
Przeciwosuwiskowej (SOPO), zamieszczonej na stronie internetowej Państwowego Instytutu Geologicznego. Na 
dostępnej mapie można zlokalizować obszary zagrożone ruchami masowymi, występujące na terenach 
poszczególnych gmin powiatu wodzisławskiego. 
Prowadzony jest także monitoring obserwacyjny, który nie wykazuje większych ruchów masowych 
wymagających prac monitoringowych. 
Zgodnie z „Objaśnieniami…”  dwa osuwiska w Godowie, jedno na terenie gminy Gorzyce, jedno na terenie gminy 
Marklowice, jedno na terenie gminy Mszana, cztery na terenie gminy Pszów i jedno na terenie gminy Rydułtowy 
powinny zostać objęte monitoringiem instrumentalnym, a osuwiska zlokalizowane w pobliżu wszelkich obiektów 
infrastruktury powinny być objęte monitoringiem obserwacyjnym, polegającym na prowadzeniu obserwacji 
ewentualnego rozwoju takiego osuwiska zwłaszcza po długotrwałych opadach deszczu lub po wiosennych 
roztopach.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
24 Objaśnienia do mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi skala 1:10000 dla Gmin Godów, Gorzyce, Marklowice, Mszana, 
Pszów, Radlin, Rydułtowy z lat 2017, 2018, 2019, SYLWESTER KAMIENIARZ, ANDRZEJ PIOTROWSKI, KONRAD GÓRKA, ANDRZEJ 
PIOTROWSKI, MARCIN WÓDKA  
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4.6.3. Analiza SWOT 
Zasoby geologiczne 

MOCNE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

SŁABE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

występowanie cennych surowców mineralnych w tym 
kruszyw naturalnych, węgla kamiennego i metanu 

powstawanie szkód górniczych w infrastrukturze i budownictwie 
uszkodzenia budynków 
degradacja środowiska 

brak planowanych działań rekultywacyjnych  
występowanie aktywnych terenów osuwiskowych  

SZANSE 
czynniki zewnętrzne 

ZAGROŻENIA 
czynniki zewnętrzne 

możliwość rozwoju górnictwa z wykorzystaniem 
najnowszych technik eksploatacji 

plany dotyczące minimalizacji i usuwania szkód górniczych  
możliwość wykorzystania terenów poddawanych rekultywacji 

na cele rekreacyjne 

możliwość dalszych obniżeń terenu  
zapożarowanie i pylenie hałd 

kolejne prognozowane osiadanie terenu i uszkodzenia budynków 
mieszkalnych  

Źródło: opracowanie własne  
 

4.6.4 Cele i zadania środowiskowe  
Złoża kopalin to naturalne skupienia minerałów, których wydobycie może przynieść korzyść gospodarczą.  
Są rozmieszczone nierównomiernie w przyrodzie, a ich występowanie i możliwość wykorzystania zależą w dużej 
mierze od budowy geologicznej. Zasady poszukiwania, dokumentowania oraz korzystania z kopalin regulowane 
są przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 
z późn. zm.). W ustawie tej rozstrzygnięto sprawę własności złóż kopalin oraz uregulowano problem ochrony 
zasobów poprzez wymóg ujmowania ich w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz 
obowiązek kompleksowego i racjonalnego wykorzystania kopalin. 
Na obszarze powiatu zlokalizowane są złoża kruszyw naturalnych, piasków podsadzkowych, surowców ilastych 
ceramiki budowlanej, węgla kamiennego oraz metanu pokładów węgla. Cześć złóż ma charakter rozpoznanych 
wstępnie lub szczegółowo, na części eksploatacja została zaniechana, a część jest w trakcie eksploatacji. 
Działalność wydobywczą prowadzi: Polska Grupa Górnicza S.A. KWK ROW (Ruch Jankowice, Ruch Marcel, 
Ruch Rydułtowy), JSW SA KWK Jastrzębie Bzie. 
Wydobycie złóż węgla kamiennego prowadzi do przekształceń powierzchni terenu w wyniku eksploatacji w bazie 
terenów zdegradowanych i poprzemysłowych zamieszczonych jest 806,4 ha terenów. 
Skrócona analiza SWOT wykazała jako zagrożenie zubożenie terenów poeksploatacyjnych w związku z tym  
w harmonogramie realizacji zadań własnych jako zadanie, które będzie realizowane przez Powiat wpisano 
współdziałanie organów koncesyjnych w celu ochrony rejonów występowania udokumentowanych złóż oraz 
eliminacja nielegalnego wydobycia poprzez system kontroli. Zadanie to w niezmienionej formie zapisane jest 
także jako zadanie monitorowane za które jednostką odpowiedzialną jest Marszałek oraz organy nadzoru 
górniczego.  
W ostatnich latach nie prowadzono prac rekultywacyjnych. W najbliższych latach KWK ROW Ruch Jankowice 
planuje wykonanie napraw szkód w budynkach na 150 nieruchomościach oraz zawarcie 60 ugód tytułem zwrotu 
kosztów zabezpieczeń budynków na projektowane wpływy eksploatacji górniczej.25 
KWK ROW Ruch Rydułtowy planuje usunięcie zalewiska w Rydułtowach przy ul. Maczka wraz z regulacją rzeki 
Nacyna, a KWK ROW Ruch MARCEL planuje wykonanie przebudowy nawierzchni drogowej i chodnika odcinka 
ok. 2 km drogi wojewódzkiej nr 932 w Marklowicach ul. Wyzwolenia (od ul. Krakusa do granicy z gminą 
Świerklany).26 W kolejnych latach planowane jest także wykonanie napraw szkód w budynkach oraz zawarcie 
ugód tytułem zwrotu kosztów zabezpieczeń budynków na projektowane wpływy eksploatacji górniczej.  
Na terenie powiatu istnieje 626 terenów zaklasyfikowanych jako osuwiskowe, skala ich nie jest duża, na żadnym 
terenie nie są prowadzone prace monitoringowe, a monitoring obserwacyjny w latach 2017-2019 wskazuje na 
niewielką aktywność. Zgodnie z zaleceniami PIG zasadne jest założenie monitoringu instrumentalnego na 10 
lokalizacjach. W kolejnych latach prace obserwacyjne w dalszym ciągu będą prowadzone.  
 

                                                
25 dane udostępnione przez KWK ROW Ruch Jankowice pismem nr 71/MGK-J/AM/18126/20 z dn. 7.08.2020 r. 
26 dane udostępnione droga elektroniczną jako” Materiały do opracowania KWK ROW Ruch Marcel z adresu pi.grabowski@pgg.pl dnia 13 
sierpnia 2020 
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 Ochrona powierzchni ziemi, w tym gleb  
4.7.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ 

Cel długoterminowy do 2020 roku zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony Środowiska 
PRAWIDŁOWE UZYTKOWANIE POWIERZCHNI ZIEMI 

 
Kierunek interwencji w poprzednim Programie ochrony środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego na lata 2017-2020 z 

perspektywą do roku 2024 brzmiał „Gleby” 

Planowane działania  Podjęte działania Efekt ze wskaźnikiem 

Okresowa kontrola 
zawartości metali 

ciężkich oraz odczyny 
pH w glebach 
użytkowanych 

rolniczo 

powiat wodzisławski w ostatnich latach 2017-2019 nie prowadził badań gleb. 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi Monitoring Chemizmu Gleb 
Ornych Polski w 28 punktach na terenie województwa śląskiego. Jeden punkt badań 
zlokalizowany jest na terenie powiatu wodzisławskiego Połomia (gmina Mszana). 
Jednocześnie także rolnicy sami zlecają wykonanie badań na własne potrzeby 
głównie w celu ustalenia dawek nawozów i wapnowania.  
W 2018 i 2019 roku Okręgowa Stacja Chemiczno - Rolnicza na zlecenie rolników 
badała gleby użytkowane rolniczo. Przebadano łącznie 106 gospodarstw, pobrano 
łącznie 1298 próbek, dzięki czemu przebadano 1550,92 ha gruntów ornych i 
użytków zielonych. 
Od 2015 roku działa program "Grunt to wiedza", jest to ogólnopolski, bezpłatny 
program badań pH gleb oraz zasobności w składniki odżywcze, oraz zawartości 
fosforu, potasu i magnezu. 

Badania gleb 
prowadzone są  

w ramach Monitoringu 
Chemizmu Gleb Ornych 

Polski oraz przez 
rolników. 

Inwentaryzacja 
obszarów 

zdegradowanych i 
wymagających 

rekultywacji oraz 
terenów 

zdegradowanych 

Działania te zostały opisane w części dotyczącej geologii i zasobów geologicznych 
w tym eksploatacji i terenów zdegradowanych, poprzemysłowych i osuwiskowych 
- rozdział 4.6. 
Powiat Wodzisławski opracował „Identyfikację potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi”, obejmowała ona 7 terenów. Na tej podstawie 
zidentyfikowano 1 teren historycznych zanieczyszczeń zlokalizowany na obszarze 
Koksowni Radlin.  

zidentyfikowno 1 teren 
historycznych 
zanieczyczeń 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych inwestycjach gminnych i działaniach na terenie powiatu wodzisławskiego 

 

4.7.2. Opis stanu obecnego 
Na terenie powiatu wodzisławskiego występują gleby głównie piaskowe różnych typów, bielicowe oraz 
pseudobielicowe. Gleby te należą do głównie do III i IV klasy bonitacyjnej. Produkcja rolnicza możliwa jest  
w południowej i zachodniej części powiatu, gdzie szkody górnicze są najmniejsze (gmina Lubomia i Gorzyce), 
zachodnia część powiatu to głównie rolnictwo skupiające się na większych gospodarstwach.  
Niemniej jednak, aktualnie dostępne dane dotyczące ilości, wielkości gospodarstw a także produkcji rolniczej 
pochodzą z ostatniego Spisu Rolnego z 2010 roku, więc są już nieaktualne, W okresie wrzesień-listopad 2020 
przeprowadzany jest nowy Spis Rolny, który będzie zawierał dane o obecnym stanie rolnictwa.  
 

4.7.2.1. Struktura użytkowania terenu 
Powiat wodzisławski zajmuje powierzchnię 286,75 km2, z czego 63,86% stanowią użytki rolne, a z tego około 
74,15% to grunty orne. Tereny rolnicze zlokalizowane są głównie w południowej i zachodniej części powiatu. 
Strukturę użytkowania gruntów zestawiono w tabeli poniżej.  
 
Tabela 11 Struktura użytkowania gruntów powiatu wodzisławskiego 

Wyszczególnienie Powierzchnia [ha] Udział [%] 

      powierzchnia ogółem 28675 100,00 

      powierzchnia lądowa 28153 98,18 

      użytki rolne razem 18064 63,86 

      użytki rolne - grunty orne 13385 74,15 

      użytki rolne - sady 317 1,77 

      użytki rolne - łąki trwałe 2002 11,01 

      użytki rolne - pastwiska trwałe 1248 7,00 

      użytki rolne - grunty rolne zabudowane 522 2,87 

      użytki rolne - grunty pod stawami 464 2,51 
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      użytki rolne - grunty pod rowami 126 0,69 

      grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione razem 3483 12,28 

      grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - lasy 2790 80,17 

      grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - grunty zadrzewione i 
zakrzewione 693 19,83 

      grunty pod wodami razem 522 1,82 

      grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi 139 26,44 

      grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 383 73,56 

      grunty zabudowane i zurbanizowane razem 5461 18,03 

      grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny mieszkaniowe 2249 43,05 

      grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny przemysłowe 758 14,99 

      grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny inne zabudowane 347 6,54 

      grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny zurbanizowane 
niezabudowane 57 1,01 

      grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny rekreacji i wypoczynku 209 3,97 

      grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - drogi 1565 25,05 

      grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - kolejowe 212 4,14 

      grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - inne 28 0,54 

      grunty zabudowane i zurbanizowane - użytki kopalne 36 0,72 

      grunty rolne - nieużytki 902 3,16 

      tereny różne 243 0,86 

Źródło: GUS, 2019 (dostęp 10.08.2020) 
 

Na podstawie „Analizy struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim  
w 2019 roku” opracowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Geodezji, Kartografii  
i Gospodarki Nieruchomościami określono, iż udział gruntów rolnych w ogólnej powierzchni powiatu 
wodzisławskiego wynosi w granicach 55-68%, czyli tak jak wskazują dane w tabeli zamieszczonej powyżej.  
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Rysunek 32 Udział gruntów rolnych na terenie powiatu wodzisławskiego na tle województwa śląskiego 
Źródło: „Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2019 roku” opracowana przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami. 

 
Dane zamieszczone na wykresie powyżej wskazują także, iż powierzchnia gruntów rolnych w okresie 2003-2015 
spadała27, a w okresie 2015-2019 zaczęła wzrastać.  
Teren powiatu wodzisławskiego charakteryzuje się małymi gospodarstwami rolnymi, w dużej mierze są to działki 
nie przekraczające 1 ha. Użytki rolne stanowią 64% powierzchni powiatu gdzie 29% to odłogi i ugory. Główne 
uprawy na terenie powiatu wodzisławskiego to: pszenica, jęczmień, żyto, owies, ziemniaki i coraz częściej rzepak. 
W hodowli dominuje bydło i trzoda chlewna. 
Dotychczasowe użytkowanie terenu związanego z rolnictwem jest zgodne z uwarunkowaniami glebowymi  
i warunkami rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Niemniej zauważa się coroczne zwiększanie powierzchni 
wyłączanej z produkcji rolniczej, co jest zgodne z przeznaczeniem w planach zagospodarowania przestrzennego. 
W 2019 roku Starostwo Powiatowe wydało 132 decyzje o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Według 
sprawozdań rocznych RRW – 11 za lata 2017, 2018 i 2019 wynika, iż corocznie powierzchnia ta zmniejsza się  
i oscyluje w granicach 4-6 ha. 
Powierzchnie wyłączeń na terenie powiatu zestawiono w tabeli poniżej.  
 
Tabela 12 Powierzchnia wyłączeń* z produkcji rolniczej na terenie powiatu wodzisławskiego w latach 2017-201928 

Wyszczególnienie 2017 2018 2019 

Powiat wodzisławski 3,85 ha 5,44 ha 6,19 ha 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, 2020 
*powyższe dane dotyczą gruntów co do których wydano zezwolenie na wyłączenie z produkcji rolniczej, nie jest to jednak równoznaczne z faktycznym wyłączeniem 
gruntów z produkcji rolniczej 

 
Na terenie powiatu zarejestrowane były (według danych Spisu Rolnego przeprowadzonego w 2010 roku)  
5273 gospodarstwa rolne. Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosiła około 2,1 ha. Około 2107 ha corocznie 
było zasiewane głównie zbożami, na mniejszym areale uprawiane były ziemniaki, rzepak i rzepik oraz warzywa 
gruntowe. 
Według zgłoszeń dokonywanych przez posiadaczy zwierząt gospodarczych do Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa (stan na 2 stycznia 2020) na terenie powiatu wodzisławskiego rolnicy hodują: 

• 5149 sztuk trzody chlewnej, 
• 1634 sztuk bydła, 
• 121 sztuk owiec, 
• 80 sztuk kóz.29 

Teren powiatu wodzisławskiego obejmuje swoim działaniem Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 
w Wodzisławiu Śląskim, który współpracuje z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Instytucje te 
obejmują swoją pomocą i doradztwem gospodarstwa funkcjonujące na obszarze powiatu. Zespół Doradztwa działa 
w obszarze ekologii jak i projektów dotyczących Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich, zajmuje się 
działaniami statutowymi, które są nieodpłatne. Są to głównie szkolenia, kursy, konkursy takie jak: 

• Innowacyjne rozwiązania w uprawach ekologicznych oraz produkcji zwierzęcej wdrażane  
w ekologicznych gospodarstwach demonstracyjnych, 

• Estetyczne zagospodarowanie ogrodu. Krzewy iglaste i liściaste – dobór gatunków i pielęgnacja, 
• Podstawy prawidłowej agrotechniki warzyw z uwzględnieniem integrowanej ochrony. Najważniejsze 

choroby i szkodniki warzyw – zapobieganie i zwalczanie, 
• Postęp biologiczny w produkcji zbóż, 
• Zmiany w systemie płatności obszarowych, 

Ochrona gospodarstw przed wirusem ptasiej grypy, 

                                                
27  „Analiza struktury własności i sposobu użytkowania gruntów w województwie śląskim w 2019roku” opracowana 9 przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami. 
28 Wyniki zapisów zawartych w decyzjach administracyjnych zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej w danym roku 
kalendarzowym w myśl przepisów art. 11 ust. 1 i art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz .1161, z późn. zm.).  
29  dane udostępnione przez Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  w Częstochowie pismem nr 
StIP12.0163.46.2020.LZ z dnia 6.08.2020 r 
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• Nowe zasady identyfikacji i rejestracji zwierząt, 
• Bioasekuracja w chlewni- Aktualności w KRUS, 
• szkolenia dotyczące Ustawy o ochronie zwierząt. 

Działania te mają na celu zwiększenie świadomości rolników składających wnioski o dopłaty bezpośrednie 
w zakresie wymogów dotyczących ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt i  nowych wymogów unijnych.  
Zespół Doradztwa Rolniczego w Wodzisławiu Śląskim współpracuje z jednostkami administracyjnymi  
i samorządami, pomaga rolnikom w opracowywaniu wniosków, działając na podstawie ustawy  
o doradztwie rolniczym, są to usługi płatne.  
Corocznie rolnicy korzystają z usług Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa składając wnioski  
o płatności rolno - środowiskowe, w latach 2018-2019 z terenu powiatu rolnicy złożyli 11 wniosków, najwięcej  
z terenu gminy Gorzyce - 6 wniosków, z gmin Mszana złożono 2 wnioski oraz z gminy Lubomia 1 wniosek. 
Szczegółowe zestawienie zamieszczono poniżej.  
Tabela 13 Ilość złożonych wniosków o płatności rolno-środowiskowe w latach 2018-2019 obejmujących grunty na terenie powiatu 
wodzisławskiego30 

ROK GOSPODARCZY NAZWA GMINY TYP PLATNOSCI LICZBA WNIOSKÓW 

2018 

Godów Wariant 1.1-Rolnictwo zrównoważone 1 

Gorzyce Wariant 1.1-Rolnictwo zrównoważone 2 

Gorzyce Wariant 2.1-Międzyplony 1 

Lubomia Wariant 2.1-Uprawy rolnicze (z certyfikatem zgodności) 1 

Mszana Wariant 2.1-Międzyplony 1 

2019 

Godów Wariant 1.1-Rolnictwo zrównoważone 1 

Gorzyce Wariant 1.1-Rolnictwo zrównoważone 2 

Gorzyce Wariant 2.1-Międzyplony 1 

Lubomia Wariant 2.1-Międzyplony 1 

Źródło: dane udostępnione przez Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  w Częstochowie pismem nr 
StIP12.0163.46.2020.LZ z dnia 6.08.2020 r 

 
Realizacja programów rolno-środowiskowo-klimatycznych odbywała się zgodnie ustalonymi wariantami na 
powierzchni ponad 281,09 ha, najbardziej popularnym wariantami w okresie 2018-2019 były  
Wariant 1.1- Rolnictwo zrównoważone oraz Wariant 2.1-Międzyplony. 
Na terenie powiatu działa także Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, który  
prowadzi kontrole gospodarstw rolnych pod kątem materiału siewnego, szkółkarskiego oraz szkodników, 
patogenów i organizmów kwarantannowych.  
W ostatnich latach 2018-2019 WIORiN przeprowadził 23 kontrole materiału siewnego. W 2018 r. – podczas 
kontroli pobrano 16 prób na jakość materiału siewnego z czego wszystkie były zgodne z wymaganiami 
jakościowymi,  wydano 3 zalecenia dotyczące dokumentacji związanej z obrotem materiałem siewnym, natomiast 
w 2019 r. - podczas kontroli pobrano 15 prób na jakość materiału siewnego z czego wynik jednej nie był zgodny 
z wymaganiami jakościowymi. Jednocześnie skontrolowano 3 zalecenia wydane w roku 2018 – zalecenia zostały 
wykonane.  
Podczas 109 obserwacji fitosanitarnych pod kątem występowania organizmów niekwarantannowych na terenie 
gmin należących do powiatu w latach 2018-2019 stwierdzono występowanie:  

• słodyszka rzepakowego, 
• chowacza brukwiaczka, 
• chowacza czterozębnego, 
• chowacza podobnika, 
• suchej zgnilizny kapustnych, 
• mączniaka prawdziwego zbóż i traw, 
• szczypionki, 
• fuzariozy kłosów pszenicy. 

                                                
30 Śląski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie pismo nr StIP12.0163.46.2020.LZ z dnia 
6.08.2020 r 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWYWĄ DO ROKU 2030 

Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869 
 93 

W trakcie 19 kontroli sprzedawców środków ochrony roślin nie stwierdzono nieprawidłowości. Przeprowadzono 
także w analogicznym okresie 30 kontroli stosowania środków ochrony roślin, wykrywając w 9 przypadkach 
nieprawidłowości. W ostatnich latach wykonano także dwa badania na pozostałości środków ochrony roślin w 
płodach rolnych. Nie wykryto nieprawidłowości.31 
Teren powiatu wodzisławskiego objęty jest szkodami górniczymi, co jest przyczyną zubożenia rolniczego 
niektórych terenów. Nie bez znaczenia dla jakości gleb są również hałdy odpadów pogórniczych, które powodują 
zanieczyszczenia wód podziemnych i gleby związkami chemicznymi, związkami radioaktywnymi i metalami 
ciężkimi.  
Badania gleb na obszarze województwa śląskiego i w tym powiatu wodzisławskiego prowadzone są w oparciu  
o „Monitoring chemizmu gleb ornych Polski”, który stanowi podsystem Państwowego Monitoringu Środowiska 
w zakresie jakości gleb i ziemi. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w latach 1995-2015 prowadził badania 
w 28 punktach na terenie województwa śląskiego.  

 
Rysunek 33 Punkty poboru próbek do badań gleb prowadzonych w ramach Monitoringu chemizmu gleb ornych Polski, który stanowi 
podsystem Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie jakości gleb i ziemi. Lokalizacja punktów pomiarowych na terenie powiatu 
wodzisławskiego (405)  
Źródło: Raport z III etapu realizacji zamówienia „Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2015-2017”, kwiecień 2017  
 

Na terenie powiatu wodzisławskiego w 1995, 2000, 2005, 2010, 2012 i 2015 roku analizowano próbki pobrane 
terenie Połomi (gmina Mszana). Wyniki badań węglowodorów z 2015 roku poprawiły się w porównaniu do 
wyników z 2010 roku, kiedy to gleby zaklasyfikowano do III klasy wg IUNG.  
Wyniki badań wykonanych w 2015 roku wskazują na brak zanieczyszczenia gleb powiatu wodzisławskiego 
metalami ciężkimi takimi jak cynk, ołów i kadm oraz I stopień wg IUNG zanieczyszczania węglowodorami 
aromatycznymi. Według klasyfikacji IUNG gleby z terenu powiatu zostały zaklasyfikowane do oceny 1.  
Od 2015 roku działa program "Grunt to wiedza", jest to ogólnopolski, bezpłatny program badań pH gleb oraz 
zasobności w składniki odżywcze, w tym na kwasowość oraz zawartość fosforu, potasu i magnezu, jednocześnie 
rolnicy we własnym zakresie zlecają głównie pod kątem ustalania dawek nawożenia badania gleb na pH  
i zawartość składników mineralnych.  
Według danych Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach w latach 2018-2019 na terenie powiatu na 
indywidualne zlecenia rolników przebadano grunty orne i użytki zielone w 106 gospodarstwach, w tym: 

• na terenie gminy Godów w 8 gospodarstwach, 
• na terenie gminy Gorzyce w 27 gospodarstwach, 
• na terenie gminy Lubomia w 22 gospodarstwach  
• na terenie gminy Marklowice w 9 gospodarstwach, 
• na terenie gminy Mszana w 24 gospodarstwach, 
• na terenie gminy Pszów w 9 gospodarstwach, 

                                                
31 pismo WIORIN nr WI.021.20.2020 z dnia 7 sierpnia 2020 r. 
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• na terenie gminy Radlin w 6 gospodarstwach, 
• na terenie gminy Rydułtowy w 1 gospodarstwie, 
• na terenie gminy Wodzisław Śląski w 13 gospodarstwach. 

Badane gleby powiatu wykazywały duży odsetek gleb bardzo kwaśnych, kwaśnych i lekko kwaśnych: 
• bardzo kwaśny - 21%, 
• kwaśny 39%, 
• lekko kwaśny 30%. 

w związku z tym określono potrzeby wapnowania jako: konieczne, potrzebne i wskazane dla badanych gleb: 
• konieczne 48%,  
• potrzebne 19%, 
• wskazane 14%. 

Dane te wskazują na zakwaszenie gleb czego konsekwencją jest większa absorpcja metali ciężkich. Badane gleby 
wykazały bardzo niską i niską zawartość potasu (33%). Wynikiem czego rośliny mają upośledzony mechanizm 
obronny przez niedobór wody oraz zwiększoną wrażliwość na przymrozki. Niedobory gleb w przyswajalny potas 
zajmują drugie miejsce po zakwaszeniu wśród czynników zmniejszających żyzność polskich gleb  
i ograniczających  plony podstawowych roślin uprawnych. 
36% gleb wykazało niską i bardzo niską zawartość magnezu, co sprawia iż w okresie jesiennej wegetacji roślin 
uprawnych zahamowany zostaje wzrost korzeni, a w konsekwencji całej rośliny.32 
48% badanych gleb wykazało niską i bardzo niską zawartość fosforu w glebach, który zwiększa mrozoodporność, 
odporność roślin na niedobory wody i na choroby, a jednocześnie ogranicza akumulowanie szkodliwych form 
azotu (np. azotanów) w roślinach. Fosfor decyduje także o prawidłowym i równomiernym rozwoju i dojrzewaniu 
nasion i ziarna oraz o ich wypełnieniu. Dane te wskazują, iż nawożenie mineralne było wskazane na większości 
badanych gleb. 
 

4.7.3. Analiza SWOT 
Gleby 

MOCNE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

SŁABE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

w północnej części powiatu dobrej jakości gleby 
zainteresowanie rolników badaniami gleb 

trudności w zdobyciu dotowanego wapna nawozowego  
duży odsetek badanych gleb wykazuje kwasowość 

niska zawartość potasu i magnezu w badanych glebach 
występowanie szkód górniczych 

SZANSE 
czynniki zewnętrzne 

ZAGROŻENIA 
czynniki zewnętrzne 

możliwości korzystania z porad w ODR i ARIMR 
ciekawa oferta szkoleń organizowanych prze PZODR w 

Wodzisławiu Śląskim i ODR w Częstochowie  
zwiększenie zainteresowania rolnictwem  

niska jakość płodów rolnych - wykrywane są patogeny  
nieprawidłowości w stosowaniu środków ochrony roślin - 30% 

badanych  
możliwe zanieczyszczenie gleb w wyniku oddziaływania terenów 

poprzemysłowych i pogórniczych 

Źródło: opracowanie własne  
 

4.7.4 Cele i zadania środowiskowe  
Gleby powiatu wodzisławskiego mają charakter średnio urodzajnych, to gleby głównie bielicowe oraz 
pseudobielicowe. Duży odsetek badanych gleb wykazuje kwaśny odczyn, a część także nieprawidłowe zawartości 
składników mineralnych.  
Na terenie powiatu corocznie prowadzone są kontrole pH i zawartości NPK (azotu, fosforu i potasu)  
w glebach na indywidulane zlecenia rolników, a w ramach zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin  
i Nasiennictwa kontrole materiału siewnego czy szkółkarskiego, a także organizmów kwarantannowych.  
Działania te będą realizowane w dalszym ciągu jako kontynuacja. W ramach działalności kontrolnej Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska będzie prowadził jako kontynuację badania gleb ornych, a Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa będzie wykonywał kontrole zanieczyszczenia płodów rolnych 
środkami ochrony roślin. Zadania te finansowane będą ze środków własnych GIOŚ oraz GIORiN.  

                                                
32 Artykuł ze strony: Magnez – kluczowym pierwiastkiem w uprawie roślin | POLIFOSKA (https://polifoska.pl/porady/177) 
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W harmonogramie realizacji zadań własnych dla Starosty zapisano zadanie wynikające  
z ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 art. 101d). Jest to zadanie dotyczące 
identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. Zadanie to powinien realizować 
właściciel terenu. W razie potrzeby Starosta sporządza wykaz potencjalnych historycznych zanieczyszczeń 
powierzchni ziemi, a także prowadzi badania gruntu i wód na terenach poprzemysłowych stwarzających 
największe zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Zadanie to realizowane będzie w razie konieczności przez 
Starostę, przedsiębiorców lub właścicieli gruntów. Koszty realizacji tych zadań będą po stronie Powiatu 
Wodzisławskiego, przedsiębiorców oraz właścicieli gruntów z udziałem funduszy unijnych.  Na terenie powiatu 
są także tereny zdegradowane i przekształcone, szczególnie przez eksploatację kopalin. Analiza SWOT wykazała, 
iż zagrożeniem dla terenów rolniczych jest ich częściowe zubożenie. W związku z tym w harmonogramie zapisano 
także zadania dotyczące terenów przemysłowych, jest to, między innymi aktualizacja danych o lokalizacji i 
powierzchni, a także rewitalizacja i rekultywacja obszarów. Zadania te realizowało będzie Województwo Śląskie 
– w odniesieniu do aktualizowania bazy danych oraz gminy, właściciele terenów i przedsiębiorcy władający 
powierzchnią ziemi – w odniesieniu do rekultywacji i rewitalizacji.  
Cennym działaniem, przyczyniającym się do zwiększenia świadomości ekologicznej i  rolniczej, jest organizacja 
spotkań informacyjnych, konferencji, szkoleń i akcji informacyjnych połączonych z praktycznymi zajęciami dla 
rolników, zainteresowanych produkcją rolną a także właścicieli gospodarstw predestynujących do ekologicznych 
i  agroturystycznych. Działania przy współudziale z powiatem przeprowadzane przez Śląski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Częstochowie, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wodzisławiu Śląskim oraz Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa finansowane z ich własnych środków finansowych.
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 Gospodarka odpadami w kierunku gospodarki o obiegu 
zamkniętym  
4.8.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ 

Cel długoterminowy do 2020 roku zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony środowiska 
RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI  

 
Kierunek interwencji w poprzednim Programie ochrony środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego na lata 2017-

2020 z perspektywą do roku 2024 brzmiał „Gospodarowanie odpadami” 

Planowane działania Podjęte działania Efekt ze wskaźnikiem 

Wydawanie pozwoleń na 
wytwarzanie, zbieranie, 
transport i przetwarzanie 

odpadów  

Aktualnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na obszarze powiatu 
posiadają wydane przez Starostę Wodzisławskiego pozwolenia: 

• 40 przedsiębiorstw w zakresie wytwarzanie odpadów, 
• 32 przedsiębiorstwa na przetwarzanie odpadów. 

W okresie 2018-2019 Starosta Wodzisławski wydał  
• w 2018 roku 6 decyzji na zbieranie, przetwarzanie i wytwarzanie 

odpadów, 
• w 2019 roku 23 decyzje na zbieranie, przetwarzanie i wytwarzanie 

odpadów. 

72 aktualne 
pozwolenia  

Dofinansowanie zadań 
związanych z usuwaniem i 

utylizacją wyrobów 
zawierających azbest  

Do końca 2016 roku Powiat Wodzisławski udzielał gminom dotacji na usuwanie 
wyrobów zawierających azbest. 
W latach 2008-2016 gminy, które otrzymały dotację to: 

• rok 2008 – Gorzyce, Wodzisław Śl., Rydułtowy, Godów, Lubomia, 
Pszów, Mszana 

• rok 2010 – Wodzisław Śl., Rydułtowy, Lubomia, Gorzyce 
• rok 2012 - Gorzyce, Wodzisław Śl., Rydułtowy, Lubomia, Pszów, 

Marklowice 
• rok 2014 - Gorzyce, Rydułtowy, Lubomia, Pszów, Marklowice 
• rok 2015 - Gorzyce, Rydułtowy, Lubomia, Pszów, Marklowice, 

Wodzisław Śl. 
• rok 2016 - Gorzyce, Rydułtowy, Lubomia, Pszów, Marklowice, 

Wodzisław Śl. 

aktualnie na terenie 
powiatu jest 4 158,27 

Mg wyrobów 
zawierających azbest 
do końca 2019 roku 

usunięto 1.760,60 Mg 

Kontrola podmiotów 
prowadzących działalność 

w zakresie 
gospodarowania odpadami   

Kontrole podmiotów prowadzących działalność na terenie powiatu corocznie 
prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. 
W ciągu ostatnich lat skontrolowano w zakresie gospodarki odpadami 10 
podmiotów, w pięciu przypadkach stwierdzono nieprawidłowości i naruszenia 
obowiązujących przepisów, związanych z brakiem pozwoleń na działalność w 
zakresie gospodarowania odpadami lub brakiem uregulowanej dokumentacji. 

w okresie 2018-2019 
przeprowadzono w 
zakresie gospodarki 

odpadami 10 kontroli  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych inwestycjach gminnych i działaniach na terenie powiatu wodzisławskiego  

 
4.8.2. Opis stanu obecnego  

Na terenie powiatu wodzisławskiego źródłami wytwarzanych odpadów są: 
• gospodarstwa domowe, w których powstają także odpady wielkogabarytowe oraz niebezpieczne, 
• obiekty infrastruktury społecznej i komunalnej, 
• obszary ogrodów, parków, cmentarzy, targowisk, 
• ulice i place, 
• przedsiębiorstwa i firmy prowadzące działalność gospodarczą (w tym zakłady górnicze). 

Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, wskaźnik ich nagromadzenia, jak również ich struktura oraz skład są 
uzależnione od różnych uwarunkowań lokalnych. Należy do nich: poziom rozwoju gospodarczego obszaru, 
zamożność społeczeństwa, rodzaj zabudowy mieszkalnej, sposób gospodarowania zasobami, przyzwyczajenia  
w konsumpcji dóbr materialnych, a także cechy charakterologiczne mieszkańców i ich podatność na edukację 
ekologiczną. Największy wpływ na ilość i skład morfologiczny powstających odpadów komunalnych w danej 
społeczności mają pojedyncze decyzje zapadające w trakcie zakupów poszczególnych towarów i wyboru rodzaju 
opakowania. 
Do celów niniejszego opracowania wykorzystano dane pochodzące z gmin powiatu wodzisławskiego 
zamieszczone w rocznych sprawozdaniach z gospodarowania odpadami, oraz dane dotyczące zarówno odpadów 
komunalnych jak i przemysłowych dostępne w Wojewódzkim Systemie Odpadowym oraz danych GUS. 
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Gospodarka odpadami w gminach powiatu wodzisławskiego oparta jest na zasadach Planu gospodarki odpadami 
dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 (uchwała Nr 586/180/V/2017 z dnia 21.03.2017 roku Zarządu 
Województwa Śląskiego). Celem obowiązującego Planu jest określenie systemu gospodarki odpadami zgodnego 
z Krajowym planem gospodarki odpadami 2022 oraz wymaganiami aktualnie obowiązujących przepisów prawa.  
Dokument jest zgodny z aktualnymi przepisami prawa i przedstawia podział województwa na regiony 
gospodarowania odpadami. Główne cele strategiczne wynikające z KPGO to:  

• zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska 
odpadów, aby w 2020 roku nie było składowanych więcej niż 35% masy odpadów wytworzonych  
w 1995 roku, 

• dążenie do zmniejszania ilości składowanych odpadów, 
• osiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych, 
• zapewnienie osiągnięcia odpowiedniego poziomu zbierania zużytego sprzętu oraz zużytych baterii  

i akumulatorów, 
• osiągnięcie odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów poużytkowych, m. in. odpadów 

opakowaniowych, zużytych opon, olejów odpadowych, 
• zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku. 

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 
innych ustaw („ustawa nowelizująca”), wprowadzono szereg zmian dotyczących m.in. udzielania przez gminy 
zamówień publicznych na odbiór oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, a także zrezygnowano 
z organizacji systemów gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach regionów. 
Nowelizacja istotnie zmienia system gospodarki odpadami komunalnymi. W poprzednim stanie prawnym 
gospodarowanie odpadami komunalnymi co do zasady powinno zamykać się w granicach regionów gospodarki 
odpadami komunalnymi, wyznaczonych w wojewódzkich planach gospodarki odpadami. Nowelizacja likwiduje 
tę regionalizację. Nadal jednak obowiązują pewne ograniczenia dotyczące gospodarowania głównie 
niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi odebranymi od właścicieli nieruchomości, odpady 
takie mogą być przekazywane wyłącznie do tzw. instalacji komunalnych, ujętych na listach prowadzonych przez 
Marszałków Województw. 
Na terenie powiatu wodzisławskiego nie jest zlokalizowana żadna   instalacja regionalna do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. 
 

4.8.2.1. Zasady gospodarowania odpadami na terenie powiatu wodzisławskiego 
Od 1 lipca 2013 r. odbiór odpadów komunalnych odbywa się na podstawie zapisów znowelizowanej Ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku. W oparciu o zapisy powyższej ustawy Rady Gmin  
i Miast uchwaliły akty prawa miejscowego regulujące zasady utrzymania czystości i porządku jak i szczegółowy 
sposób i zakres świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Podmiotami 
odbierającymi (a tym samym wykonawcami usługi) są wyłonione w trybie zamówienia publicznego 
przedsiębiorstwa.  
Wykonawcy realizują zamówienia publiczne na rzecz gmin stosując zasady określone w Regulaminach 
Utrzymania Czystości i Porządku oraz Szczegółowych zasadach świadczenia usług odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania. 
Regulaminy określają rodzaje odbieranych odpadów, maksymalne ilości odpadów odbieranych, rodzaje 
pojemników na nieruchomościach oraz częstotliwości odbieranych frakcji. W oparciu o ww. zapisy sporządzono 
Harmonogramy Odbioru Odpadów Komunalnych precyzujące terminy odbioru poszczególnych odpadów  
z nieruchomości. 
Wprowadzone prawo miejscowe reguluje kwestie związane z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie 
każdej gminy. 
W gminach powiatu wodzisławskiego ustalono wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
kształtują się one w poszczególnych gminach na poziomie: 

• Godów - 27,50 zł za mieszkańca, 
• Gorzyce- 26,50 zł za mieszkańca, 
• Marklowice - 21,00 zł za mieszkańca, 
• Mszana - 21,00 zł za mieszkańca, 
• Lubomia - 28,00 zł za mieszkańca, 
• Pszów - 20,50 zł za mieszkańca, 
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• Radlin- 26,00 zł za mieszkańca, 
• Rydułtowy - 27,50 zł za mieszkańca, 
• Wodzisław Śląski - 26,10 zł za mieszkańca, 

Opłaty są uzależnione od ilości osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe oraz od tego czy mieszkańcy 
deklarują selektywne gromadzenie odpadów. Podwyższona stawka w gminach to najczęściej podwójna wysokość 
stawki podstawowej, ale w dwóch gminach w Radlinie i w Rydułtowach zastosowano podwyższoną stawkę za 
brak segregacji w wysokości 100 zł za mieszkańca. 
Częścią integralną ww. systemu jest funkcjonowanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
Obecnie na terenie gmin z terenu powiatu funkcjonują PSZOK-i: 

• Godów - zlokalizowany jest w Gołkowicach na działce 164/16, 
• Gorzyce- zlokalizowany jest w Gorzycach przy ulicy Bogumińskiej 13, 
• Marklowice - zlokalizowany jest w Marklowicach zlokalizowany przy ul. Cmentarnej 9, 
• Mszana - zlokalizowany jest w Mszanie przy ul. Tuskera (naprzeciwko remizy OSP), 
• Lubomia - na terenie gminy działa PSZOK mobilny, 
• Pszów - zlokalizowany jest na terenie ZGKiM, ul. Traugutta 101 w Pszowie, 
• Radlin- zlokalizowany jest obok zaplecza Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie, przy ul. Rymera, 
• Rydułtowy - zlokalizowany jest przy ul. Jesionowej 70 w Rydułtowach, 
• Wodzisław Śląski - zlokalizowany jest na terenie Służb Komunalnych Miasta Wodzisław Śląski przy ul. 

Marklowickiej 21. 
Mieszkańcy własnym transportem mogą przywozić na PSZOK-i wszystkie rodzaje odpadów komunalnych,  
a jednocześnie: 

• przeterminowane leki i chemikalia można oddawać do pojemników zlokalizowanych w aptekach, 
• zużyte baterie mieszkańcy można oddawać do punktów zbiórki zlokalizowanych w placówkach 

oświatowych i punktach handlowych, 
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny mieszkańcy mogą oddawać do wszystkich sklepów 

zajmujących się sprzedażą sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz AGD przy zakupie nowego na 
zasadzie wymiany „nowy za stary” oraz z wyznaczonych punktach na terenie gmin. 

Informacje o miejscach i terminach zbierania mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, zużytych baterii oraz lokalizacji  
i harmonogramie pracy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych zamieszczane są na stronach 
internetowych urzędów gmin i miast powiatu wodzisławskiego.  
Gospodarowanie odpadami podlega rocznemu obowiązkowi sprawozdawczości. Do 31 marca każdego roku 
wójtowie, burmistrzowie i prezydent przedkładają sprawozdanie Marszałkowi Województwa oraz 
Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Jednocześnie do końca kwietnia każdego roku 
opracowywana jest Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.  
Głównymi celami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na kolejne lata jest doskonalenie systemu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz redukcja strumienia odpadów komunalnych zmieszanych 
kierowanych do instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. 
Najistotniejszą potrzebą inwestycyjną jest konieczność budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych na terenie gminy Lubomia. Podstawową trudnością w realizacji tego zadania wynikającego z 
obowiązku ustawowego jest jego wysoki koszt w porównaniu do możliwości finansowych oraz brak terenu 
przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budowę tego typu obiektu. Dlatego 
obecnie na terenie gminy działa PSZOK mobilny. 
 

4.8.2.2. Ilości zebranych odpadów  
Według stanu na dzień 31.12.2019 r. liczba mieszkańców powiatu wynosiła 157 088. W 2019 r. zebrano 54 717,78 
Mg odpadów z gospodarstw domowych, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosło  
448 kg/rok/mieszkańca. 27 944 Mg czyli około 51% stanowiły odpady zmieszane – oznacza to, że nie wszyscy 
mieszkańcy segregują odpady.  
Zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych według deklaracji w 2019 roku objętych było 100% 
mieszkańców, w niektórych gminach nie wszyscy mieszkańcy gospodarują odpadami we właściwy sposób, co jest 
kontrolowane i na bieżąco korygowane. Gminy we własnym zakresie kontrolują wyrywkowo mieszkańców oraz 
wysyłają monity dotyczące braku opłacania opłaty za gospodarowanie odpadami. 
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Oprócz systemu zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie powiatu istnieje system selektywnego 
zbierania odpadów. Selektywnie zbierane są odpady opakowaniowe: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, 
odpady ulegające biodegradacji, popioły, odpady niebezpieczne, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny. 
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego z terenu powiatu wodzisławskiego w latach 2017-2019 zebrano 
ilości odpadów jak przedstawiono w tabeli poniżej: 
 
Tabela 14 Ilości zebranych odpadów z terenu powiatu wodzisławskiego 

Odpady komunalne Jednostka miary 2017 2018 2019 

ogółem Mg 54193,35 58217,05 54717,78 

na 1 mieszkańca kg 345 371 348 

Odpady selektywnie zbierane Mg 21059,12 26100,45 26773,71 

Odpady selektywnie zbierane na 1 
mieszkańca kg 134 166 170 

Źródło: Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi gmin z lat 2017-2019, GUS, 2020 

 
Ilości zbieranych i odbieranych odpadów zmieszanych się zmniejszają, a ilości odpadów segregowanych się 
zwiększają – co jest dobrym trendem. Corocznie zwiększa się ilość odpadów oddawanych w formie selektywnie 
zbieranych na jednego mieszkańca. Dane te wskazują na to, iż coraz mniej odpadów lokowanych jest w rowach 
lub spalanych w domowych kotłowaniach. 
 
Na obszarze gminy Godów w latach 2018-2019 zewidencjonowano 2 niewielkie miejsca nielegalnego 
składowania odpadów w ramach uprzątnięcie tych terenów zebrano  ok. 1200 kg odpadów. 
Na obszarze gminy Lubomia w 2019 roku zlokalizowano 1 wysypisko odpadów, ilość uprzątnięta to ok.  
16 kontenerów o pojemności 12 m3. 
Na obszarze gminy Wodzisław Śląski w 2018 roku zewidencjonowano 2 dzikie wysypiska o łącznej powierzchni 
48 m2, także w 2019 roku usunięto 2 dzikie wysypiska o łącznej powierzchni 48 m2, jedna lokalizacja cyklicznie 
się powtarza.  
Na obszarze gminy Pszów występują miejsca, w których nieznaczne ilości odpadów są przez mieszkańców lub 
inne podmioty porzucane, nie ma natomiast dzikich wysypisk odpadów. Wszelkie odpady dziko deponowane na 
terenie miasta są niezwłocznie usuwane.  
Na terenie pozostałych gmin nie zostały zewidencjonowane dzikie wysypiska.  
Istotnym elementem, który wpływa na ocenę stanu i funkcjonowania gospodarki odpadami są osiągane poziomy 
odzysku odpadów. W związku z przesunięciami terminów opracowania rocznych sprawozdań do niniejszej 
analizy ujęto dane za 2018 rok gdyż nowsze dane nie są jeszcze dostępne dla wszystkich gmin, co znacząco 
utrudnia analizę porównawczą.  
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu 
ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676), określa poziomy ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów 
wytworzonych w 1995 r. Poziom, który musiał zostać osiągnięty w roku 2018 wynosi PR=40%. 
Jeżeli osiągnięty w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania jest równy bądź mniejszy (TR = PR lub TR<PR) niż poziom 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 
wynikający z załącznika do ww. rozporządzenia, to poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji zostanie osiągnięty. Gminy Powiatu Wodzisławskiego osiągnęły następujące poziomy: 

• Godów - 24,0%, 
• Gorzyce- 17%, 
• Marklowice - b.d., 
• Mszana - 13%, 
• Lubomia - 0%, 
• Pszów - 19%. 
• Radlin- 19%, 
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• Rydułtowy - 18%, 
• Wodzisław Śląski - 20%. 

Powyższe dane wskazują, iż w 2019 r. większość Gmin Powiatu Wodzisławskiego osiągnęła wymagane 
przepisami prawa poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 645), poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła, dla 2018 roku powinien wynosić minimum 30%.  
Gminy Powiatu Wodzisławskiego osiągnęły następujące poziomy: 

• Godów - 36,5%, 
• Gorzyce- 31%, 
• Marklowice - b.d. 
• Mszana - 37,5%, 
• Lubomia - 31%, 
• Pszów - 33%. 
• Radlin- 35%, 
• Rydułtowy - 33%, 
• Wodzisław Śląski - 44%. 

Większość Gmin Powiatu osiągnęła wymagane przepisami prawa poziomy odzysku. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 645), poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, dla 2018 roku powinien wynosić minimum 
50%. Gminy Powiatu Wodzisławskiego osiągnęły następujące poziomy: 

• Godów - 89,5%, 
• Gorzyce- 99%, 
• Marklowice - b.d. 
• Mszana - 74%, 
• Lubomia - 100%, 
• Pszów - 100%. 
• Radlin- 96%, 
• Rydułtowy - 100% 
• Wodzisław Śląski - 97%. 

Większość Gmin osiągnęła wymagane przepisami prawa poziomy odzysku. 
W ramach prób zwiększenia ilości odpadów segregowanych wszystkie gminy należące do powiatu 
wodzisławskiego podejmują kroki polegające na zwiększeniu świadomości mieszkańców w kierunku poprawy 
skuteczności selektywnych zbiorek odpadów. Gminy powiatu prowadzą kampanie edukacyjno-informacyjne 
wśród mieszkańców zarówno w postaci ulotek, materiałów promocyjnych, spotkań, a także gier edukacyjnych czy 
konkursów dla dzieci i młodzieży. 
W gospodarce odpadami komunalnymi dąży się do:  

• objęcia zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 100% mieszkańców, 
• zapewnienia objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, 
• osiągnięcia zakładanych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów. 

Wszystkie te cele są osiągnięte, wszystkie posesje zamieszkałe i niezamieszkałe są objęte systemem zbiórki 
odpadów, prowadzona jest selektywna zbiórka, a zakładane poziomy odzysku odpadów aktualnie są osiągane. 

 
4.8.2.3. Odpady z sektora przemysłowego – ilość i sposób postępowania 

Przedsiębiorcy zajmujący się gospodarowaniem odpadami działają na terenie powiatu w oparciu  
o decyzje wydane przez Starostę Wodzisławskiego. Aktualnie decyzje w zakresie gospodarki odpadami posiada:  

• 40 przedsiębiorstw w zakresie wytwarzanie odpadów, 
• 32 przedsiębiorstwa na przetwarzanie odpadów. 
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W latach 2018-2019 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadził kontrole  
10 przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami, były to: 

• kontrola Gminy Marklowice przeprowadzono w ramach ogólnopolskiego cyklu kontrolnego gmin, 
którego celem jest sprawdzenie organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach 
oraz sposobu wdrażania i realizacji przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Gmina Marklowice wywiązuje się ze wszystkich obowiązków przestrzegania przepisów  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W toku kontroli nie stwierdzono naruszeń  
i nieprawidłowości,  

• na terenie gminy Lubomia kontrolę interwencyjną przeprowadzono w zakresie przestrzegania przepisów 
ustawy o odpadach, kontroli podmiotów prowadzących produkcję rolną oraz działalność, w ramach, 
której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy. W czasie kontroli nie stwierdzono 
naruszeń i nieprawidłowości,  

• kontrolę Gminy Godów przeprowadzono w zakresie przestrzegania przepisów o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach. Gmina Godów wywiązuje się ze wszystkich obowiązków przestrzegania 
przepisów o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W toku kontroli nie stwierdzono naruszeń  
i nieprawidłowości,  

• na terenie gminy Radlin przeprowadzono kontrolę planową przedsiębiorstwa, gdzie zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne dotyczące zbierania odpadów bez wymaganego zezwolenia oraz zbieranie 
odpadów z naruszeniem warunków posiadanego zezwolenia, 

• na terenie gminy Radlin przeprowadzono kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów gospodarki 
odpadami przez podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania odpadów, przetwarzania 
odpadów w miejscach stwarzających ryzyko wystąpienia pożaru. W toku kontroli nie stwierdzono 
naruszeń i nieprawidłowości, 

• na terenie gminy Gorzyce kontrolę interwencyjną przeprowadzono w zakresie przestrzegania przepisów 
gospodarki odpadami przez podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania odpadów, 
przetwarzania odpadów w miejscach stwarzających ryzyko wystąpienia pożaru. Wydano decyzje  
o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej za zbieranie odpadów lub przetwarzanie odpadów bez 
wymaganego zezwolenia, 

• na terenie Wodzisławia Śląskiego w związku z interwencją dotyczącą uciążliwej emisji zanieczyszczeń 
z komina budynku będącego siedzibą Spółki oraz podejrzenia spalania odpadów w kotłowni. 
Wystosowano zalecenia do uregulowania stanu formalno-prawnego, oraz nierzetelnego prowadzenia 
ewidencji odpadów, 

• na terenie Wodzisławia Śląskiego przeprowadzono pozaplanową kontrolę w zakresie przestrzegania 
przepisów dotyczących odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami w miejscach niekorzystnie 
przekształconych i rekultywowanych z wykorzystaniem odpadów i przestrzegania przepisów ochrony 
środowiska. W toku kontroli nie stwierdzono naruszeń i nieprawidłowości,  

• na terenie Wodzisławia Śląskiego kontrolę interwencyjną przeprowadzono w zakresie przestrzegania 
przepisów dotyczących odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami w miejscach niekorzystnie 
przekształconych i rekultywowanych z wykorzystaniem odpadów. W toku kontroli stwierdzono 
nieprawidłowości naruszenia w zakresie: przyjmowania do odzysku poza instalacjami odpadów 
niezgodnie z warunkami decyzji; błędnie sporządzone zbiorcze zestawienie danych o rodzajach  
i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania odpadami oraz o instalacjach i urządzeniach służących 
do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, niepoprawnie prowadzonej ewidencji odpadów; naruszenie 
warunków pozwolenia wodnoprawnego, 

• w Pszowie kontrolę interwencyjną przeprowadzono w zakresie przestrzegania przepisów gospodarki 
odpadami przez podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania odpadów, przetwarzania 
odpadów w miejscach stwarzających ryzyko wystąpienia pożaru. W wyniku działań pokontrolnych 
wydano decyzję nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za zbieranie odpadów lub przetwarzanie 
odpadów bez wymaganego zezwolenia, 

• w Pszowie kontrolę na wniosek Starosty Raciborskiego przeprowadzono także w zakresie przestrzegania 
przepisów gospodarki odpadami przez podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania odpadów, 
przetwarzania odpadów w miejscach stwarzających ryzyko wystąpienia pożaru. (Wydano zarządzenie 
pokontrolne w zakresie: sporządzenia i wprowadzenia do KOBiZE zaległych raportów zawierających 
informacje wymagane przepisami o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych 
substancji.) 
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Zgodnie z informacjami WIOŚ zarządzenia pokontrolne wydane dla przedsiębiorców w większości zostały 
zrealizowane.33 
Zamieszczona poniżej tabela przedstawia ilości odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym w roku 2018.  
 

                                                
33 dane WIOŚ pismo nr IN.VI.046.104.2020.AKZ z dnia 5 sierpnia 2020 r. 
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Tabela 15 Zestawienie ilości odpadów wytworzonych i zebranych w sektorze gospodarczym na terenie powiatu wodzisławskiego w roku 2018 oraz informacje o prowadzonych na terenie powiatu procesach odzysku  
i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych 

Kod grupy 
odpadu Nazwa grupy odpadów 

Ilość odpadów [Mg/rok] 

Niebezpieczne Inne niż niebezpieczne 

Wytworzone Zebrane Poddane odzyskowi  
w instalacjach 

Poddane 
unieszkodliwieniu  

w instalacjach 
Wytworzone Zebrane 

Poddane 
odzyskowi  

w instalacjach 

Poddane 
unieszkodliwieniu  

w instalacjach 

01 

odpady powstające przy 
poszukiwaniu, wydobywaniu, 

fizycznej i chemicznej przeróbce rud 
oraz innych kopalin 

0,00 0,00 0,00 0,00 1138749,08 286,34 735522,83 0,00 

02 

odpady z rolnictwa, sadownictwa, 
upraw hydroponicznych, 

rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa 
oraz przetwórstwa żywności 

0,00 0,00 0,00 0,00 32,61 1863,91 0,00 0,00 

03 
odpady z przetwórstwa drewna oraz  

z produkcji płyt i mebli, masy 
celulozowej, papieru i tektury 

0,55 0,00 0,00 0,00 416,49 0,00 0,00 0,00 

04 odpady z przemysłu skórzanego, 
futrzarskiego i tekstylnego 0,00 0,00 0,00 0,00 54,18 0,00 0,00 0,00 

05 
odpady z przeróbki ropy naftowej, 
oczyszczania gazu ziemnego oraz 

pirolitycznej przeróbki węgla 
1769,88 0,00 0,00 1769,88 0,00 0,00 0,00 0,00 

06 
odpady z produkcji, przygotowania, 

obrotu i stosowania produktów 
przemysłu chemii nieorganicznej 

3,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

07 
odpady z produkcji, przygotowania, 

obrotu i stosowania produktów 
przemysłu chemii organicznej 

2,12 0,00 0,00 0,00 935,75 0,00 0,00 0,00 

08 

odpady z produkcji, przygotowania, 
obrotu i stosowania powłok 

ochronnych (farb, lakierów, emalii 
ceramicznych), kitu, klejów, 
szczeliw i farb drukarskich 

22,89 0,00 0,00 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 

09 odpady z przemysłu fotograficznego  
i usług fotograficznych 1,65 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 

10 odpady z procesów termicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 9770,58 691,25 2511,62 0,00 

11 

odpady z chemicznej obróbki i 
powlekania powierzchni metali oraz 

innych materiałów i z procesów 
hydrometalurgii metali nieżelaznych 

61,38 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 
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12 

odpady z kształtowania oraz 
fizycznej i mechanicznej obróbki 

powierzchni metali i tworzyw 
sztucznych 

85,47 0,00 0,00 0,00 21,90 4216,76 0,00 0,00 

13 
oleje odpadowe i odpady ciekłych 

paliw (z wyłączeniem olejów 
jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) 

272,21 0,58 0,00 0,00 1603,01 0,00 0,00 0,00 

14 

odpady z rozpuszczalników 
organicznych, chłodziw i 

propylenów (z wyłączeniem grup 07 
i 08) 

1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15 

odpady opakowaniowe (sorbenty, 
tkaniny do wycierania, materiały 

filtracyjne i ubrania ochronne 
nieujęte w innych grupach) 

47,34 4,63 0,00 0,00 0,00 6139,52 1698,18 0,00 

16 odpady nieujęte w innych grupach 305,61 3,28 1687,29 0,00 2448,35 54,67 16,96 0,00 

17 

odpady z budowy, remontów  
i demontażu obiektów budowlanych 

oraz infrastruktury drogowej 
(włączając glebę i ziemię 

z terenów zanieczyszczonych) 

1,35 0,00 00,0 0,00 1708,92 10679,90 2563,41 0,00 

18 odpady medyczne i weterynaryjne 125,12 0,00 0,00 0,00 13829,63 0,055 0,00 0,00 

19 

odpady z instalacji urządzeń 
służących zagospodarowaniu 

odpadów, z oczyszczalni ścieków 
oraz uzdatniania wody pitnej i wody 

do celów przemysłowych 

0,00 0,00 0,00 0,00 22596,46 7477,40 229,39 0,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych bazy WSO udostępnionych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 2020 

*odpady wytworzone w danym roku mogą być czasowo magazynowane, unieszkodliwiane lub poddane odzyskowi poza instalacjami – w związku z tym ilości wytworzone w niniejszej tabeli nie 
pokrywają się z odzyskanymi w instalacjach 
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4.8.2.4. Azbest  
Na właścicielu, zarządcy bądź użytkowniku nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest, 
ciąży obowiązek sporządzenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania – 
obowiązek tzw. inwentaryzacji. Inwentaryzacja jest wykonywana na podstawie spisu z natury.  
Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają informację odpowiednio wójtowi lub burmistrzowi. 
Podmioty prawne przedkładają informację bezpośrednio Marszałkowi Województwa Śląskiego. Dane należy 
raportować corocznie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.  
Zebrane od osób fizycznych informacje o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu wójtowie Godowa, 
Gorzyc, Mszany, Marklowic, Lubomi oraz burmistrzowie Miast Radlina, Rydułtowach, Pszowa i prezydent 
Miasta Wodzisławia Śląskiego przedkładają marszałkowi województwa do 31 marca każdego roku w formie 
aktualizacji Bazy Azbestowej.  
W imieniu posiadaczy/użytkowników wyrobów zawierających azbest inwentaryzację wyrobów może 
przeprowadzić (zlecić przeprowadzenie) Gmina. 
Gminy Powiatu Wodzisławskiego corocznie prowadzą akcje usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. 
Gminy (nie wszystkie) finansują demontaż, transport lub utylizację, część kosztów ponoszona jest także przez 
mieszkańców. Gminy posiadają Programy usuwania azbestu opracowane w latach 2014-2017 i okresowo 
aktualizowane. Tylko Gmina Radlin nie posiada Programu usuwania azbestu. 
Do końca 2016 roku także Powiat Wodzisławski udzielał dotacji gminom na usuwanie azbestu. 
Według danych Bazy Azbestowej (stan na wrzesień 2020 roku) na terenie poszczególnych gmin powiatu zostało 
jeszcze do usunięcia około 4 158,277 Mg34azbestu, w tym: 

• Gmina Godów - corocznie usuwany jest azbest. Koszty ponoszone są ze środków Gminy oraz 
mieszkańców. Do września 2020 roku usunięto z terenu gminy około 143,795 Mg wyrobów 
zawierających azbest. Szacuje się iż na terenie gminy zostało jeszcze do usunięcia 482,618 Mg wyrobów 
zawierających azbest.  

• Gmina Gorzyce– corocznie usuwany jest azbest. Koszty ponoszone są ze środków Gminy oraz 
mieszkańców. Do końca 2018 roku usunięto z terenu gminy około 499,725 Mg wyrobów zawierających 
azbest. Szacuje się iż na terenie gminy zostało jeszcze do usunięcia 812,618 Mg wyrobów zawierających 
azbest.  

• Gmina Lubomia – corocznie usuwany jest azbest. Koszty ponoszone są ze środków Gminy oraz 
mieszkańców. Do września 2020 roku usunięto z terenu gminy około 535,795 Mg wyrobów 
zawierających azbest. Szacuje się iż na terenie gminy zostało jeszcze do usunięcia 366,457 Mg wyrobów 
zawierających azbest.  

• Gmina Marklowice – w 2018 roku Gmina realizowała Program unijny. Koszty ponoszone były także ze 
środków Gminy oraz mieszkańców. Do września 2020 roku usunięto z terenu gminy około 2,024 Mg 
wyrobów zawierających azbest. Szacuje się iż na terenie gminy zostało jeszcze do usunięcia 205,320 Mg 
wyrobów zawierających azbest. (dane Gminy wskazują iż na terenie gminy zostało tylko 8 budynków 
pokrytych azbestem)  

• Gmina Mszana – corocznie usuwany jest azbest. Koszty ponoszone są ze środków Gminy oraz 
mieszkańców. Do września 2020 roku usunięto z terenu gminy około 169,714 Mg wyrobów 
zawierających azbest. Szacuje się iż na terenie gminy zostało jeszcze do usunięcia 510,15 Mg wyrobów 
zawierających azbest. 

• Gmina Pszów – nie prowadzi akcji usuwani azbestu, mieszkańców we własnym zakresie wymieniają 
pokrycia dachowe. Szacuje się iż na terenie gminy zostało jeszcze do usunięcia 305,669 Mg wyrobów 
zawierających azbest. 

• Gmina Radlin – w latach 2018-2019 usuwany był azbest. Koszty ponoszone były ze środków Gminy oraz 
mieszkańców. Do września 2020 roku usunięto z terenu gminy około 93,57 Mg wyrobów zawierających 
azbest. Szacuje się iż na terenie gminy zostało jeszcze do usunięcia 56,32 Mg wyrobów zawierających 
azbest. 

• Gmina Rydułtowy – corocznie usuwany jest azbest. Koszty ponoszone są ze środków Gminy oraz 
mieszkańców. Do września 2020 roku usunięto z terenu gminy około 94,247 Mg wyrobów zawierających 
azbest. Szacuje się iż na terenie gminy zostało jeszcze do usunięcia 135,817 Mg wyrobów zawierających 
azbest. 

• Gmina Wodzisław Śląski – corocznie usuwany jest azbest. Koszty ponoszone są ze środków Gminy oraz 
mieszkańców. Do września 2020 roku usunięto z terenu gminy około 258,989 Mg wyrobów 

                                                
34 według Bazy azbestowej corocznie aktualizowanej przez gminy, stan na wrzesień 2020 
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zawierających azbest. Szacuje się iż na terenie gminy zostało jeszcze do usunięcia 1246,054 Mg wyrobów 
zawierających azbest. 

Opierając się na powyższych danych na terenie powiatu zalega jeszcze około 4 158,277 Mg wyrobów 
zawierających azbest, a usunięto 1 760,609 Mg. 
Zgodnie z „Programem usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego do roku 2032” z terenu powiatu 
wodzisławskiego do końca 2022 powinno się usunąć 50% wyrobów pierwotnie zinwentaryzowanych. 
Zakładając pierwotną ilość wyrobów zawierających azbest na terenie gminy na poziomie 5 918,886 Mg, do końca 
2019 roku usunięto 1760,609 Mg to oznacza, że z terenu powiatu usunięto około 29% wyrobów.  
Aktualnie najwyższą skuteczność w usuwaniu azbestu ma gmina Lubomia (usunięto 535 Mg - 59% usuniętych). 
Najmniejszą skuteczność ma gmina Pszów (0%), Wodzisław Śląski (usunięto 258 Mg - 17,21% usuniętych). 
Dane te mogę być zaniżone, gdyż dane w Bazie Azbestowej zaczęły się pojawiać w latach 2010-2014, a azbestu 
usuwany jest od 2005 roku, w związku z tym w Bazie Azbestowej brakuje danych z lat 2005-2010. Niemniej 
jednak ilości usuwane z terenu większości gmin nie gwarantują usunięcia wyrobów zawierających azbest do końca 
2032 roku. 
 

4.8.2.5. Edukacja ekologiczna  
Najwięcej akcji edukacyjnych w ostatnich latach dotyczy gospodarki odpadami. W związku z tym, iż wytyczne 
do sporządzania programów ochrony środowiska nie przewidują osobnego rozdziału dotyczącego edukacji 
ekologicznej działania te zostaną opisane w części dotyczącej gospodarowania odpadami. 
Na terenie wszystkich gmin należących do powiatu wodzisławskiego prowadzone są corocznie różnorakie akcje 
edukacyjne zarówno przez Powiat Wodzisławski, Gminy Powiatu Wodzisławskiego, jak i inne instytucje 
zajmujące się ochroną środowiska, lasami czy edukacją. Są to działania jednorazowe, cykliczne a także okresowe, 
niektóre z nich, które już na stałe wpisały się w harmonogram gminnych wydarzeń inne są organizowane 
jednorazowo z pozyskaniem zewnętrznych środków finansowych. 
Najwięcej akcje edukacyjnych organizowanych jest na terenie gminy Pszów i Rydułtowy, gminy prowadzą 
między innymi takie akcje jak:  

• Porady i instruktaż w zakresie właściwego użytkowania kotłów na paliwa stałe, 
• artykuły w lokalnej prasie, 
• spotkania z mieszkańcami na temat możliwości dofinansowań w tym Czyste Powietrze, w tym 

prowadzenie Punktu konsultacyjnego,  
• zbiórki surowców wtórnych w tym makulatury, 
• Gmina z dobrą energią - modelowa kampania informacyjno-edukacyjna, 
• spotkania edukacyjne dotyczące „Znaczenia pszczół i innych owadów zapylających w życiu ludzi”, 
• Dzień Wody,  
• Dzień Ziemi,  
• konkurs „Stare rzeczy – daj im drugie życie”. 
• działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,  
• w Pszowie zamówiono i doręczono wszystkim właścicielom nieruchomości na terenie miasta ulotki 

informujące o rodzajach odpadów podlegających selektywnej zbiórce oraz o sposobie postępowania z 
poszczególnymi odpadami oraz ulotki informujące o możliwości pozbycia się odpadów w punkcie 
selektywnego zbierania odpadów i zasadach funkcjonowania tego punktu.  

• Program „Przełącz się na gaz”, „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. na terenie gminy 
Rydułtowy, 

• Spotkania informacyjne na temat możliwości uzyskania dofinansowania w ramach Programu „Mój Prąd” 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na terenie gminy Rydułtowy. 

Na bieżąco informacje ekologiczne zamieszczane są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego  
w Wodzisławiu Śląskim oraz w lokalnej prasie o zasięgu gminnymi i powiatowym. 
Są to głównie informacje o możliwościach uczestnictwa w akcjach ekologicznych, o perspektywach 
dofinansowania na działania ekologiczne, a także działaniach ekologicznych realizowanych dla mieszkańców 
powiatu. Stale zamieszczane są także informacje o planowanych i zrealizowanych inwestycjach, a także postępach 
z realizacji planowanych działań. Na bieżąco na stronie internetowej zamieszczane są ogłoszenia o zagrożeniach 
ekologicznych w tym spalaniu traw, zapożarowaniu hałd, czadzie oraz niskiej emisji.  
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4.8.3. Analiza SWOT 
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

MOCNE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

SŁABE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

wszystkie nieruchomości objęte zbiórką odpadów  
ilości zbieranych i odbieranych odpadów selektywnie 

gromadzonych na mieszkańca corocznie się zwiększają 

nie wszyscy mieszkańcy segregują odpady  
niskie tempo usuwania azbestu z terenu powiatu - tylko 30% 

 duża ilość odpadów zmieszanych w strumieniu  
pojawiające się dzikie wysypiska 

SZANSE 
czynniki zewnętrzne 

ZAGROŻENIA 
czynniki zewnętrzne 

uszczelnienie systemu gospodarki odpadami 
dobrze prowadzona edukacja dla szerokiej rzeszy odbiorców, 
szczególnie w placówkach oświatowych oraz przez większość 

gmin 

małe szanse na usunięcie wszystkich odpadów zawierających 
azbest do 2032 roku 

możliwość przywożenia odpadów na teren powiatu 

Źródło: opracowanie własne  

 
4.8.4. Cele i zadania środowiskowe  

W gospodarce odpadami komunalnymi objęto zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych 
100% mieszkańców, zapewniono wszystkim mieszkańcom dostęp do systemu selektywnego zbierania odpadów.  
Wszystkie Gminy powiatu posiadają Regulaminy utrzymania czystości i porządku, opracowują analizy stanu 
gospodarki odpadami komunalnymi oraz prowadzą coroczną sprawozdawczość. Wszystkie gminy posiadają 
PSZOk-i (tylko Lubomia w formie mobilnej). 
Analiza SWOT wskazuje, iż corocznie zwiększa się ilość odpadów zbieranych na jednego mieszkańca, 
jednocześnie zwiększają się ilości odpadów selektywnie gromadzonych oraz odpadów zmieszanych. Prowadzone 
są kontrole mieszkańców przyczyniające się do uszczelniania systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz 
wyeliminowania zjawiska porzucania odpadów w zagajnikach i rowach. Odpady te na bieżąco i w miarę potrzeb 
są usuwane. 
Mocną stroną wszystkich gmin jest fakt, iż gospodarka odpadami prowadzona jest zgodnie z założeniami 
nowelizacji ustawy o odpadach.  
W związku z tym w harmonogramie zadań zapisano, iż gminy w dalszym ciągu w kolejnych latach będą 
doskonalić selektywną zbiórkę wszystkich rodzajów odpadów. Bardzo ważnymi zadaniami (które są obecnie 
z powodzeniem realizowane) jest osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku odpadów oraz zmniejszenie ilości 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwionych przez składowanie.  
W zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi azbest mieszkańcy gmin mają możliwość otrzymać 
dofinansowanie ze środków gminy na usuwanie azbestu, dzięki corocznymi akcjom z terenu powiatu usunięto już 
około 1760,6 Mg wyrobów zawierających azbest. 
Zgodnie z „Programem usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego do roku 2032” z terenu powiatu 
wodzisławskiego do końca 2022 powinno się usunąć 50% wyrobów pierwotnie zinwentaryzowanych. 
Zakładając pierwotną ilość wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu na poziomie 5 918 Mg, do końca 
2019 roku usunięto 1760,6 Mg to oznacza, że z terenu powiatu usunięto około 29% wyrobów.  
W związku z tym w zakresie gospodarki odpadami azbestowymi w harmonogramie zapisano, iż gminy powinny 
zwiększyć tempo usuwania azbestu stosując dofinansowania dla mieszkańców ze środków budżetowych oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a także korzystając z RPO 
WŚ i prowadząc coroczne akcje usuwania azbestu .  
W zakresie odpadów przemysłowych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach będzie  
kontynuował działania polegające na kontroli przedsiębiorstw w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 
ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.  
Na terenie powiatu prowadzone są corocznie akcje edukacyjne. Są to działania okazjonalne, okresowe a także 
cykliczne, które już na stałe wpisały się w harmonogram imprez i wydarzeń z udziałem instytucji zaangażowanych 
w ekologię i ochronę środowiska. Analiza SWOT wskazuje jako dobrą stronę i szansę w tworzeniu świadomej 
społeczności w dobrze i skutecznie prowadzonej edukacji ekologicznej. Edukacja ekologiczna jest procesem, 
którego głównym celem jest ukształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy mieszkańców w sferze 
konsumpcji, a także postępowania z odpadami. W zakresie gospodarki odpadami świadomość ekologiczna 
społeczeństwa jest nadal niewystarczająca, dlatego też konieczne jest prowadzanie ciągłych działań edukacyjnych, 
informacyjnych i uświadamiających. 
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 Zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,w tym 
ochrona i poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu  oraz 
wspieranie wielofunkcyjnej i trwale zrównoważonej gospodarki leśnej	 

4.9.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ  
Cel długoterminowy do 2020 roku zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony środowiska 

 UTRZYMANIE DOBREGO STANU ORAZ POPRAWA BIORÓŻNORODNOŚCI NA TERENIE POWIATU 
 

Kierunek interwencji w poprzednim Programie ochrony środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego na lata 2017-2020 z 
perspektywą do roku 2024 brzmiał „Zasoby przyrodnicze w tym także leśne” 

Planowane zadania Podjęte działania Efekt ze 
wskaźnikiem 

Prowadzenie nasadzeń drzew 
i krzewów, tworzenie 

szpalerów przydrożnych, 
zakładanie parków i 

skwerów na gruntach 
Powiatu i Gmin 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 
W ramach realizacji zadania usunięto: 

• w roku 2018: 25 szt. drzew, 
• w roku 2019: 10 szt. drzew. 

PZD w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni 
W latach 2018-2019 w ramach przebudowy i wymiany składu gatunkowego 
zadrzewień przydrożnych dokonano wycinki: 

• w roku 2018 – 115 sztuk drzew, 
• w roku 2019 – 218 sztuk drzew. 

Corocznie Gminy Powiatu Wodzisławskiego składają wnioski do Starostwa  
o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew, w latach 2018-2019 złożono: 
w 2018 roku: 

• Miasto Wodzisław Śląski – 57 wniosków,  
• Gmina Gorzyce – 30 wniosków,  
• Gmina Godów – 12 wniosków,  
• Miasto Pszów – 3 wniosków,  
• Miasto Rydułtowy – 13 wniosków, 
• Miasto Radlin – 13 wniosków,  
• Gmina Lubomia – 6 wniosków,  
• Gmina Marklowice – 2 wniosków,  
• Gmina Mszana – 3 wniosków 

w 2019 roku: 
• Miasto Wodzisław Śląski – 48 wniosków,  
• Gmina Gorzyce – 27 wniosków,  
• Gmina Godów – 12 wniosków,  
• Miasto Pszów – 13 wniosków,  
• Miasto Rydułtowy – 10 wniosków,  
• Miasto Radlin – 12 wniosków,  
• Gmina Lubomia – 3 wnioski,  
• Gmina Marklowice – 3 wnioski,  
• Gmina Mszana – 4 wnioski. 

 
W roku 2018 w granicach gminy Godów wyznaczono dwa pomniki przyrody 
ożywionej, w tym jeden kompleks drzew: 

• 2/GOD Buk pospolity przy ulicy Leśnej w Łaziskach, 
• kompleks drzew przy kościele parafialnym w Łaziskach. 

wyznaczono 2 
pomniki przyrody 

Utrzymanie terenów 
rekreacyjnych oraz zieleni 

urządzonej 

Edukacja ekologiczna dzieci 
i dorosłych w zakresie 
ochrony i zachowania 
walorów krajobrazu i 

przyrody oraz promocja tych 
walorów 

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego w Katowicach 
W latach 2018-2019 zrealizowano łącznie 15 działań promocyjnych i 
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z Powiatu Wodzisławskiego. 
Gmina Mszana 
W roku 2019 zorganizowano dla dzieci i młodzieży spektakl teatralny SmoG 
Wawelski. 
Ponadto placówki oświatowe co roku przeprowadzają akcje edukacyjne i 
konkursy wiedzy z zakresu ochrony środowiska, akcje typu „Sprzątanie 
Świata”. 
Miasto Pszów 

około 20 akcji 
edukacyjnych 
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Gmina Miasto Pszów jest organizatorem akcji ekologicznych. Można do nich 
zaliczyć: 

• Akcję „Sprzątanie świata”; 
• Obchody „Dnia Ziemi”; 
• konkursy o tematyce ekologicznej. 

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w 
Wodzisławiu Śląskim przeprowadzili w roku 2019 w Szkole Podstawowej im. 
Porucznika Pilota Franciszka Surmy w Gołkowicach prelekcje dla uczniów pt.: 
„ABC młodego ekologa” i „Razem możemy zatrzymać smog”. 

Przeprowadzenie 
inwentaryzacji przyrodniczej 
w celu ochrony gatunkowej 

roślin i zwierząt 

Starostwo Powiatowe Wodzisław Śląski 
Na terenie powiatu obowiązują dokumentacje urządzeniowe lasów od 
01.08.2018 roku do 31.12.2027 roku sporządzone na podstawie inwentaryzacji 
stanu lasu: 

• Gmina Godów obręb: Krostoszowice, Podbucze, Skrbeńsko, 
• Gmina Gorzyce obręb: Gorzyczki, Odra, Olza, 
• Gmina Lubomia obręb: Buków, Lubomia, Nieboczowy, 
• Miasto Pszów obręb: Pszów, Pszowskie Doły, 
• Miasto Radlin obręb Biertułtowy, 
• Miasto Rydułtowy obręb: Radoszowy, Rydułtowy Dolne, 
• Miasto Wodzisław Śląski obręb: Wodzisław, Jedłownik, Turzyczka, 

Marusze. 
Na okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2027 roku opracowano 
Uproszczone Plany Urządzania Lasu dla terenów: 

• Gmina Godów, obręb Godów, Gołkowice, Łaziska, Skrzyszów, 
• Gmina Gorzyce, obręb Bełsznica, Bluszczów, Czyżowice, Gorzyce, 

Rogów, Turza, 
• Gmina Lubomia obręb Syrynia, 
• Gmina Marklowice obręb Marklowice Dolne, Marklowice Górne, 
• Gmina Mszana obręb Gogołowa, Mszana, Połomia, 
• Gmina Pszów obręb Krzyżkowice, Miasto Radlin, obręb Radlin, 

Miasto Wodzisław Ślaski, obręb Wilchwy, Radlin, Kokoszyce, 
Zawada. 

- 

Usuwanie roślinności 
inwazyjnej 

Gmina Mszana 
W okresie 2018-2019 Barszcz Sosnowskiego występował na terenie gminy na 
bardzo znikomym obszarze. Był on usuwany siłami własnymi (wykaszany w 
początkowej fazie wzrostu i opylany środkami chemicznymi typu Rundup). 

 

Ochrona, pielęgnacja oraz 
utrzymanie terenów leśnych 

Miasto Wodzisław Śląski 
W 2018 r. zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 

• przeprowadzono prace w ramach zabiegu TP (trzebieży późnej), 
usunięcie posuszu, wywrotów, drzew zamierających z oznakami 
zgnilizny, 

• przeprowadzono prace pielęgnacyjne w tym: 
- usunięcie 116 szt. drzew 
- korekta koron 12 szt. drzew rosnących na skarpie lasu 

miejskiego przy parkingu przed cmentarzem 
komunalnym. 

W 2019 r. zrealizowano następujące przedsięwzięcia: 
• przeprowadzono prace pielęgnacyjne, w tym: 
• usunięcie posuszu i wywrotów – 5 szt. drzew, 
• usunięcie podszytu (tj. krzewów i drobnych drzew przylegających 

bezpośrednio do ogrodzenia cmentarza komunalnego). 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych inwestycjach gminnych i działaniach na terenie powiatu wodzisławskiego 

 
4.9.2. Opis stanu obecnego 

4.9.2.1. Siedliska przyrodnicze mające znaczenie dla ochrony środowiska 
Zgodnie z przyrodniczo – leśną regionalizacją Polski, powiat wodzisławski zajmuje graniczne położenie między 
prowincjami: Wyżyną Śląsko-Krakowską (makroregion Wyżyna Śląska), Niziną Śląską (Równia Opolska), 
Podkarpaciem Północnych (Kotlina Ostrawska). Teren powiatu wodzisławskiego cechuje typowe dla Płaskowyżu 
Rybnickiego bogactwo rzeźby terenu oraz bardzo duże różnice w wysokości względnej – sięgające ponad 100 m. 
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Przesądza to o jego pagórkowatym charakterze. Bezpośrednie sąsiedztwo Bramy Morawskiej oddziałuje na 
cyrkulację południową, co z kolei wpływa na klimat i przyrodę ziemi wodzisławskiej. 
Dominują tu lasy mieszane z przewagą gatunków liściastych. Występują także zadrzewienia śródpolne, będące 
ostoją ptactwa i innej zwierzyny. Najwięcej terenów leśnych posiada gmina Lubomia. Największe lasy to 
Grabówka i Dąbrowiok o powierzchni ponad 550 ha. 
Tak jak w północnej części powiatu głównym architektem krajobrazu jest człowiek, tak w jego południowej części 
bezapelacyjnie tę rolę odgrywają rzeki. Trzy gminy wiejskie powiatu (Gorzyce, Godów, Lubomia) są malowniczo 
położone w dolinie Olzy i Odry oraz na otaczających ją wzgórzach. Meandry i starorzecza stanowią prawdziwy 
raj dla ptactwa wodnego i ryb, a przy okazji – świetny teren do rekreacji i wypoczynku. 
Polder Buków to sztuczny zbiornik przeciwpowodziowy na Odrze. Okresowo całkowicie zalewany, położony na 
terenie trzech gmin – Krzyżanowic w powiecie raciborskim oraz Lubomi i Gorzyc w powiecie wodzisławskim. 
Wybudowany w latach 1989-2002 polder ma około 830 ha powierzchni i może przyjąć około 50 mln m3 wody. 
Ze względu na okresowe zalewanie i duże ograniczenie gospodarki rolnej w obrębie polderu, wzrosła na jego 
terenie bioróżnorodność, dzięki czemu stał się siedliskiem wielu rzadkich gatunków roślin błotnych i zwierząt, co 
w połączeniu ze starorzeczami i zalanymi wyrobiskami oraz sąsiedztwem Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego 
„Wielikąt” uczyniło z niego bardzo atrakcyjny teren dla turystyki i rekreacji, położonych blisko ośrodków 
wodnych w Olzie. 
Perełką krajobrazową powiatu jest również tzw. Szwajcaria Czyżowicka, leżąca pomiędzy Czyżowicami  
i Bełsznicą. Znajdują się tam zalesione wzgórza, oczka wodne, ciekawe okazy flory i fauny, a rozwinięta 
infrastruktura i gospodarstwa agroturystyczne sprawiają, że miejsce to jest wprost wymarzone dla miłośników 
jazdy konnej. 
 

4.9.2.2. Formy ochrony przyrody na terenie powiatu wodzisławskiego 
Tereny prawnie chronione zajmują na terenie powiatu powierzchnię 642,85 ha, co stanowi ok. 2,2% powierzchni 
całkowitej powiatu. Na terenie powiatu wodzisławskiego występują następujące formy ochrony przyrody: 
 

 
Rysunek 34 Obszary chronione na terenie powiatu wodzisławskiego 
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy (dostęp 15.08.2020 r.) 
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Obszar Specjalnej Ochrony Natura 2000 Stawy Wielikąt i Las Tworkowski PLB240003  
Stawy Wielikąt i Las Tworkowski - jeden z najmniejszych obszarów Natura 2000 leżący w Polsce, o powierzchni 
932 ha. Położony jest na południe od Raciborza na zachodniej granicy powiatu wodzisławskiego. Około 85% 
obszaru leży w granicach gminy Lubomia (781 ha). Kompleks składa się z dziewięciu większych (17-41 ha)  
i kilkunastu małych stawów na większości stawów występują szuwary w postaci wąskich, przybrzeżnych pasów, 
a tylko na niektórych mniejszych stawach tworze rozległe łany. Część ogroblowania porastają stare drzewa 
liściaste. Las Tworkowski jest miejscem gniazdowania bielika, a miejscem żerowania są stawy. W ostoi występuje 
co najmniej 21 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). 
Strefa ochronna 1p bielika (PCK) - bardzo rzadkiego w tej części kraju. W okresie lęgowym obszar zasiedla co 
najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: bączek (PCK), podgorzałka (PCK)  
i hełmiatka (PCK). 
Zespół przyrodniczo- krajobrazowy „Wielikąt” 
Wielikąt – Znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 i ma powierzchnię 637 ha. Jest to kompleks dziewięciu 
stawów o powierzchni 17 – 40 ha oraz kilku mniejszych. Powierzchnia terenu objętego ochroną w formie zespołu 
wynosi 636,5 ha. Zbiorniki wodne zajmują z tego 370,5 ha. Niespełna pół kilometra od stawów płynie rzeka Odra. 
Obszar przecięty jest linią kolejową. Tutejsze tereny sprzyjają wykształceniu się roślinności wodnej. Wzdłuż 
większości grobli rosną szuwary, wśród których przeważa trzcina pospolita oraz pałka szeroko- i wąskolistna. Do 
występujących tu roślin należy także kosaciec żółty. Tereny w otoczeniu stawów, a także groble pomiędzy nimi, 
porastają dęby szypułkowe, klony, brzozy, osiki, topole, graby i olchy. Rosną tu również krzewy, jak bez, tarnina, 
kalina, czy dzika róża. Do kompleksu stawów przylegają także zadrzewienia olchowe o powierzchni kilku 
hektarów.  
Głównym bogactwem przyrodniczym tego obszaru jest ptactwo wodne, znajdujące tu doskonałe warunki do 
bytowania oraz rozrodu. Tereny te zaliczone zostały zresztą do najcenniejszych pod tym względem obszarów 
Śląska, a wraz z sąsiednim Lasem Tworkowskim stanowią ostoję ptaków, mającą rangę międzynarodową. 
Włączono je również do sieci Natura 2000. Naliczono tu przeszło 220 gatunków ptaków. Ważną grupę wśród 
tutejszej awifauny stanowią gatunki rzadkie i zagrożone wyginięciem. Do nich należą orzeł bielik, hełmiatka, bąk, 
bączek, podgorzałka, kropiatka, brzęczka. Ważną funkcję spełniają tutejsze obszary także jako miejsce 
odpoczynku ptaków w okresie przelotów. Poznaniu zespołu „Wielikąt” służy ścieżka dydaktyczna o długości  
4 km. 
Stanowisko dokumentacyjne „Skałka” 
Na terenie powiatu wodzisławskiego znajduje się jedno stanowisko dokumentacyjne przyrody nieożywionej 
„Skałka”, powołane Uchwałą nr XXXVII/325/2002 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 25 stycznia 2002 roku  
w sprawie objęcia ochroną prawną stanowiska przyrody nieożywionej. Stanowisko stanowi wychodnia 
piaskowców karbońskich usytuowana na terenie Miasta Rydułtowy w rejonie ul. Skalnej i Ofiar Terroru - powyżej 
Osiedla, (obręb Rydułtowy Górne k.m. 3, działka nr 1189/30). 
Pomniki przyrody 
Na terenie powiatu znajdują się 22 pomniki przyrody. Szczegółowe zestawienie zawiera poniższa tabela: 
 
Tabela 16 Pomniki przyrody zlokalizowane na terenie powiatu wodzisławskiego 

L.p. Gatunek Gmina Opis 

1. Buk pospolity Rydułtowy Rośnie na posesji położonej przy ul. Generała Józefa Bema - Osiedle Karola, 
wiek: 205 lat 

2. Buk pospolity Rydułtowy Rośnie przy tzw. Tunelu, wiek: 270 lat 

3. Buk pospolity Rydułtowy Rośnie przy tzw. Tunelu, wiek: 255 lat 

4. Dąb szypułkowy Rydułtowy ul. Kordeckiego 76, 78 

5. Dąb szypułkowy Rydułtowy ul. K. Przerwy-Tetmajera w pobliżu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 
wiek: 220 lat 

6. Lipa drobnolistna Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 47, wiek: 160 lat 

7. Klon pospolity Rydułtowy Rośnie przy ul. Traugutta 267, wiek: 330 lat 

8. Dąb szypułkowy Wodzisław Śląski Teren lasu, obok Źródeł Łużyckich II,  rozłożysta korona, dobry stan zdrowotny 

9. Dąb szypułkowy Wodzisław Śląski Teren lasu, obok Źródeł Łużyckich II,  rozłożysta korona, dobry stan zdrowotny 

10. Dąb szypułkowy Wodzisław Śląski Teren lasu, obok Źródeł Łużyckich II,  rozłożysta korona, dobry stan zdrowotny 

11. Dąb szypułkowy Wodzisław Śląski Teren lasu, obok Źródeł Łużyckich II,  rozłożysta korona, dobry stan zdrowotny 
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12. Dąb szypułkowy Wodzisław Śląski Teren lasu, obok Źródeł Łużyckich II,  rozłożysta korona, dobry stan zdrowotny 

13. Dąb szypułkowy Wodzisław Śląski 
Obrzeża zabytkowego parku, obok budynku starej leśniczówki przy ul. Osadniczej, 
stan zdrowotny dobry, kilka wypróchniałych dziupli i ubytków oraz nieliczne huby 

na pozostałościach po odciętych konarach 

14. Dąb szypułkowy Wodzisław Śląski Stary cmentarz, ul. Ks. Roboty 6,  stan zdrowotny dobry, rozłożysta, kopulasta 
korona, widoczna rysa na pniu po uderzeniu pioruna 

15. Szpaler dębów 
czerwonych Wodzisław Śląski Przy drodze polnej - bocznej od ulicy Olszyny w Wodzisławiu Śląskim,  ogólny 

stan zdrowotny dobry 

16. Buk pospolity Godów rośnie w Łaziskach w odległości ok. 200 m od ulicy Leśnej, obwód pnia: 350cm 

17. Głaz narzutowy Gorzyce Czyżowice, ul. Gorzycka 39 

18. Klon Pospolity Lubomia Rośnie przy leśniczówce, ul. A. Musioła w Syryni 

19. Lipa drobnolistna Lubomia Rośnie przy ul. A. Asnyka przy trasie Syrynia – Racibórz, 2 sztuki, okazałe 
równomiernie rozwinięte korony, specyficzna niska wysokośc drzew 

20. głaz narzutowy Lubomia Głaz narzutowy zlokalizowany jest przy ul. Powstańców w Syryni na tzw. Kopcu, 
obw. 510 cm, na pamiątkę lipy posadzonej przez księżną Zofię Lichnowską 

21. Dąb szypułkowy Marklowice ulica Mroza przy Zamku 

22. Lipa drobnolistna Mszana Rośnie w pobliżu kościoła w Połomi, w południowej części cmentarza,  nr 121 w 
rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Wewnątrz pusta 

Źródło: http://www.gdos.gov.pl/formy-ochrony-przyrody (dostęp 15.08.2020 r.) 

 
4.9.2.3. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 

Ogólna powierzchnia lasów na terenie powiatu wodzisławskiego wynosi 2 760,88 ha, w tym: 
• lasy publiczne Skarbu Państwa 1 856,05 ha, 
• lasy publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych 1 769,996 ha, 
• lasy publiczne Skarbu Państwa w zasobie Własności Rolnej SP 6,77 ha, 
• lasy gminne 49,15 ha, 
• lasy prywatne ogółem 855,68 ha. 

Lesistość powiatu wynosi 9,6 % i jest dużo niższa od średniej lesistości województwa śląskiego (31,7%).Niska 
lesistość powiatu wynika z silnej urbanizacji oraz uprzemysłowienia znacznej części obszaru poszczególnych 
gmin (Marklowice, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Mszana), a także stosunkowo dużej powierzchni terenów 
rolniczych oraz obecności licznych akwenów wodnych i terenów zalewowych, towarzyszącym dolinom rzek: 
Odry i Olzy (gminy: Gorzyce i Godów, kompleks stawów „Wielikąt” w gminie Lubomia). 
Na terenie powiatu wodzisławskiego dominują lasy mieszane z przewagą lasów liściastych. Występują również 
zadrzewienie śródpolne będące ostoją ptactwa i innej zwierzyny. W południowej części powiatu występują 
największe tereny leśne o powierzchni 840 ha. Największe lasy to Grabówka i Dąbrowiok o powierzchni 550 ha. 
Cały powiat wodzisławski zlokalizowany jest w obrębie Nadleśnictwa Rybnik. 
Nadleśnictwo Rybnik 
Nadleśnictwo Rybnik sprawuje w powiecie nadzór nad 1 769,996 ha lasów państwowych. Udział poszczególnych 
typów siedliskowych lasów w Nadleśnictwie przedstawia się następująco: 

• bór mieszany świeży (BMśw) 30,2%, 
• las mieszany świeży (LMśw) 25,2%, 
• las mieszany wilgotny (LMw) 17,7%, 
• bór mieszany wilgotny (BMw) 11,7%, 
• las świeży (Lśw) 10,9%, 
• pozostałe 4,3%. 

Na terenie Nadleśnictwa Rybnik stwierdzono występowanie 22 gatunków drzew panujących, w tym: 
• sosna (Pinus sylvestris L.) - 62,5% powierzchni (64 % zapasu), 
• brzoza (Betula pendula) - 12,3% powierzchni (10,9 % zapasu), 
• dąb (Quercus robur) - 5,8% powierzchni (8,6 % zapasu). 
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Plan urządzania lasu dla Nadleśnictwa Rybnik sporządzony został na okres od 01. 01. 2017 r. do 31. 12. 2026 r. 
Plan ten zatwierdzony został przez Ministra Środowiska decyzją DL-I.611.20.2017 z dnia 20. 04. 2017 roku. 
 

 
Rysunek 35 Obszary leśne na terenie powiatu wodzisławskiego 
Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy (dostęp 15.08.2020 r.) 

 
4.9.3. Analiza SWOT 

Zasoby przyrodnicze 

MOCNE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

SŁABE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

występowanie 1 obszaru Natura 2000 
występowanie 22 pomników przyrody  

bardzo niski stopień zalesienia powiatu 
brak wystarczającej inwentaryzacji przyrodniczej powiatu 

wypalanie traw 

SZANSE 
czynniki zewnętrzne 

ZAGROŻENIA 
czynniki zewnętrzne 

ograniczanie lokalnych źródeł zanieczyszczeń powietrza, gleby i 
wód 

właściwa pielęgnacja szaty roślinnej 
zalesianie nieużytków 

przebudowa drzewostanów leśnych w kierunku bardziej 
odpornych na zanieczyszczenia gatunków oraz uzupełnienia 

gatunkami rodzimymi 
zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pożarowego 

obszarów leśnych 

rozprzestrzenianie się obcych gatunków fauny i flory 
niezgodny z siedliskiem skład gatunkowy drzewostanów oraz 

niewłaściwa ich struktura 
zagrożenia biotyczne (szkodniki), abiotyczne (susze, wiatry), 

zagrożenia antropogeniczne (zła jakość powietrza) 

Źródło: opracowanie własne  

 
4.9.4 Cele i zadania środowiskowe  

Tworzenie i funkcjonowanie form ochrony przyrody jest ważnym elementem realizacji celów ochrony przyrody 
w powiecie wodzisławskim. Formy ochrony przyrody funkcjonują w oparciu o podstawy naukowe i wieloletnią 
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praktykę krajowej ochrony przyrody. Każda z form spełnia inną rolę w polskim systemie ochrony przyrody i służy 
innym celom, dlatego charakteryzuje się odmiennym reżimem ochronnym oraz zakresem ograniczeń  
w użytkowaniu. Na terenie powiatu występują jeden obszar Natura 2000 oraz 22 szt. pomników przyrody. Lasy 
w rejonie powiatu tworzą szereg funkcji produkcyjnych (gospodarczych), ekologicznych (ochronnych)  
i społecznych. Najważniejszą funkcją gospodarczą pozostaje nadal produkcja drewna, chociaż pewne znaczenie 
ma również pozyskanie innych płodów lasu, jak: grzyby, owoce leśne, zioła czy gospodarka łowiecka. Z funkcji 
pozaprodukcyjnych największe znaczenie mają funkcje środowiskotwórcze (wodochronne, glebochronne  
i klimatyczne) oraz społeczne (rekreacyjne i krajobrazowe). 
Analiza SWOT wskazuje, iż najważniejszym problemem ochrony przyrody jest obecnie degradacja siedlisk 
naturalnych i półnaturalnych, która częściowo może być spowodowana prognozowanym ocieplaniem się klimatu, 
np.: migracje gatunków (w tym obcych inwazyjnych), wysychanie i ograniczenie powierzchni terenów wodno-
błotnych, wzrastająca liczba zjawisk ekstremalnych – powodzi i susz, zmiany reżimu hydrologicznego 
wpływające na okres wegetacyjny, wpływ działalności górniczej na krajobraz. 
W harmonogramie realizacji zadań własnych i monitorowanych zaplanowano przede wszystkim: uwzględnianie 
ochrony przyrody, krajobrazu i terenów zieleni, a w szczególności korytarzy ekologicznych w zagospodarowaniu 
przestrzennym na wszystkich szczeblach planowania i zarządzania przestrzenią przez Powiat Wodzisławski, 
kontynuacje działań z zakresu edukacji ekologicznej. W dokumentach planistycznych powinien być również 
uwzględniany aspekt klimatyczny, aby projektowane w nich działania w pełni odpowiadały zagrożeniom oraz 
potrzebom ochrony gatunków i siedlisk. 
Ochrona siedlisk i gatunków jest znacznie trudniejsza, a najważniejszym narzędziem w tym przypadku jest 
przemyślana gospodarka przestrzenna. Jest to szczególnie istotne w przypadku ochrony korytarzy ekologicznych, 
których właściwe funkcjonowanie stanowi podstawę zachowania spójności ekologicznej województwa i Powiatu 
Wodzisławskiego oraz właściwego stanu obszarów przyrodniczo cennych. 
Istotną kwestią wpływającą na potencjał regionu jest również ochrona walorów krajobrazowych. Ich degradacja 
w głównej mierze spowodowana jest wieloma niedociągnięciami z zakresu zagospodarowania przestrzennego.  
W perspektywie długookresowej istotne będzie prowadzenie pogłębionych badań w zakresie różnorodności 
biologicznej. Należy przede wszystkim dokonać inwentaryzacji oraz stworzyć spójny system informacji  
o zasobach gatunków i siedlisk przyrodniczych kraju wraz z wyceną wartości środowiska przyrodniczego. Badania 
powinny być ukierunkowane na obserwacje wpływu zmian klimatu na bioróżnorodność i aktualizowanie strategii 
reagowania. 
Zaplanowane działanie będą realizowane przez Powiat Wodzisławski, Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Katowicach oraz Nadleśnictwo Rybnik w ramach własnych budżetów lub projektów realizowanych 
ze środków zewnętrznych. 
 
 
 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWYWĄ DO ROKU 2030 

Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869 
 115 

 Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska  
4.10.1. Efekty realizacji dotychczasowego POŚ 

Cel długoterminowy do 2020 roku zapisany w dotychczasowym Programie Ochrony Środowiska 
ZAPOBIEGANIU POWSTAWANIU POWAŻNYCH AWARII 

 
Kierunek interwencji w poprzednim Programie ochrony środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego na lata 2017-2020 z 

perspektywą do roku 2024 brzmiał „Zagrożenia poważnymi awariami” 

Planowane działania Podjęte działania Efekt ze wskaźnikiem 

Współpraca powiatu z 
gminami i jednostkami 

bezpieczeństwa w ramach 
gminnych planów 

zarządzania kryzysowego 

Powiat Wodzisławski posiada Plan Zarządzania Kryzysowego zatwierdzony 28 
maja 2019 r. przez Wojewodę Śląskiego. Jest to podstawowy dokument 
określający zasady działania administracji samorządowej oraz pozostałych 
uczestników procesu zarządzania i reagowania kryzysowego na terenie powiatu 
wodzisławskiego.  
Plan zawiera charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, mapę 
ryzyka przedstawiającą potencjalnie negatywne skutki oddziaływania zagrożeń 
na ludzi, środowisko, mienie i infrastrukturę, zadania i obowiązki uczestników 
zarządzania kryzysowego oraz siły i środki planowane do wykorzystania w 
sytuacjach kryzysowych.  
Jednocześnie określono zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, 
jak również procedury zarządzania kryzysowego.  
Zadania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej realizowane są przez Wydział 
Obywatelski, Ochrony Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego we 
współdziałaniu z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. 
Sposób realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej okreśony został 
w Planie operacyjnym ochrony przed powodzią, który wprowadzony został 
Zarządzeniem Nr 71/2019 Starosty Wodzisławskiego z dnia 29 sierpnia 2019 r.  
W powiecie funkcjonuje Powiatowy magazyn zarządzania kryzysowego, 
utworzony Uchwałą Nr 122/2011 Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 18 
maja 2011 r., w którym znajduje się wyposażenie niezbędne do podjęcia działań 
w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 

Powiat współpracuje z 
Gminami w zakresie 

zarządzania 
kryzysowego 

Uwzględnienie lokalizacji 
ZDR i ZZR w 

miejscowych PZP 

Na terenie powiatu funkcjonuje jeden zakład o podwyższonym ryzyku na terenie 
gminy Gorzyce, jest to firma Tomar.  

Usuwanie skutków 
poważnych awarii w 

środowisku 
Zapobieganie lub usuwanie 
skutków zanieczyszczenia 
środowiska w przypadku 

nieustalenia podmiotu 
odpowiedzialnego za 

poważną awarię 

W ostatnich latach na terenie powiatu wodzisławskiego nie doszło do żadnych 
poważnych awarii ani wycieku substancji niebezpiecznych zagrażających 
bezpieczeństwu  mieszkańców w związku z tym nie było potrzeby usuwania 
szkód środowiskowych związanych z poważną awarią.  

Brak potrzeby 
realizacji zadania 

Podejmowanie działań 
mających na celu 

doskonalenie systemu 
zapobiegania poważnym 

awariom, na rzecz 
ograniczenia ich skutków 

dla ludzi i środowiska 

Monitoring środowiska i nadzwyczajnych zagrożeń na terenie powiatu jest 
prowadzony w ramach posiadanych uprawnień ustawowych przez instytucje: 
• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach,  
• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach, 
• Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wodzisławiu Śląskim,  
• Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

Zadanie jest 
realizowane na 

bieżąco by w razie 
potrzeby szybko i 

skutecznie zareagować 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych o wykonanych inwestycjach gminnych i działaniach na terenie powiatu wodzisławskiego 
 

4.10.2. Opis stanu obecnego  
O zaklasyfikowaniu danego zakładu do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej 
decyduje ilość substancji niebezpiecznych znajdujących się w tym zakładzie. 
W zależności od kategorii i ilości substancji niebezpiecznych, zakłady przemysłowe stwarzające ryzyko 
wystąpienia awarii podzielone są na dwie grupy: 

• zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (ZZR), 
• zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii (ZDR). 

Szczegółowe kryteria zaklasyfikowania zakładu do jednej z ww. kategorii określone są w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 23 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których 
znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 
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Na terenie powiatu wodzisławskiego nie jest zlokalizowany żaden zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej 
awarii przemysłowej. 
Na terenie powiatu wodzisławskiego zlokalizowany jest jeden zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii przemysłowej: TOMAR Marek Tomkowicz w Czyżowicach, ul. Nowa 28 i. 
Przedsiębiorstwo posiada w swojej ofercie gazy wytwarzane i używane na dużą skalę. Przechowywane są w stanie 
skroplonym lub sprężonym w stalowych butlach pod wysokim ciśnieniem. Są to głównie: tlen, azot, wodór, 
dwutlenek siarki, dwutlenek węgla i inne. 
Gazy techniczne będące w ofercie Firmy Tomar są wykorzystywane przez firmy z różnych branż i gałęzi 
gospodarki takich jak: przemysł metalurgiczny, przemysł górniczy, branżę spożywczą, a także mniejsze podmioty 
gospodarcze. Są nieocenione w medycynie i instytutach naukowo-badawczych. Firma posiada specjalistyczny 
transport ADR od 3,5t do 26t (również samowyładowczy) oraz kierowców wyspecjalizowanych w drogowym 
przewozie materiałów niebezpiecznych.35 
Na analizowanym obszarze zlokalizowane są także większe przedsiębiorstwa mające wpływ na środowisko, które 
mogą przyczynić się do powstania niebezpiecznych zdarzeń zagrażających środowisku oraz zdrowiu i życiu 
mieszkańców. Szczególnie są to stacje paliwa oraz przedsiębiorstwa posiadające pozwolenia zintegrowane. 
Aktualnie na terenie powiatu sześć przedsiębiorstw posiada takie pozwolenia wydane przez Starostę 
Wodzisławskiego. 
W swej ramach działalności Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach prowadzi corocznie 
kontrole przedsiębiorstw firm i działalności gospodarczych prowadzących działalność mogącą mieć wpływ na 
parametry środowiskowe. W ostatnich 2018-2019 latach przeprowadzono 24 kontrole, obejmujące zagadnienia w 
zakresie: gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powietrza i hałasu oraz wystąpienia 
poważnych awarii. Jedna z kontroli dotyczyła zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej. W 2018 roku kontrolowano firmę TOMAR w Czyżowicach, (gmina Gorzyce).  
W toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: braku w zgłoszeniu zakładu innych substancji 
niebezpiecznych magazynowanych w Zakładzie, brak na stronie internetowej informacji zgodnie z art. 261 a 
ustawy POŚ. Zakład poinformował tut. Inspektorat o zrealizowaniu zarządzenia.  
W trakcie kontroli wykryto nieprawidłowości w 10 innych przedsiębiorstwach w zakresie powietrza, odpadów, 
ścieków hałasu oraz w prowadzeniu dokumentacji i sprawozdań.36 
Niezależnie od kontroli przedsiębiorców kontrole mieszkańców w zakresie przestrzegania przepisów ochrony 
środowiska w tym zasad segregacji odpadów czy postępowania z nieczystościami ciekłymi prowadzą gminy we 
własnym zakresie. 
Kontrole te prowadzone są w formie zaplanowanych działań, jak również po zgłoszeniu mieszkańców czy też  
w przypadku zauważenia nieprawidłowości przez pracowników Gmin.  
Przez teren powiatu odbywa się drogowy i kolejowy przewóz substancji niebezpiecznych. Pojazdy takie 
kierowane są autostradą A1, drogami wojewódzkimi oraz drogami dojazdowymi do kopalń oraz stacji paliw.  
Na terenie Powiatu Wodzisławskiego w ostatnich trzech latach 2017-2019 nie doszło do żadnych poważnych 
awarii ani wycieku substancji niebezpiecznych zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców powiatu. 
Na terenie powiatu wodzisławskiego mieszkańcy borykają się z problemem zapożarowania tzw. „hałd” 
powstałych w wyniku eksploatacji górniczej, a także ich zapyleniem. Obiekty te są eksploatowane przez firmy 
posiadające odpowiednie zezwolenia. Zapożarowanie jest likwidowane przez podmioty wybierające kamień.  
Na okoliczność zdarzeń drogowych, przewozu niebezpiecznych substancji i ogólnego bezpieczeństwa drogowego 
pieszych i kierujących Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Wodzisławiu Śląskim 
przeprowadza prewencyjne kontrole pojazdów.  
Na terenach rolniczych często przyczyną zanieczyszczeń wód może być niewłaściwe magazynowanie  
i stosowanie nawozów i środków ochrony roślin. Zagrożenie dla środowiska w tym przypadku zależy od 
rozpuszczalności środków w wodzie i stopnia ich toksyczności. Na terenie powiatu zlokalizowane są punkty 
obrotu środkami ochrony roślin o wyższych klasach toksyczności. Niemniej jednak środki ochrony roślin w 
niskich klasach toksyczności są dostępne w większości kwiaciarni i sklepów ogrodniczych.  
Na terenie powiatu działa Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach kontrolujący 
rolników, producentów roślin oraz sprzedawców środków ochrony roślin. W trakcie 19 kontroli sprzedawców 
środków ochrony roślin nie stwierdzono nieprawidłowości. Przeprowadzono także w latach 2018-2019  
30 kontroli stosowania środków ochrony roślin wykrywając 9 nieprawidłowości. W ostatnich latach wykonano 
także 4 badania na pozostałość środków ochrony roślin w płodach rolnych, nie wykryto naruszeń obowiązujących 
przepisów.37 

                                                
35 https://tomargaz.pl/ 
36 dane pismo IN.VI.046.104.2020.AKZ z dnia 5.08.2020 r. 
37 załącznik do pisma nr WI.021.20.2020 z dnia 07.08.2020 r. 
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Na zagrożenia pożarowe wpływa sąsiedztwo lokalizacji budynków i występowanie w nich palnych elementów 
konstrukcyjnych (stropy, więźba dachowa, schody i pokrycia dachów) oraz magazynowane środki  
i materiały łatwopalne (paliwo, smary, farby, oleje, tworzywa chemiczne, tarcica, opał itp.). 
Powiat Wodzisławski posiada Plan Zarządzania Kryzysowego zatwierdzony 28 maja 2019 r. przez Wojewodę 
Śląskiego. Jest to podstawowy dokument określający zasady działania administracji samorządowej oraz 
pozostałych uczestników procesu zarządzania i reagowania kryzysowego na terenie powiatu wodzisławskiego.  
Plan zawiera charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, mapę ryzyka przedstawiającą 
potencjalnie negatywne skutki oddziaływania zagrożeń na ludzi, środowisko, mienie i infrastrukturę, zadania i 
obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego oraz siły i środki planowane do wykorzystania w sytuacjach 
kryzysowych.  
Jednocześnie określono zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, jak również procedury 
zarządzania kryzysowego.  
Zadania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej realizowane są przez Wydział Obywatelski, Ochrony 
Informacji Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego we współdziałaniu z Komendą Powiatową Państwowej Straży 
Pożarnej. 
Sposób realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej okreśony został w Planie operacyjnym ochrony 
przed powodzią, który wprowadzony został Zarządzeniem Nr 71/2019 Starosty Wodzisławskiego z dnia 29 
sierpnia 2019 r.  
W powiecie funkcjonuje Powiatowy magazyn zarządzania kryzysowego, utworzony Uchwałą Nr 122/2011 
Zarządu Powiatu Wodzisławskiego z dnia 18 maja 2011 r., w którym znajduje się wyposażenie niezbędne do 
podjęcia działań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. 
Lokalnym zagrożeniem dla chemizmu wód i gleb są dzikie składowiska odpadów, które corocznie są po ewidencji 
niezwłocznie likwidowane, co ogranicza ich niekorzystne oddziaływanie na środowisko. Rocznie na terenie gmin 
należących do powiatu likwidowanych jest około 8-12 miejsc nielegalnie składowanych odpadów.  
Zagrożenia w transporcie drogowym, a także w wypadku wystąpienia pożarów, zalań, podtopień czy likwidacji 
gniazd szerszeni (tylko na terenach publicznych) zwalczane są przez Powiatową Państwową Straż Pożarną  
w Wodzisławiu Śląskim oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowanych na terenie wszystkich 
gmin powiatu. 
Na mapach ryzyka powodziowego został wyznaczony teren zagrożony powodzią w mieście Wodzisławiu Śląskim, 
mieście Rydułtowy w okolicach ul. Gen. Stanisława Maczka do granicy z Miastem Rybnik oraz na terenie gminy 
Godów i Gorzyce. Miejsca te są ujęte w MPZP. 
Na terenie powiatu nie ma aktualnie mogilników, które mogłyby być znaczącym źródłem zanieczyszczeń dla 
chemizmu wód i gleb, niemniej jednak w Bazie Terenów Poprzemysłowych i Zdegradowanych dla Powiatu 
wodzisławskiego figuruje 31 terenów o łącznej powierzchni 806,4 ha.38 
W zakresie ograniczenia substancji chemicznych w środowisku niezbędne są szkolenia zarówno na poziomie 
rolnictwa jak i zakładów pracy dotyczące odpowiedzialnego stosowania chemikaliów i postępowania z ich 
odpadami. W nadchodzących latach działania gmin w tym zakresie powinny skupić się nad dalszym 
doskonaleniem systemu segregacji odpadów w gminach, także w postaci opakowań lub przeterminowanych 
środków ochrony roślin, baterii, akumulatorów oraz wyrobów zawierających azbest. 
 

4.10.3. Analiza SWOT 
Zagrożenia poważnymi awariami 

MOCNE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

SŁABE STRONY 
czynniki wewnętrzne 

brak zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
w ostatnich latach nie wystąpiła żadna poważna awaria 

bieżące kontrole przedsiębiorców i mieszkańców 
okresowo doposażanie jednostki OSP 

występowanie zagrożeń w postaci terenów poprzemysłowych  
brak obwarowań dotyczących przewozu materiałów 

niebezpiecznych 

SZANSE 
czynniki zewnętrzne 

ZAGROŻENIA 
czynniki zewnętrzne 

zmniejszenie zagrożenia wypadkowego i pożarowego poprzez 
remonty i modernizacje oraz dróg 

prowadzone akcje edukacyjne dla dzieci młodzieży i dorosłych  
w zakresie zachowania się w sytuacji zagrożeń 

niska jakość niektórych dróg, którymi przewożone są ładunki  
zagrożenia pożarowe hałd 

Źródło: opracowanie własne 

                                                
38 dane zgodnie z Bazą terenów poprzemysłowych i zdegradowanych OPITPP ORSIP, 2020 
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4.10.4 Cele i zadania środowiskowe  
W zależności od kategorii i ilości substancji niebezpiecznych, zakłady przemysłowe stwarzające ryzyko 
wystąpienia awarii podzielone są na dwie grupy: zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (ZZR) oraz 
zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii (ZDR). 
Na terenie powiatu nie ma zakładów zakwalifikowanych do zakładów o dużym ryzyku, jest jednak jeden zakład 
o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 
Głównymi zagrożeniami jakie mogą wystąpić w toku zwykłego funkcjonowania są wypadki i zdarzenia drogowe, 
pożary, powodzie i zalania.  
Na zagrożenia pożarowe wpływa sąsiedztwo lokalizacji budynków i występowanie w nich palnych elementów 
konstrukcyjnych (stropy, więźba dachowa, schody i pokrycia dachów) oraz magazynowane środki i materiały 
łatwopalne (paliwo, smary, farby, oleje, tworzywa chemiczne, tarcica, opał itp.). 
Najważniejszymi jednostkami zajmującymi się w pierwszej kolejności minimalizacją skutków zdarzeń są Straże 
Pożarne. Analiza SWOT jako mocną stronę powiatu wskazała, iż jednostki OSP są doposażane na bieżąco 
 i w miarę posiadanych środków i są w stanie reagować niezwłocznie w sytuacjach zagrożeń. W związku z tym 
jednym z zadań własnych jest dalsze wsparcie straży pożarnej w sprzęt do ratownictwa techniczno-chemiczno-
ekologicznego jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w poszczególnych gminach. Zadanie to finansowane 
będzie ze środków Gmin należących do powiatu oraz środków zewnętrznych, takich jak: Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach kontroluje przedsiębiorstwa pod kątem 
przestrzegania wymagań ochrony środowiska, BHP oraz środków ostrożności w postępowaniu z substancjami 
niebezpiecznymi. Jednocześnie same przedsiębiorstwa muszą dbać o należyte postępowanie i przestrzeganie 
przepisów prawa. W harmonogramie realizacji zadań monitorowanych zaplanowano kontynuacjedziałań  
w postaci kontroli przedsiębiorców wraz z egzekwowaniem wymagań dotyczących zapobiegania poważnym 
awariom – realizacja przez WIOŚ oraz prowadzenie kontroli zakładów, szkoleń, tak aby zmniejszyć ryzyko 
wystąpienia poważnych awarii – realizacja przez WIOŚ i same przedsiębiorstwa. Działania te finansowane będą 
ze środków własnych przedsiębiorstw oraz budżetu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska  
w Katowicach. 
Istotnym elementem są kontrole ładunków niebezpiecznych oraz prawidłowe oznakowanie pojazdów 
przewożących niebezpieczne ładunki, co także w razie potrzeby kontroluje policja.  
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 r. poz. 1219 z późn zm.) organy administracji, 
podmioty prowadzące zakłady oraz podmioty transportujące substancje niebezpieczne są obowiązane do ochrony 
środowiska przed awariami. Jednocześnie w razie wystąpienia awarii wojewoda, poprzez komendanta 
wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, podejmuje 
działania i zastosuje środki niezbędne do usunięcia awarii oraz jej skutków.  
Ważnym zadaniem jest kontynuacja i doskonalenie działań edukacyjnych społeczeństwa w celu wyrobienia  
w ludności nawyków prawidłowych zachowań w sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska i życia ludzi z tytułu 
poważnych awarii. Działania te realizowane są poprzez akcje edukacyjne, szkoleniowe, a dla dzieci poprzez 
zabawę. Powiat i Gminy działania te wykonują poprzez zamieszczanie na stronach internetowych poradników jak 
mieszkańcy powinni zachować się w sytuacji zagrożenia czy katastrofy.  
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5. Zagadnienia horyzontalne  
Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie czterech zagadnień horyzontalnych, stanowiących fundament 
wszystkich działań zapisanych w niniejszym „Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego na 
lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2030”.  
Każdy obszar interwencji i każdy kierunek działań powinien być spójny z czterema zagadnieniami horyzontalnymi 
jakim są: 

• adaptacja do zmian klimatu 
• nadzwyczajne zagrożenia 
• edukacja ekologiczna 
• monitoring środowiska. 

Wszystkie obszary interwencji na których opiera się niniejszy „Program…” zawierają aspekty każdego  
z czterech działań horyzontalnych. Istotnym jest także, iż w każdej dziedzinie środowiskowej prowadzona jest 
edukacja ekologiczna, a nadzwyczajne zagrożenia czy awarie mogą wpływać na wszystkie obszary środowiska od 
przyrody po powietrze, wody i gleby. A w celu kontroli stanu i podjęcia ewentualnych szybkich kroków niezbędny 
jest monitoring środowiska i stała kontrola jego stanu. 
 

 Adaptacja do zmian klimatu  
W 2013 roku Ministerstwo Środowiska opracowało „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów 
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”. Dokument ten został opracowany 
przez Ministerstwo Środowiska na podstawie analiz wykonanych przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy 
Instytut Badawczy w ramach projektu pn. "Opracowanie i wdrożenie Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów 
i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu - KLIMADA".  
Oddziaływania związane z prognozowanymi zmianami klimatu będą z różnym natężeniem wzmacniane wskutek 
działalności człowieka, zarówno poprzez podejmowanie aktywności gospodarczej (wydobycie kopalin, 
kierunkowa gospodarka leśna i hodowla zwierząt oraz rolnictwo), jak i jej zaniechania (porzucanie łąk i muraw, 
zanik tradycyjnych form wykorzystania terenu). Oddziaływania te są wielokierunkowe i mogą znacznie wzmocnić 
niekorzystne oddziaływanie prognozowanych zmian warunków klimatycznych w powiązaniu  
z nieprawidłowym zagospodarowaniem terenu. 
Biorąc pod uwagę horyzontalny i interdyscyplinarny charakter gospodarki przestrzennej wdrażanie działań 
adaptacyjnych w tym sektorze przyczynia się do ograniczenia skutków zmian klimatu nie tylko  
w zagospodarowaniu przestrzennym, ale także w większości obszarów życia gospodarczego i społecznego. 
Z racji zwiększonej częstotliwości występowania suszy letnich i wiosennych oraz nawalnych deszczów w tym 
gradu należy liczyć się ze wzrastającą liczbą sytuacji ekstremalnych, czyli powodzi, suszy, osuwisk ziemi oraz 
erozji wodnej w korytach cieków. Proces ocieplania i zwiększanie ryzyka suszy sprzyja także rozwojowi chorób 
i szkodników. 
Problem zmian w reżimie hydrologicznym dotyczy również siedlisk wód słodkich, płynących lub stojących. Grupa 
ta jest narażona na zmiany wskutek wzrostu opadów nawalnych, okresów suchych, procesów eutrofizacji  
i zaburzeń przepływu wód w zbiornikach. 39 
Pomiędzy zagospodarowaniem przestrzennym i warunkami klimatycznymi zachodzi ścisły związek wzajemnego 
oddziaływania. W kontekście zmian klimatu istnieje konieczność zmian treści planowania przestrzennego tak, 
żeby odpowiadały na problemy, które dotychczas nie były, bądź nie musiały być przedmiotem rozstrzygnięć 
planistycznych, albo miały marginalne znaczenie w toku procesu planistycznego. Biorąc pod uwagę horyzontalny 
i interdyscyplinarny charakter gospodarki przestrzennej wdrażanie działań adaptacyjnych w tym sektorze 
przyczynia się do ograniczenia skutków zmian klimatu nie tylko w zagospodarowaniu przestrzennym, ale także  
w większości obszarów życia gospodarczego i społecznego. To powoduje, że planowanie przestrzenne, będące 
najważniejszym instrumentarium gospodarki przestrzennej, urasta do jednego z najistotniejszych kreatorów 
przestrzennej organizacji systemów społeczno-gospodarczych i ekologicznych, decydujących  
o adaptacji polskiej przestrzeni do spodziewanych zmian klimatu, a tym samym uwarunkowań środowiskowych  
i łagodzenia skutków społeczno-ekonomicznych tych zmian. 
Zmiany klimatu i potencjalne skutki tych zmian zostały wzięte pod uwagę w niniejszym dokumencie poprzez 
realizacjecelów i kierunków działań jakie zostały zapisane w „Strategicznym planie adaptacji dla sektorów  
i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”.  

                                                
39 Scenariusze Zmian Klimatu do 2030 r. i wpływ na sektory i obszary wrażliwe, Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów 
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 
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W ramach poszczególnych kierunków interwencji wszystkie te cele zostały wzięte pod uwagę i w ramach nich 
zostały zaplanowane zadania dotyczące energetyki, edukacji mieszkańców, zarządzania szlakami 
komunikacyjnymi w celu minimalizacji zagrożeń powodowanych przewozem substancji niebezpiecznych.  
Wśród kluczowych działań o charakterze horyzontalnym, które według zapisów „Strategicznego planu adaptacji 
dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” powinny być 
realizowane należy wymienić rozwój alternatywnych możliwości produkcji energii na poziomie lokalnym, 
zarządzanie ryzykiem powodziowym, oraz wdrażanie lokalnych systemów monitoringu i ostrzegania przed 
nadzwyczajnymi zjawiskami klimatycznymi.  
Istotnym elementem jest ciągła edukacja ekologiczna nie tylko dzieci, ale także rolników i właścicieli lasów, 
właściwe planowanie przestrzenne na poziomie regionalnym i lokalnym z uwzględnieniem zmian klimatu  
i adaptacji oraz uwzględnianie trendów klimatycznych w procesie projektowania i budowy infrastruktury 
transportowej. 
 

 Nadzwyczajne zagrożenia  
Zarówno jako nadzwyczajne zagrożenie dla środowiska, jak i poważną awarię należy traktować zdarzenia, takie 
jak: pęknięcie i rozszczelnienie instalacji rurociągów, wybuch, awaria zbiornika, katastrofa autocysterny lub 
cysterny kolejowej przewożącej substancje niebezpieczną, awaria obiektów hydrotechnicznych, itp.  
Na zagrożenia pożarowe wpływa sąsiedztwo lokalizacji budynków i występowanie w nich palnych elementów 
konstrukcyjnych oraz magazynowane środki i materiały łatwopalne. 
Powstałe zagrożenia usuwane są przez odpowiednie jednostki straży pożarnej. Na terenach rolniczych przyczyną 
zanieczyszczeń wód może być niewłaściwe magazynowanie i stosowanie nawozów i środków ochrony roślin. 
Zagrożenie dla środowiska w tym przypadku zależy od rozpuszczalności środków w wodzie i stopnia ich 
toksyczności.  
Nadzwyczajne zagrożenia, do których może dojść na terenie powiatu w trakcie normalnego funkcjonowania 
sprecyzowano w rozdziale 4.2.4 dotyczącym Zagrożeń poważnymi awariami. W rozdziale tym sprecyzowano 
rodzaje zagrożeń do jakich może dojść na obszarze powiatu, wyspecyfikowano jednostki, które zajmują się 
identyfikacją zdarzeń, ratowaniem zdrowia, życia i mienia oraz usuwaniem skutków awarii oraz kompetencje 
organów do realizacji zadań w tym zakresie.  

 
 Działania edukacyjne  

W zakresie edukacji ekologicznej najważniejszym celem, który należy osiągnąć jest wykształcenie świadomości 
ekologicznej i przekonanie młodej i dojrzałej części społeczeństwa o konieczności myślenia i działania według 
zasad ekorozwoju. Jest to cel dalekosiężny, wykraczający poza horyzont 2030 roku, do którego można się zbliżać 
poprzez stopniowe podnoszenie świadomości ekologicznej.  
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) narzuca 
obowiązek uwzględniania problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w programach nauczania 
wszystkich typów szkół, a także kursów prowadzących do uzyskania kwalifikacji zawodowych.  
W środkach masowego przekazu w publikacjach i audycjach również istnieje obowiązek popularyzacji ochrony 
środowiska i kształtowania pozytywnego stosunku do przyrody.  
Organy administracji, instytucje koordynujące działania związane z ochroną środowiska oraz te, które kierują  
i zarządzają działalnością naukową i naukowo-badawczą w zakresie ekologizacji są zobowiązane uwzględniać  
w swoich planach i działaniach bieżących i długoterminowych zagadnienia dotyczące ekologii i ochrony przyrody.  
Na wszystkich etapach edukacji od przedszkolnej poprzez podstawową, średnią i wyższą placówki nauczania 
obejmujące swym działaniem jakąkolwiek edukacjedzieci i młodzieży zawierają w swoich programach dziedziny 
nauki lub dyscypliny naukowe wiążące się z ochroną środowiska.  
Postawy społeczne i realizowana w całym okresie programowania szeroko pojęta edukacja ekologiczna ma na 
celu stałe podnoszenie świadomości zarówno dzieci i dorosłych. Wynika to z faktu, iż wśród społeczeństw gorzej 
wykształconych powszechnie akceptowane są postawy antyekologiczne (dewastacja zasobów przyrody, brak 
oszczędzania wody, segregacji odpadów), a brak perspektyw na polepszenie lub zmianę sytuacji będzie tylko 
pogłębiać patologiczne zachowania.  
W zakresie działalności edukacyjnej w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na terenie powiatu i gmin 
należących do powiatu stale i na bieżąco organizuje się różnorakie:   

• akcje, 
• spotkania, 
• konkursy, 
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• warsztaty, 
• imprezy plenerowe, 
• festyny. 

Powiat i gminy powinny kontynuować współpracę z placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi i 
instytucjami, przy organizowaniu prelekcji, wystaw, spotkań, wycieczek o tematyce ekologicznej i przyrodniczej. 
Powinno się organizować akcje oraz pomagać przy realizacji programów szkolnych promujących idee zbierania 
surowców wtórnych w celu ich właściwego zagospodarowania. Właściwie ukierunkowana edukacja ekologiczna 
mieszkańców nie tylko przyczyni się do zwiększenia efektywności prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów, co 
zapewni pozyskanie surowców wtórnych, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska oraz 
zmniejszenie szkodliwości tych odpadów, ale także zwiększy dbałość oraz szacunek o całość otaczającej nas 
przyrody i środowiska.  
Czynnikami, które decydują̨ o sukcesie realizowanej akcji edukacji ekologicznej są rzetelna informacja oraz 
umiejętność komunikowania się ze społeczeństwem.  
W zakresie wszystkich aspektów ochrony środowiska potrzebne są działania edukacyjne zarówno dla dzieci, 
młodzieży jak i dla dorosłej części społeczeństwa. Z tego powodu zadania dotyczące edukacji ekologicznej  
umieszczono w harmonogramach we wszystkich rozdziałach dotyczących poszczególnych obszarów interwencji.  
W każdej dziedzinie środowiskowej wspomniano o potrzebie prowadzenia stale i na bieżąco i w całej perspektywie 
realizacji Programu akcji edukacyjnych jednak, ze względu na fakt, że najwięcej działań edukacyjnych na terenie 
powiatu realizowanych jest w zakresie gospodarki odpadami temat ten został w tej części potraktowany najszerzej.  
 

 Monitoring środowiska  
Monitoring środowiska prowadzony jest corocznie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
w Katowicach. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska mając na względzie jakość życia obecnego  
i przyszłych pokoleń, realizując politykę państwa, dba o zapewnienie dobrego stanu środowiska i racjonalne 
korzystanie z jego zasobów. Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska polegają między innymi 
na działalności inspekcyjnej oraz monitoringu środowiska. Działalność inspekcyjna polega na prowadzeniu 
kontroli instalacji i przedsiębiorstw oddziałujących na środowisko w celu sprawdzenia czy są przestrzegane 
przepisy prawa czy stwierdzane są naruszenia. W sytuacji stwierdzenia nieprzestrzegania obowiązujących 
przepisów wydawane są zarządzenia pokontrolne, a w razie ich niezrealizowania wystawiane są mandaty karne. 
Monitoring środowiska prowadzony jest w zakresie powietrza, wód powierzchniowych, wód podziemnych, 
ochrony przyrody i bioróżnorodności, gospodarki odpadami, hałasu, pól elektromagnetycznych, potencjalnego 
wystąpienia poważnej awarii oraz gleby i ziemi (na poziomie krajowym). Informacje powstające w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska służą do wspomagania działań na rzecz ochrony środowiska, a także do 
informowania organów administracji o stanie środowiska, potencjalnych lub istniejących zagrożeniach, oraz 
obszarach występowania przekroczeń dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w środowisku. W dalszym 
etapie dane te i informacje wykorzystywane są przez organy administracji do postępowań w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko, pozwoleń na wprowadzania gazów i pyłów do środowiska oraz planów 
zagospodarowania przestrzennego, a także planów i programów jako całości lub jego poszczególnych 
elementów.40 W związku z tym zagadnienia te są wzięte pod uwagę i ich założenia będą realizowane na obszarze 
powiatu wodzisławskiego w ramach niniejszego „Programu…”. 
 

6. Cele Programu Ochrony Środowiska i ich finansowanie 
Podczas tworzenia niniejszego „Programu…” brano pod uwagę założenia, cele, kierunki działań i interwencji 
zapisane w aktualnie obowiązujących dokumentach nadrzędnych.  
Program ochrony środowiska w swoich założeniach uwzględnia najbardziej istotne kierunki rozwoju zaczerpnięte 
z dokumentów wyższych szczebli przyjmując analogiczną perspektywę czasową.  
W związku z tym w niniejszym dokumencie przyjęto perspektywę czasową realizacji zadań na lata 2019-2022 
oraz horyzont długoterminowy do 2025 roku podobnie jak w „Programie Ochrony Środowiska dla Województwa 
Śląskiego do roku 2019 z uwzględnianiem perspektywy do roku 2024”. 

                                                
40 opracowanie na podstawie dokumentu „Ogólne kierunki działania Inspekcji Ochrony Środowiska w latach 2016-2020 (z perspektywą do 
2025 r.)”, Warszawa, listopad 2015 
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 Cele, kierunki interwencji i zadania z zakresu likwidacji źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich 
oddziaływania 

lp. Obszar 
interwencji Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji Zadania Podmiot 
odpowiedzialny Ryzyka Nazwa  

(+ źródło danych) 

Wartość 
bazowa rok 

2019 

Wartość 
docelowa rok 

2030 
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Znacząca 
poprawa jakości 

powietrza na 
obszarze Powiatu 
Wodzisławskiego 

związana  
z realizacją 
kierunków 

działań 
naprawczych 

Liczba przekroczeń 
wartości dopuszczalnej 

poziomu 24-
godzinnego pyłu 

zawieszonego PM10 
wynoszącej (50 µg/m3)  
w roku kalendarzowym 

wynosi 35 razy 
źródło danych:  

WIOŚ 

pył PM10 (24-h), 
pył PM2,5 

benzo(a)piren, 
ozon 

 
brak 

Skuteczne 
wdrażanie planów  

i programów 
służących ochronie 
powietrza w skali 

lokalnej  
i wojewódzkiej 

poprzez osiągnięcie 
zakładanych 

efektów 
ekologicznych 

Wdrożenie programu ochrony 
powietrza wraz z weryfikacją 

zakładanych efektów  

Zadanie własne: 
Powiat 

Wodzisławski, 
Gminy Powiatu 

Wodzisławskiego 

brak 
dofinansowania, 

brak środków 
na realizacje 

zadania 

Opracowanie i wdrażanie planów 
gospodarki niskoemisyjnej lub 

programów ograniczania niskiej 
emisji w skali lokalnej  

Zadanie 
monitorowane: 
Gminy Powiatu 

Wodzisławskiego 

Ilość nowych stanowisk 
pomiarowych na terenie 

powiatu  
źródło danych: WIOŚ 

2 3 

Realizacja zadań 
monitoringowych jakości 

powietrza w ramach 
Państwowego Monitoringu 

Środowiska  

Zadanie 
monitorowane: 

WIOŚ  

Długość 
zmodernizowanych 

odcinków dróg, 
gminnych, 

powiatowych, 
wojewódzkich i 

krajowych (dwa ostatnie 
lata  

2018-2019) 
źródło danych: 

administratorzy dróg 

modernizacja:  
1 odcinka dróg 
wojewódzkich 
22 odcinków 

dróg 
powiatowych 
111 odcinków 
dróg gminnych 

wg potrzeb 
Wdrożenie 

mechanizmów 
ograniczających 

negatywny wpływ 
transportu na jakość 
powietrza poprzez 
efektywną politykę 

transportową do 
poziomu 

niepowodującego 
negatywnego 

oddziaływania na 
jakość powietrza 

Budowa, przebudowa 
 i modernizacja dróg gminnych, 
wojewódzkich i krajowych wraz 
 z infrastrukturą towarzyszącą  

Zadanie własne: 
PZD w 

Wodzisławiu Śl.  
Zadanie 

monitorowane: 
GDDKiA, Zarząd 

Dróg 
Wojewódzkich w 

Katowicach, 
Gminy Powiatu 

Wodzisławskiego 

Ilość nowych 
niskoemisyjnych 

pojazdów transportu 
zbiorowego na terenie 

powiatu 
źródło danych:  
PKS, prywatni 
przewoźnicy 

1 20 

Rozwój komunikacji publicznej  
w oparciu o nowoczesny 

niskoemisyjny tabor autobusowy 
oraz stworzenie zintegrowanego 
systemu komunikacji miejskiej 

(tramwaj/autobus/pociąg) 
mającego na celu przesiadkę  

z indywidualnych samochodów 
na rzecz transportu zbiorowego  

Zadanie 
monitorowane: 

GDDKiA, Zarząd 
Dróg 

Wojewódzkich w 
Katowicach, 

Gminy Powiatu 
Wodzisławskiego 

brak 
dofinansowania, 

brak środków 
na realizację 

zadania 
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lp. Obszar 
interwencji Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji Zadania Podmiot 
odpowiedzialny Ryzyka Nazwa  

(+ źródło danych) 

Wartość 
bazowa rok 

2019 

Wartość 
docelowa rok 

2030 

Ilość wdrożonych 
mechanizmów 

wspomagających 
zarządzanie ruchem  

i transportem 
źródło danych:  

dane od zarządzającego 
komunikacją publiczną 

brak 10 

Wdrażanie Inteligentnych 
Systemów Zarządzania Ruchem 

oraz mechanizmów 
wspomagających zarządzanie 

ruchem i transportem  

Zadanie 
monitorowane: 
zarządzający 
komunikacją 

publiczną 

brak środków 
na realizację 

zadania 

Długość ścieżek 
rowerowych na terenie 

powiatu 
źródło danych:  

informacje Powiatu 
Wodzisławskiego 

17,5 km wg potrzeb 

Wspieranie rozwoju transportu 
rowerowego oraz wdrażanie 

rozwiązań na rzecz jego 
integracji z miejskimi systemami 

transportowymi m.in. poprzez 
rozwój i modernizację 

infrastruktury oraz zmiany 
organizacji ruchu  

Zadanie 
monitorowane: 
Gminy  Powiatu 

Wodzisławskiego 

brak 
dofinansowania, 

brak środków 
na realizację 

zadania 

Ilość wymienionych 
systemów grzewczych 

na niskoemisyjne 
(ostatnie lata: 2018-

2019) 
źródło danych: Gminy 

2 089 
wg zgłoszonych 

wniosków o 
dotacje 

Sukcesywna 
redukcja emisji 
zanieczyszczeń  

z sektora 
komunalno-
bytowego do 

poziomu 
niepowodującego 

negatywnego 
oddziaływania na 
jakość powietrza 

Realizacja działań z zakresu 
ograniczania emisji ze źródeł 

spalania o małej mocy do 1MW 
poprzez wymianę systemów 

grzewczych na niskoemisyjne 
oraz poprzez montaż filtrów na 
kominkowych ograniczających 

emisję 

Zadanie 
monitorowane: 

Lokalni producenci 
i dystrybutorzy 

ciepła sieciowego, 
mieszkańcy, 
wspólnoty 

mieszkaniowe 

Ilość budynków 
użyteczności publicznej 

poddanych 
termomodernizacji 
źródło danych: 

Powiat Wodzisławski, 
Gminy 

21 20-25 

Realizacja planów 
kompleksowej 

termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej  

Zadanie własne: 
Powiat 

Wodzisławski 
Zadanie 

monitorowane: 
gminy, jednostki 
sektora finansów 

publicznych 

Wdrożenie systemu 
zbierania informacji  

o rodzaju użytkowanych 
paliw stałych  

w indywidualnych 
urządzeniach 
grzewczych  
w mieście 

b.d. 100% 

Opracowanie i wdrożenie 
systemu zbierania informacji o 
rodzaju użytkowanych paliw 

stałych  
w indywidualnych urządzeniach 

grzewczych  

Zadanie 
monitorowane: 
Gminy Powiatu 

Wodzisławskiego 

brak 
dofinansowania, 

brak środków 
na realizację 

zadania 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWYWĄ DO ROKU 2030 

Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869 

 124 

lp. Obszar 
interwencji Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji Zadania Podmiot 
odpowiedzialny Ryzyka Nazwa  

(+ źródło danych) 

Wartość 
bazowa rok 

2019 

Wartość 
docelowa rok 

2030 
źródło danych:  

gminy 

Ilość przedsiębiorstw 
skontrolowanych 

rocznie  
w zakresie 

przestrzegania 
przepisów prawnych  
i zapisów pozwoleń  
źródło danych:  

WIOŚ 

6 10 

Wdrożenie 
mechanizmów 

motywujących do 
implementacji 
nowoczesnych 

rozwiązań  
w przemyśle 
skutkujących 

redukcją emisji 
substancji 

zanieczyszczających 

Prowadzenie regularnych 
kontroli przestrzegania 

przepisów prawnych i zapisów 
pozwoleń  

w podmiotach gospodarczych  

Zadanie 
monitorowane: 

WIOŚ  

Ilość instalacji 
stosujących 

niskoemisyjne 
technologie  

i OZE 
źródło danych:  

dane podmiotów 
gospodarczych 

b.d. b.d. 

Realizacja inwestycji mających 
na celu ograniczenie emisji 

substancji zanieczyszczających z 
instalacji energetycznych i 

przemysłowych, oraz 
ograniczających szczególnie 
„niską emisję” oraz emisję 

niezorganizowaną 
 

Realizacja inwestycji w zakresie 
produkcji paliw niskoemisyjnych  

i biopaliw  

Zadanie 
monitorowane: 

przedsiębiorstwa 
energetyczne i 

przemysłowe, oraz 
inne podmioty 
gospodarcze, 

Gminy Powiatu 
Wodzisławskiego, 

osoby fizyczne 

brak 
dofinansowania, 

brak środków 
na realizację 

zadania 

Ilość punktów 
monitoringowych 

jakości powietrza na 
terenie powiatu 
źródło danych:  

WIOŚ 

2 stacje 
pomiarowe 

14 czujników 
jakości powietrza 

2 stacje 
pomiarowe 

14 czujników 
jakości powietrza 

Wzmocnienie 
systemu edukacji 

ekologicznej 
społeczeństwa 
skierowanej na 

promocję postaw 
służących ochronie 

powietrza 

Rozwój systemu informacyjnego 
dotyczącego monitoringu jakości 

powietrza i stanu jakości 
powietrza w skali lokalnej  

Zadanie 
monitorowane: 

WIOŚ  

Ilość zrealizowanych 
akcji edukacyjnych w 
zakresie efektywności 

budynków 
źródło danych: 
Powiat, Gminy 

10 15 

Prowadzenie kampanii 
edukacyjnych mających na celu 

wskazywanie prawidłowych 
postaw odnośnie ochrony 

powietrza, a także środków 
ostrożności odnośnie 

negatywnych skutków złej 
jakości powietrza  

Zadanie własne: 
Powiat 

Wodzisławski  
Zadanie 

monitorowane: 
Gminy Powiatu 

Wodzisławskiego, 

brak 
dofinansowania, 

brak środków 
na realizację 

zadania 
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lp. Obszar 
interwencji Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji Zadania Podmiot 
odpowiedzialny Ryzyka Nazwa  

(+ źródło danych) 

Wartość 
bazowa rok 

2019 

Wartość 
docelowa rok 

2030 
organizacje 
ekologiczne 

Ile gmin prowadzi 
kontrole w zakresie 

zakazu spalania 
odpadów 

źródło danych: 
Gminy 

9 9 

Prowadzenie działań kontrolnych 
w zakresie zakazu spalania 

odpadów w indywidualnych 
systemach grzewczych jako 

element zmian w świadomości 
społeczeństwa oraz środek 

prewencyjny  

Zadanie 
monitorowane: 
Gminy Powiatu 

Wodzisławskiego, 
Straż Miejska, 

Policja 

Realizacja 
racjonalnej 
gospodarki 

energetycznej 
łączącej 

efektywność 
energetyczną  

z nowoczesnymi 
technologiami 

Ilość nowych instalacji 
OZE (2018-2019) 
źródło danych: 

Gminy 

199 wg potrzeb 

Wzmocnienie 
systemu 

wykorzystania 
odnawialnych 
źródeł energii  

w skali Powiatu 
Wodzisławskiego 

Realizacja inwestycji  
w odnawialne źródła energii na 

terenie Powiatu 
Wodzisławskiego 

Zadanie własnie: 
Powiat 

Wodzisławski 
Zadanie 

monitorowane: 
jednostki sektora 

finansów 
publicznych, osoby 

fizyczne, 
wspólnoty  

i spółdzielnie 
mieszkaniowe 

brak 
dofinansowania, 

brak środków 
na realizację 

zadania 
 Ilość gmin 

posiadających aktualne 
Założenia lub Plany 

Zaopatrzenia  
w ciepło, energię 

elektryczną i paliwa 
gazowe 

źródło danych: 
Gminy 

2 9 

Aktualizacja założeń do planów 
zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe  
z określeniem możliwości 

wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii  

Zadanie 
monitorowane: 
Gminy Powiatu 

Wodzisławskiego 
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 Harmonogram zadań własnych w zakresie likwidacji źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie ich 
oddziaływania 

L.p. Obszar 
interwencji Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 

Szacunkowe koszty realizacji zadania 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok 2024 do roku 

2030 
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Wdrożenie programu ochrony powietrza wraz  
z weryfikacją zakładanych efektów  Powiat Wodzisławski plany realizacji zadań ustalane corocznie  

środki własne Powiatu 
Wodzisławskiego, 

dofinansowanie UE 

zadanie jest 
kontynuacją  

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg 
powiatowych z infrastrukturą towarzyszącą 

PZD w Wodzisławiu 
Śląskim 

według zadań własnych oraz według kosztorysu dodatkowych 
działań 

środki własne Powiatu 
Wodzisławskiego, 

dofinansowanie UE 

działanie 
będzie 

kontynuacją 
realizowanego 
już działania 

Realizacja planów kompleksowej 
termomodernizacji budynków użyteczności 

publicznej  
Powiat Wodzisławski według zadań własnych oraz według kosztorysu dodatkowych 

działań 

środki własne Powiatu 
Wodzisławskiego, 

dofinansowanie UE 

zakres jest 
ustalany  
w miarę 
potrzeb 

Prowadzenie kampanii edukacyjnych mających 
na celu wskazywanie prawidłowych postaw 

odnośnie ochrony powietrza, a także środków 
ostrożności odnośnie negatywnych skutków złej 

jakości powietrza 

Powiat Wodzisławski według zadań własnych oraz według kosztorysu dodatkowych 
działań 

środki własne Powiatu 
Wodzisławskiego, 

dofinansowanie UE 

działanie 
będzie  

kontynuacją 
realizowanego 
już działania 

Realizacja inwestycji w odnawialne źródła 
energii na terenie Powiatu Wodzisławskiego Powiat Wodzisławski według zadań własnych oraz według kosztorysu dodatkowych 

działań 
środki własne Powiatu 

Wodzisławskiego  

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Powiatu Wodzisławskiego, a także szacunków własnych autorów POŚ dla powiatu 
wodzisławskiego, w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania 
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 Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie likwidacji źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza lub istotne zmniejszenie 
ich oddziaływania 

L.p. Obszar 
interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny 

za realizację 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania w 

latach 2021-2030 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
Dodatkowe 
informacje  
o zadaniu 

A B C D E F G 

1 

Li
kw

id
ac

ja
 ź

ró
de
ł e

m
is

ji 
za

ni
ec

zy
sz

cz
eń

 d
o 
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w
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a 
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b 
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to
tn

e 
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ni
ej

sz
en

ie
 ic

h 
od

dz
ia
ły

w
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ia
 

Wdrożenie programu ochrony powietrza wraz z weryfikacją 
zakładanych efektów 

Gminy Powiatu 
Wodzisławskiego 

według zadań własnych 
oraz według kosztorysu 

dodatkowych działań 

środki własne Gmin Powiatu 
Wodzisławskiego, fundusze  

krajowe i unijne  

działanie 
będzie 

kontynuacją 
realizowanego 
już działania 

Opracowanie i wdrażanie planów gospodarki 
niskoemisyjnej lub programów ograniczania niskiej emisji 

w skali lokalnej 

Gminy Powiatu 
Wodzisławskiego 

według zadań własnych 
oraz według kosztorysu 

dodatkowych działań 

środki własne Gmin Powiatu 
Wodzisławskiego, fundusze  

krajowe i unijne  

Realizacja zadań monitoringowych jakości powietrza w 
ramach Państwowego Monitoringu Środowiska WIOŚ  według kosztorysu działań środki własne WIOŚ 

Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych, 
wojewódzkich i krajowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą 

GDDKiA, ZDW w Katowicach, 
Gminy 

według zadań własnych 
oraz według kosztorysu 

dodatkowych działań 
PZD - 134 200,00 zł 

środki własne GDDKiA, fundusze  
krajowe i unijne  

Rozwój komunikacji publicznej w oparciu o nowoczesny 
niskoemisyjny tabor autobusowy oraz stworzenie 
zintegrowanego systemu komunikacji miejskiej 

(tramwaj/autobus/pociąg) mającego na celu przesiadkę z 
indywidualnych samochodów na rzecz transportu 

zbiorowego 

GDDKiA, Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Katowicach, 

Gminy 

według zadań własnych 
oraz według kosztorysu 

dodatkowych działań 

środki własne GDDKiA, fundusze  
krajowe i unijne  

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Zarządzania Ruchem 
oraz mechanizmów wspomagających zarządzanie ruchem 

 i transportem 

zarządzający komunikacją 
publiczną 

inteligentne systemy 
zarządzania ruchem  

w mieście: od 30 000 do 
100 000 

środki własne jednostek zarządzających 
komunikacją publiczną, fundusze 

krajowe i unijne  

Wspieranie rozwoju transportu rowerowego oraz wdrażanie 
rozwiązań na rzecz jego integracji z miejskimi systemami 

transportowymi m.in. poprzez rozwój i modernizację 
infrastruktury oraz zmiany organizacji ruchu 

Gminy Powiatu 
Wodzisławskiego wg kosztorysów inwestycji 

środki własne jednostek zarządzających 
komunikacją publiczną, fundusze 

krajowe i unijne 

Realizacja działań z zakresu ograniczania emisji ze źródeł 
spalania o małej mocy do 1MW poprzez wymianę 

systemów grzewczych na niskoemisyjne oraz poprzez 
montaż filtrów na kominkowych ograniczających emisję 

Lokalni producenci i 
dystrybutorzy ciepła sieciowego, 

mieszkańcy, wspólnoty 
mieszkaniowe 

wg kosztorysów inwestycji 
środki własne producentów i 

dystrybutorów ciepła sieciowego, 
mieszkańcy, fundusze krajowe i unijne 
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Realizacja planów kompleksowej termomodernizacji 
budynków użyteczności publicznej  

jednostki sektora finansów 
publicznych 

wg kosztorysów 
inwestycji, w tym: 

Godów – 6 213,52 zł 
Mszana – 1 489,5 zł 

Rydułtowy – 
16 354,29 zł 

środki własne jednostek realizujących, 
fundusze krajowe  

i unijne 

Prowadzenie regularnych kontroli przestrzegania przepisów 
prawnych i zapisów pozwoleń w podmiotach 

gospodarczych  
WIOŚ  w ramach zadań własnych 

jednostki środki własne WIOŚ 

Realizacja inwestycji mających na celu ograniczenie emisji 
substancji zanieczyszczających z instalacji energetycznych i 

przemysłowych, oraz ograniczających szczególnie „niską 
emisję” oraz emisję niezorganizowaną 

Realizacja inwestycji w zakresie produkcji paliw 
niskoemisyjnych i biopaliw  

przedsiębiorstwa energetyczne  
i przemysłowe, oraz inne 
podmioty gospodarcze 

prowadzące działalność na 
terenie powiatu 

według kosztorysów 
inwestycji 

środki własne jednostek realizujących, 
fundusze UE 

Rozwój systemu informacyjnego dotyczącego monitoringu 
jakości powietrza i stanu jakości powietrza w skali lokalnej  WIOŚ  według kosztorysów 

własnych środki własne WIOŚ, WFOŚiGW 

Prowadzenie kampanii edukacyjnych mających na celu 
wskazywanie prawidłowych postaw odnośnie ochrony 

powietrza, a także środków ostrożności odnośnie 
negatywnych skutków złej jakości powietrza 

Gminy Powiatu 
Wodzisławskiego, organizacje 

ekologiczne 
50 000,00 

środki własne Gmin Powiatu 
Wodzisławskiego, jednostek 

realizujących, fundusze UE, WFOŚiGW 

Prowadzenie działań kontrolnych w zakresie zakazu 
spalania odpadów w indywidualnych systemach 
grzewczych jako element zmian w świadomości 

społeczeństwa oraz środek prewencyjny 

Gminy Powiatu 
Wodzisławskiego, Straż Miejska, 

Policja 
Koszty administracyjne Środki własne Gmin Powiatu 

Wodzisławskiego, 

Realizacja inwestycji w odnawialne źródła energii na 
terenie powiatu 

jednostki sektora finansów 
publicznych, osoby fizyczne, 

wspólnoty i spółdzielnie 
mieszkaniowe 

według kosztorysów 
własnych 

środki własne jednostek realizujących, 
fundusze UE, WFOŚiGW 

Aktualizacja założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe  

z określeniem możliwości wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii 

Gminy Powiatu 
Wodzisławskiego 20 000,00 

środki własne Gmin Powiatu 
Wodzisławskiego, jednostek 

realizujących, fundusze UE, WFOŚiGW 

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Powiatu Wodzisławskiego, a także szacunków własnych autorów POŚ dla Powiatu 
Wodzisławskiego, w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania 
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 Cele, kierunki interwencji i zadania z zakresu ochrony przed hałasem 

L.p. Obszar 
interwencji Cel 

Wskaźnik 

Kierunek interwencji Zadania Podmiot 
odpowiedzialny Ryzyka Nazwa  

(+ źródło danych) 

Wartość 
bazowa rok 

2019 

Wartość 
docelowa 
rok 2030 

A B C D E F G H I J 

1 

O
ch

ro
na

 p
rz

ed
 h

ał
as

em
 

Poprawa  
i utrzymanie 

dobrego 
stanu 

akustycznego 
środowiska 

Liczba badanych 
przedsiębiorstw  

w latach 2018 -2019  
w zakresie 

przestrzegania norm 
hałasu 

Ilość przedsiębiorstw  
w których wykazano 

naruszenia 
źródło danych: 

WIOŚ 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 
 
0 
 
 
 Zmniejszenie liczby 

mieszkańców narażonych 
na ponadnormatywny 

hałas  
 

Rozwój sieci monitoringu 
poziomu emisji hałasu do 

środowiska oraz 
narażenia mieszkańców 
na ponadnormatywny 

hałas 

Ograniczenie hałasu przemysłowego 
na skutek zwiększenia działalności 

kontrolnej i inspekcyjnej oraz 
wdrażania zaleceń pokontrolnych 

Zadanie 
monitorowane:  

WIOŚ 

zmiana  
w przepisach 

prawnych 
dotyczących 
kompetencji 

Redukcja hałasu przemysłowego 
przez przedsiębiorstwa 

Zadanie 
monitorowane: 

przedsiębiorstwa  

brak środków 
finansowych 

przedsiębiorców 

Monitoring poziomów hałasu 
emitowanego przez przedsiębiorstwa 

Zadanie 
monitorowane: WIOŚ 

brak środków 
finansowych na 

realizację 
zadania 

Ograniczenie hałasu drogowego 

Zadanie własne: 
Powiat Wodzisławski 

(PZD) 
Zadanie 

monitorowane: 
Zarządzający drogami  

sprzeciwy 
mieszkańców, 

wysokie koszty 
inwestycji 

Ilość mieszkańców 
narażonych na 

przekroczenia hałasu 
komunikacyjnego 
źródło danych: 

Mapa akustyczna 

brak badań 0 

Ograniczenie hałasu kolejowego 
poprzez modernizację linii 

kolejowych oraz taboru oraz działania 
zawarte w POH 

Stosowanie zabezpieczeń 
akustycznych na wymagających tego 

odcinkach dróg i linii kolejowych. 

Zadanie 
monitorowane: 

Zarządzający drogami  
i liniami kolejowymi 

brak 
opłacalności 
modernizacji 

Ilość wydanych decyzji 
administracyjnych 
źródło danych: 

Starostwo w 
Wodzisławiu Śląskim 

2 wg potrzeb 

Działania administracyjne mające na 
celu ograniczanie hałasu z zakładów  

(decyzje o dopuszczalnej emisji 
hałasu) 

Zadanie własne: 
Starosta 

Wodzisławski 
brak 

Ilość akcji 
edukacyjnych 

źródło danych: Powiat 
i Gminy 

20 
(w trakcie 

innych akcji 
edukacyjnyc

h) 

20 
Edukacja ekologiczna w zakresie 
zapobiegania nadmiernej emisji 

hałasu  

Zadanie własne: 
Powiat Wodzisławski 

Zadanie 
monitorowane: 
Gminy Powiatu 

Wodzisławskiego 

brak 
zainteresowania 

mieszkańców 
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 Harmonogram zadań własnych w zakresie zagrożeń hałasem  

lp. Obszar 
interwencji Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 

Szacunkowe koszty realizacji zadania 
(w tys. zł) Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje  

o zadaniu 
rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok 2024 do 2030 

A B C D E F G H I J K 

1 

O
ch

ro
na

 p
rz

ed
 h

ał
as

em
 

Działania administracyjne mające na celu 
ograniczanie hałasu z zakładów (decyzje o 

dopuszczalnej emisji hałasu) 
Starosta Wodzisławski koszty administracyjne 

środki własne 
Powiatu 

Wodzisławskiego 

ilość działań zależy od 
potrzeb 

Ograniczenie hałasu drogowego (opisane w 
części dotyczącej powietrza) 

Powiat Wodzisławski 
(PZD) wg potrzeb inwestycyjnych 

środki własne 
Powiatu 

Wodzisławskiego 
o, dofinansowanie 

UE 

zakres zadań ustalany jest 
w ramach potrzeb 

 i możliwości 
dofinansowania 

Edukacja ekologiczna w zakresie 
zapobiegania nadmiernej emisji hałasu Powiat Wodzisławski w ramach innych akcji edukacyjnych 

środki własne 
Powiatu 

Wodzisławskiego, 
środki zewnętrzne 

WFOŚiGW 

edukacja realizowana jest 
w zakresie szeroko pojętej 

ochrony środowiska 

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Powiatu Wodzisławskiego, a także szacunków własnych autorów POŚ dla Powiatu 
Wodzisławskiego,  w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania 
 

 Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie zagrożeń hałasem 

lp. Obszar 
interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny 

za realizację 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania  

w latach 2021 - 2030 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania Dodatkowe informacje  
o zadaniu 

A B C D E F G 

1 

O
ch

ro
na

 p
rz

ed
 h

ał
as

em
 

Ograniczenie hałasu przemysłowego na skutek 
zwiększenia działalności kontrolnej i inspekcyjnej oraz 

wdrażania zaleceń pokontrolnych  
WIOŚ koszty administracyjne środki własne WIOŚ 

ilość przedsiębiorstw do 
kontroli ustalana jest 

przez WIOŚ 

Ograniczenie hałasu drogowego (opisane w części 
dotyczącej powietrza) 

Zarządzający drogami  
(gminnymi, krajowymi i 

wojewódzkimi) 

według zadań własnych 
oraz według kosztorysu 

dodatkowych działań 

Środki własne Gmin Powiatu 
Wodzisławskiego, ZDW, 

GDDKiA, dofinansowanie 
WFOŚ, fundusze unijne  

zakres zadań ustalany jest  
w ramach potrzeb  

i możliwości 
dofinansowania 

Ograniczenie hałasu kolejowego poprzez modernizację 
linii kolejowych oraz taboru oraz działania zawarte  

w POH  
Stosowanie zabezpieczeń akustycznych na 

wymagających tego odcinkach dróg i linii kolejowych.  

Zarządzający drogami i liniami 
kolejowymi w miarę potrzeb środki własne PKP, ZDW, 

GDDKiA, fundusze unijne   
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Monitoring poziomów hałasu emitowanego przez 
przedsiębiorstwa WIOŚ w miarę potrzeb środki własne WIOŚ 

ilość kontroli zależy od 
potrzeb  

i środków finansowych 

Redukcja hałasu przemysłowego  
przedsiębiorstwa prowadzące 
działalność na terenie powiatu 

wodzisławskiego 

koszty w zależności od 
ilości przedsiębiorstw 
realizujących zadania 

środki własne 
przedsiębiorstw, fundusze 

unijne (w tym RPO, POIiŚ) 
 

Edukacja ekologiczna w zakresie zapobiegania 
nadmiernej emisji hałasu  Gminy Powiatu Wodzisławskiego w trakcie innych akcji 

edukacyjnych 
środki własne Gmin Powiatu 

Wodzisławskiego 
realizacja okresowa i 

cykliczna 

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Powiatu Wodzisławskiego, a także szacunków własnych autorów POŚ dla Powiatu 
Wodzisławskiego,  w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania 
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 Cele, kierunki interwencji i zadania z zakresu pól elektromagnetycznych 

L.p. Obszar 
interwencji Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji Zadania Podmiot 
odpowiedzialny Ryzyka Nazwa  

(+ źródło danych) 

Wartość 
bazowa 

rok 2019 

Wartość 
docelowa 
rok 2030 

A B C D E F G H I J 

1 

O
ch

ro
na

 p
rz

ed
 p

ro
m

ie
ni

ow
an

ie
m

 
el

ek
tro

m
ag

ne
ty

cz
ny

m
 

Utrzymanie wartości 
natężenia 

promieniowania 
elektromagnetycznego 
na dotychczasowych, 

niskich poziomach 

Liczba punktów  
z przekroczeniami 
dopuszczalnych 

poziomów 
promieniowania 

elektromagnetycznego 
źródło danych: 

WIOŚ 

0 0 
Monitoring poziomów 

pól 
elektromagnetycznych 

Gromadzenie danych nt. instalacji 
emitujących pola elektromagnetyczne 

wymagających zgłoszeń 

Zadanie własne: 
Starosta 

Wodzisławski 

zmiana  
w przepisach prawnych 

dotyczących kompetencji 

Kontynuacja monitoringu pól 
elektromagnetycznych oraz rejestru 

terenów, na których stwierdzono 
przekroczenie dopuszczalnych 

poziomów w środowisku 

Zadanie 
monitorowane: 

WIOŚ  

wzrost liczby źródeł 
promieniowania, a tym 

samym brak monitoringu 

Ograniczanie oddziaływania pól 
elektromagnetycznych m.in. poprzez 
preferowanie nisko konfliktowych 
lokalizacji źródeł promieniowania 

elektromagnetycznego 

 Zadanie 
monitorowane: 
Gminy Powiatu 

Wodzisławskiego 

zmiana  
w przepisach dotyczących 

praw właścicielskich, 
ryzyko sprzeciwu 

mieszkańców 

 
 Harmonogram zadań własnych w zakresie pól elektromagnetycznych 

L.p. Obszar 
interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny 

za realizację 

Szacunkowe koszty realizacji zadania 
(w tys. zł) Źródła finansowania 

Dodatkowe 
informacje  
o zadaniu rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok 2024 do 2030 

A B C D E F G H I J K 

1 

O
ch

ro
na

 p
rz

ed
 

pr
om

ie
ni

ow
an

ie
m

 
el

ek
tro

m
ag

ne
ty

cz
ny

m
 

Gromadzenie danych nt. instalacji 
emitujących pola 

elektromagnetyczne wymagających 
zgłoszeń 

Starosta Wodzisławski koszty administracyjne środki własne Powiatu 
Wodzisławskiego 

działanie będzie 
kontynuacją 

realizowanego już 
działania 

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Powiatu Wodzisławskiego, a także szacunków własnych autorów POŚ dla powiatu wodzisławskiego,  
w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania 
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 Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie ochrony przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych 

lp. Obszar 
interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny 

za realizację 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania  

w latach 2021 - 2030 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
Dodatkowe 
informacje  
o zadaniu 

A B C D E F G 

1 

O
ch

ro
na

 p
rz

ed
 

pr
om

ie
ni

ow
an

ie
m

 
el

ek
tro

m
ag

ne
ty

cz
ny

m
 

Kontynuacja monitoringu pól elektromagnetycznych 
oraz rejestru terenów, na których stwierdzono 

przekroczenie dopuszczalnych poziomów w środowisku  
WIOŚ koszty badań i ich analizy środki budżetu Państwa 

działanie aktualnie 
jest realizowane  

w cyklach  
3 letnich 

Ograniczanie oddziaływania pól elektromagnetycznych 
m.in. poprzez preferowanie nisko konfliktowych 

lokalizacji źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego 

Wójtowie, Burmistrzowie i 
Prezydent Gmin i Miast Powiatu 

Wodzisławskiego 
koszty administracyjne środki Gmin Powiatu Wodzisławskiego 

w trakcie aktualizacji 
planów 

zagospodarowania 
przestrzennego 

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Powiatu Wodzisławskiego, a także szacunków własnych autorów POŚ dla powiatu wodzisławskiego,  
w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania 
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 Cele, kierunki interwencji i zadania z zakresu zrównoważonego gospodarowania wodami  

L.p. Obszar 
interwencji Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji Zadania Podmiot 
odpowiedzialny Ryzyka Nazwa  

(+ źródło danych) 
Wartość bazowa 

rok 2019 

Wartość 
docelowa rok 

2030 

A B C D E F G H I J 

1 

Zr
ów

no
w

aż
on

e 
go

sp
od

ar
ow

an
ie

 w
od

am
i w

 ty
m

 z
ap

ew
ni

en
ie

 d
os

tę
pu

 d
o 

cz
ys

te
j w

od
y 

dl
a 

sp
oł

ec
ze
ńs

tw
a 

i g
os

po
da

rk
i o

ra
z 

os
ią

gn
ię

ci
e 

do
br

eg
o 

st
an

u 
w

ód
 

Sy
st

em
 z

ró
w

no
w

aż
on

eg
o 

go
sp

od
ar

ow
an

ia
 w

od
am

i p
ow

ie
rz

ch
ni

ow
ym

i i
 p

od
zi

em
ny

m
i, 

um
oż

liw
ia

ją
cy

 
za

sp
ok

oj
en

ie
 u

za
sa

dn
io

ny
ch

 p
ot

rz
eb

 w
od

ny
ch

 re
gi

on
u 

pr
zy

 o
si
ąg

ni
ęc

iu
  

i u
trz

ym
an

iu
 c

o 
na

jm
ni

ej
 d

ob
re

go
 st

an
u 

w
ód

 
Ilość nowych aktów 
prawa miejscowego 

rozporządzeń  
o ustanowieniu 

obszarów ochronnych 
zbiorników wód 
śródlądowych 
źródło danych: 

PGW WP 

2 wg potrzeb  

Osiągnięcie  
i utrzymanie co 

najmniej dobrego 
stanu jednolitych 

części wód 
powierzchniowych 

zgodnie  
z obowiązującymi 

Planami 
gospodarowania 

wodami dla 
dorzecza Odry  

Opracowanie i wydanie jako akt prawa 
miejscowego rozporządzeń o ustanowieniu stref 

ochrony pośredniej dla ujęć wód  

Zadanie 
monitorowane: 
PGW WP we 
współpracy  

z właścicielami 
ujęć wód 

skomplikowane 
procedury 

Czy prowadzony jest 
monitoring wód 

powierzchniowych?  
źródło danych:  

WIOŚ  

wody 
powierzchniowe 

stan zły 

wody 
powierzchniowe 

stan dobry 

Prowadzenie monitoringu wód 
powierzchniowych 

w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska  

Zadanie 
monitorowane: 

WIOŚ, PIG 

wysokie koszty 
monitoringu 

Liczba działań  
z zakresu edukacji 

ekologicznej 
źródło danych: 

Gminy 

2-3 2-3/rok 

Działania edukacyjne, promocyjne, propagujące  
i upowszechniające wiedzę o konieczności, 
celach, zasadach i sposobach ochrony wód,  

w szczególności skierowane do dzieci i 
młodzieży  

Zadanie 
monitorowane: 

PGW WP, Gminy 
Powiatu 

Wodzisławskiego 

trudność  
w dotarciu do 

odbiorcy 

Cieki uregulowane  
źródło danych: 

dane z PGW WP, 
zakłady górnicze 

b.d. wg potrzeb 

Działania związane z przywracaniem i poprawą 
ekologicznych funkcji wód i poprawą 

hydromorfologii koryt cieków, w tym: działania 
renaturyzacyjne i rewitalizacyjne, przywracanie 

drożności cieków, zwiększenie retencyjności 
naturalnej ich zlewni  

Zadanie 
monitorowane: 

PGW WP, 
zakłady górnicze  

trudność  
w pozyskaniu 
środków 

Ilość magazynów 
przeciwpowodziowych  
źródło danych: 

Powiat 

1 1 

Ograniczenie 
ryzyka 

wystąpienia strat 
wynikających ze 

zjawisk 
ekstremalnych 

związanych  

Utrzymywanie, doposażenie i optymalizacja 
wykorzystania magazynów 

przeciwpowodziowych  

Zadanie własne: 
Powiat 

Wodzisławski 
Zadanie 

monitorowane: 
Gminy Powiatu 

Wodzisławskiego 

trudności  
w otrzymaniu 
środków 

finansowych 
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L.p. Obszar 
interwencji Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji Zadania Podmiot 
odpowiedzialny Ryzyka Nazwa  

(+ źródło danych) 
Wartość bazowa 

rok 2019 

Wartość 
docelowa rok 

2030 

Czy uwzględniono  
w dokumentacjach 

planistycznych miasta 
granice obszarów 

zagrożenia powodzią 
źródło danych: 

Gminy 

tak tak 

z wodą Uwzględnianie w dokumentach planistycznych 
oraz w decyzjach dotyczących planowania  
i zagospodarowania przestrzennego granic 

obszarów zagrożenia powodzią wyznaczonych 
na mapach zagrożenia powodziowego oraz 

poziomu zagrożenia powodziowego, jak również 
wniosków wynikających z planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym  

Zadanie 
monitorowane: 
Gminy Powiatu 

Wodzisławskiego 

przedłużające 
się procedury 

konsultacji 
społecznych 

Długość 
utrzymywanych rowów 

odwadniających na 
terenie powiatu 
źródło danych: 

PGW Wody Polskie, 
Powiat Wodzisławski 

b.d. wg. potrzeb  
Działania inwestycyjne i utrzymaniowe związane  

z melioracjami wodnymi szczegółowymi oraz 
rowami odwadniającymi tereny zurbanizowane  

Zadanie 
monitorowane: 
Spółki Wodne, 
Gminy Powiatu 

Wodzisławskiego, 
właściciele 

terenów 

brak środków 
finansowych 

Liczba działań 
edukacyjnych  

w zakresie ochrony 
wód, poprawy 

retencyjności zlewni 
źródło danych: 

PGW WP, Gminy 

b.d. 2-5/rok 

Działania edukacyjne, promocyjne, propagujące  
i upowszechniające wiedzę o konieczności, 
celach, zasadach i sposobach ochrony przed 

powodzią i suszą, w szczególności skierowane do 
dzieci i młodzieży 

Zadanie 
monitorowane: 
Gminy Powiatu 

Wodzisławskiego, 
PGW WP 

brak środków 
finansowych 
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 Harmonogram zadań własnych w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami  

L.p. Obszar 
interwencji Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny za 

realizację 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 
Źródła finansowania 

Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok 2024 do 2030 

A B C D E F G A B C D 

1 

Zr
ów

no
w

aż
on

e 
go

sp
od

ar
ow

an
ie

 w
od

am
i  

Utrzymywanie, doposażenie i optymalizacja 
wykorzystania magazynów przeciwpowodziowych  

Powiat 
Wodzisławski 10 10 10 10 50 środki własne Powiatu 

Wodzisławski  

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Powiatu Wodzisławskiego, a także szacunków własnych autorów POŚ dla Powiatu Wodzisławskiego,  
w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania 
 

 Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie zrównoważonego gospodarowania wodami  

L.p. Obszar 
interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny 

za realizację 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania w 

latach 2021-2030 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
Dodatkowe 
informacje  
o zadaniu 

A B C D E F G 

1 

Zr
ów

no
w

aż
on

e 
go

sp
od

ar
ow

an
ie

 w
od

am
i w

 ty
m
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pe
w

ni
en

ie
 d

os
tę

pu
 d

o 
cz
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te

j w
od

y 
dl

a 
sp

oł
ec

ze
ńs

tw
a 

i g
os
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da

rk
i o

ra
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os
ią
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ię

ci
e 

do
br

eg
o 

st
an

u 
w

ód
 

Opracowanie i wydanie jako akt prawa miejscowego rozporządzeń o 
ustanowieniu stref ochrony pośredniej dla ujęć wód  

PGW WP we współpracy  
z właścicielami ujęć wód 

w ramach działań 
własnych 

środki własne 
właścicieli ujęć wód 

oraz PGW WP 

realizacja  
wg potrzeb 

Prowadzenie monitoringu wód powierzchniowych w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska  WIOŚ, PIG w ramach działań 

własnych środki własne WIOŚ 
zadanie 

realizowane 
corocznie 

Działania edukacyjne, promocyjne, propagujące i upowszechniające wiedzę  
o konieczności, celach, zasadach i sposobach ochrony wód, w szczególności 

skierowane do dzieci i młodzieży  

PGW WP, Gminy Powiatu 
Wodzisławskiego 

w ramach działań 
własnych 

środki własne PWIS, 
PGW WP, Gmin 

Powiatu 
Wodzisławskiego 

działanie 
będzie 

kontynuacją już 
realizowanego 

działania  

Działania związane z przywracaniem i poprawą ekologicznych funkcji wód 
 i poprawą hydromorfologii koryt cieków, w tym: działania renaturyzacyjne 

 i rewitalizacyjne, przywracanie drożności cieków, zwiększenie retencyjności 
naturalnej ich zlewni  

PGW WP, zakłady górnicze  według kosztorysów 
inwestycji środki własne PGW WP 

zakres ustalany 
w miarę 
potrzeb 
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Działania inwestycyjne i utrzymaniowe związane z melioracjami wodnymi 
szczegółowymi oraz rowami odwadniającymi tereny zurbanizowane  

właściciele gruntów Spółki Wodne 
(nadzór nad Spółkami Wodnymi 

pełni Starosta) 

według kosztorysów 
inwestycji 

środki własne, własne 
Spółek Wodnych, 

właścicieli gruntów 
realizacja  

wg potrzeb Działania edukacyjne, promocyjne, propagujące  
i upowszechniające wiedzę o konieczności, celach, zasadach i sposobach ochrony 

przed powodzią i suszą, w szczególności skierowane do dzieci  
i młodzieży  

PGW WP, Gminy Powiatu 
Wodzisławskiego, Spółki Wodne według potrzeb 

środki własne Spółek 
Wodnych oraz PGW 

WP 

Uwzględnianie w dokumentach planistycznych oraz w decyzjach 
dotyczących planowania  

i zagospodarowania przestrzennego granic obszarów zagrożenia powodzią 
wyznaczonych na mapach zagrożenia powodziowego oraz poziomu zagrożenia 

powodziowego, jak również wniosków wynikających z planów zarządzania 
ryzykiem powodziowym 

Gminy Powiatu Wodzisławskiego według potrzeb 
środki własne Gmin 

Powiatu 
Wodzisławskiego 

zakres ustalany 
w miarę 
potrzeb 

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Powiatu Wodzisławskiego, a także szacunków własnych autorów POŚ dla Powiatu Wodzisławskiego,  
w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania 
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 Cele, kierunki interwencji i zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 

L.p. Obszar 
interwencji Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji Zadania Podmiot 
odpowiedzialny Ryzyka Nazwa  

(+ źródło danych) 

Wartość 
bazowa rok 

2019 

Wartość 
docelowa 
rok 2030 

A B C D E F G H I J 

1 

G
os

po
da

rk
a 

w
od

no
-ś

ci
ek

ow
a 

System 
zrównoważonego 
gospodarowania 

wodami 
powierzchniowymi 

i podziemnymi, 
umożliwiający 
zaspokojenie 

uzasadnionych 
potrzeb wodnych 

regionu przy 
osiągnięciu  

i utrzymaniu co 
najmniej dobrego 

stanu wód 

Długość 
kanalizacji 
sanitarnej 

źródło danych: 
Gminy 

860,2 km 900 km 

Rozwój 
 i dostosowanie 

instalacji  
i urządzeń 
służących 

zrównoważonej  
i racjonalnej 
gospodarce 

wodno-ściekowej 
dla potrzeb 

ludności  
i przemysłu 

Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji, 
w tym deszczowej 

 
Budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń 
służących do przesyłu i oczyszczania ścieków 
komunalnych, zagospodarowywania osadów 

ściekowych oraz systemy sterowania, monitoringu i 
przesyłania danych  

Zadanie 
monitorowane: 
Gmin Powiatu 

Wodzisławskiego 

brak środków 
finansowych 

Skanalizowanie 
powiatu 

źródło danych: 
Gminy 

53,3 % 56 % 

Liczba 
komunalnych 
oczyszczalni 
ścieków 

źródło danych: 
informacje gmin 

10 10 

Zwodociągowanie 
powiatu 

źródło danych: 
informacje gmin 

96,7% 100% 
Budowa, rozbudowa i modernizacja ujęć wody, stacji 

uzdatniania wody oraz infrastruktury służącej do 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

 
Budowa, rozbudowa i modernizacji urządzeń 

służących do optymalizacji wykorzystania istniejącej 
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej(w tym systemy 

sterowania, monitoringu i przesyłania danych) 

Zadanie 
monitorowane: 
Gmin Powiatu 

Wodzisławskiego 

brak środków 
finansowych Długość sieci 

wodociągowej 
źródło danych: 
informacje gmin 

799,8 km 827 km 

Ilość 
zrealizowanych 

akcji 
edukacyjnych 

/rocznie 
źródło danych: 
informacje gmin 

10/rok 10/rok 

Działania edukacyjne, promocyjne, propagujące  
i upowszechniające wiedzę o konieczności, celach, 

zasadach i sposobach oszczędnego użytkowania 
wody oraz o najważniejszych sprawach związanych  

z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków,  
w szczególności skierowane do dzieci i młodzieży  

Zadanie 
monitorowane: 
Gmin Powiatu 

Wodzisławskiego, 
PWIS 

brak kadr 
i 

przeszkolonych 
pracowników 
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L.p. Obszar 
interwencji Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji Zadania Podmiot 
odpowiedzialny Ryzyka Nazwa  

(+ źródło danych) 

Wartość 
bazowa rok 

2019 

Wartość 
docelowa 
rok 2030 

Liczba zbiorników 
bezodpływowych/ 

przydomowych 
oczyszczalni 
ścieków 

źródło danych: 
informacje gmin 

13 380/ 726 13 500/ 
800 

Osiągnięcie 
 i utrzymanie co 

najmniej dobrego 
stanu jednolitych 

części wód 
powierzchniowych 

i podziemnych 
zgodnie  

z obowiązującymi 
Planami 

gospodarowania 
wodami dla 

dorzeczy Odry  

Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych 
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków  

Zadanie 
monitorowane: 
Gmin Powiatu 

Wodzisławskiego 

 

Liczba kontroli 
przestrzegania 
przez podmioty 

warunków 
wprowadzania 
ścieków do wód 

lub do ziemi  
źródło danych: 

WIOŚ 
PGW WP 

5 kontroli w 
latach 2018- 

2019 

3-5 
rocznie 

Prowadzenie kontroli przestrzegania przez podmioty 
warunków wprowadzania ścieków do wód lub do 

ziemi  

Zadanie 
monitorowane: 

WIOŚ 

brak kadr 
i 

przeszkolonych 
pracowników 
brak środków 
finansowych 

 
 Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

L.p. Obszar 
interwencji Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 

Szacunkowe koszty realizacji 
zadania w latach 2021-2030 

(w tys. zł) 
Źródła finansowania 

Dodatkowe 
informacje  
o zadaniu 

A B C D E F G 

1 Gospodarka 
wodno-ściekowa 

Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji, w tym 
deszczowej 

Budowa, rozbudowa i modernizacja urządzeń służących do przesyłu i 
oczyszczania ścieków komunalnych, zagospodarowywania osadów 
ściekowych oraz systemy sterowania, monitoringu i przesyłania 

danych 

Gminy Powiatu 
Wodzisławskiego wg kosztorysów inwestycji 

Środki własne Gmin Powiatu 
Wodzisławskiego, fundusze 

unijne, WFOŚiGW, NFOŚiGW 
większość 

zadań 
planowana 

jest w 
przypadku 
otrzymania 
środków 

finansowych 
z zewnątrz 

Budowa, rozbudowa i modernizacja ujęć wody, stacji uzdatniania 
wody oraz infrastruktury służącej do zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę 
Budowa, rozbudowa i modernizacji urządzeń służących do 

optymalizacji wykorzystania istniejącej infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej(w tym systemy sterowania, monitoringu i przesyłania 

danych) 

Gminy Powiatu 
Wodzisławskiego wg kosztorysów inwestycji 

Środki własne Gmin Powiatu 
Wodzisławskiego, fundusze 

unijne, WFOŚiGW, NFOŚiGW 
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Działania edukacyjne, promocyjne, propagujące  
i upowszechniające wiedzę sposobach oszczędnego użytkowania 

wody oraz o najważniejszych sprawach związanych  
z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, w szczególności 

skierowane do dzieci i młodzieży  

Gminy Powiatu 
Wodzisławskiego, 
Śląski Państwowy 

Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny 

wg potrzeb środki własne Gmin Powiatu 
Wodzisławskiego oraz PWIS 

zakres 
ustalany  
w miarę 
potrzeb 

Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz 
przydomowych oczyszczalni ścieków 

Gminy Powiatu 
Wodzisławskiego wg udzielonych dofinansowań 

Środki własne Gmin Powiatu 
Wodzisławskiego o, fundusze 

unijne, WFOŚiGW, NFOŚiGW 
 

Prowadzenie kontroli przestrzegania przez podmioty warunków 
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi  WIOŚ w ramach działań własnych środki własne WIOŚ  

realizowane 
jako 

kontynuacja 

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Powiatu Wodzisławskiego, a także szacunków własnych autorów POŚ dla Powiatu 
Wodzisławskiego, w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania 
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 Cele, kierunki interwencji w zakresie zarządzania zasobami geologicznymi 

lp. Obszar 
interwencji Cel 

Wskaźnik 

Kierunek interwencji Zadania Podmiot odpowiedzialny Ryzyka Nazwa  
(+ źródło danych) 

Wartość 
bazowa 
rok 2019 

Wartość 
docelowa rok 

2030 

A B C D E F G H I J 

1 

Za
rz
ąd

ze
ni

a 
za

so
ba

m
i 

ge
ol

og
ic

zn
ym

i 

Racjonalne  
i efektywne 

gospodarowanie 
zasobami ze złóż 

liczba wykrytych 
nielegalnych 
eksploatacji 

źródło danych: 
OUG 

1 0 

Ochrona  
i zrównoważone 

wykorzystanie zasobów 
kopalin oraz 

ograniczanie presji na 
środowisko, związanej 
z eksploatacją kopalin  
i prowadzeniem prac 

poszukiwawczych  

Współdziałanie organów 
koncesyjnych w celu ochrony 

rejonów występowania 
udokumentowanych złóż̇ objętych 

koncesją oraz eliminacja 
nielegalnego wydobycia poprzez 

system kontroli 

Zadanie monitorowane: 
Marszałek, administracja 

szczebla centralnego, 
organy nadzoru 

górniczego 

zmiana  
w 

przepisach 
prawnych 

dotyczących 
kompetencji 

2 

Te
re

ny
 p

op
rz

em
ys
ło

w
e 

Przekształcenie 
terenów 

poprzemysłowych 
i zdegradowanych 

województwa 
śląskiego 

Powierzchnia 
terenów 

zrekultywowanych/do 
rekultywacji  
źródło danych: 

Starostwo w 
Wodzisławiu Śląskim 

0 
/85,16 ha 

zgodnie z 
decyzjami 

rekultywacyjnymi 

Rewitalizacja terenów 
poprzemysłowych  
i zdegradowanych  

Rewitalizacja i rekultywacja (w tym 
zagospodarowanie krajobrazowo - 
przyrodnicze, rekreacyjne oraz na 

cele inwestycyjne) terenów 
poprzemysłowych  

i zdegradowanych, w pierwszej 
kolejności stwarzających 
największe zagrożenie dla 
środowiska i zdrowia ludzi 

Zadanie własne: Starosta 
Wodzisławski (decyzje 

rekultywacyjne) 
Zadanie monitorowane: 

właściciele terenów, 
władający powierzchnią 

ziemi 

realizacja w 
razie 

potrzeby, 
ryzykiem 
jest brak 
środków 

finansowych 

Ilość spraw do 
realizacji 

źródło danych: 
zakłady Górnicze  

ok. 200  Zgodnie z 
wnioskami 

Wywiązanie się z wszystkich 
zobowiązań  

z tytułu szkód górniczych na terenie 
powiatu, naprawianie szkód 

górniczych  

Zadanie monitorowane: 
zakładów górniczych 

takich jak: Polska Grupa 
Górnicza S.A. KWK 

ROW (Ruch Jankowice, 
Ruch Marcel, Ruch 

Rydułtowy) 

brak 
środków 

finansowych 

Ilość 
terenów/powierzchnia  

w Bazie OPI-TPP 
źródło danych: 
Baza OPI-TPP 

31 
/806,4 ha 31/0 

Utrzymanie i systematyczne 
aktualizowanie bazy danych o 

terenach poprzemysłowych  
i zdegradowanych (ORSIP, OPI-

TPP) 

Zadanie własne: Powiatu 
Wodzisławskiego, Gmin 

Powiatu 
Wodzisławskiego 

 

Ilość badań gruntu 
źródło danych: 
przedsiębiorstwa 

0 wg potrzeb 

Przeprowadzenie badań 
zanieczyszczeń gruntu i wód na 

terenach poprzemysłowych 
stwarzających największe 

zagrożenie dla środowiska i zdrowia  

Zadanie własne: Powiatu 
Wodzisławskiego  

Zadanie monitorowane: 
właściciele gruntów, 

przedsiębiorstwa 

realizacja  
w razie 

potrzeby 

** ORSIP - Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej 
OPI - TPP - Ogólnodostępna Platforma Informacji – Tereny Przemysłowe i Zdegradowane 
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 Harmonogram zadań własnych w zakresie zarządzania zasobami geologicznymi 

lp. Obszar 
interwencji Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 

Szacunkowe koszty realizacji zadania 
(w tys. zł) Źródła 

finansowania 

Dodatkowe 
informacje  
o zadaniu rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok 2024 do 2030 

A B C D E F G H I J K 

2 Tereny 
poprzemysłowe 

Rewitalizacja i rekultywacja  
(w tym zagospodarowanie krajobrazowo - 

przyrodnicze, rekreacyjne oraz na cele 
inwestycyjne) terenów poprzemysłowych  
i zdegradowanych, w pierwszej kolejności 
stwarzających największe zagrożenie dla 

środowiska i zdrowia ludzi  

Powiat Wodzisławski koszty administracyjne 
środki własne 

Powiatu 
Wodzisławskiego 

Aktualnie brak 
planów w tym 

zakresie - realizacja 
zależna od potrzeb 

Utrzymanie i systematyczne aktualizowanie 
bazy danych o terenach poprzemysłowych  

i zdegradowanych (ORSIP, OPI-TPP)  
Powiat Wodzisławski koszty administracyjne 

środki własne 
Powiatu 

Wodzisławskiego 
 

Przeprowadzenie badań zanieczyszczeń gruntu 
i wód na terenach poprzemysłowych 

stwarzających największe zagrożenie dla 
środowiska i zdrowia ludzi   

Powiat Wodzisławski w zależności od ilości punktów i zakresu badań  

środki własne 
Powiatu 

Wodzisławskiego, 
dofinansowanie 

WFOŚ 

realizacja  
w razie zaistnienia 
takiej konieczności 

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Powiatu Wodzisławskiego a także szacunków własnych autorów POŚ dla powiatu 
wodzisławskiego, w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania 
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 Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie zarządzania zasobami geologicznymi 

L.p. Obszar 
interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny 

za realizację 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania w 
latach 2021 - 2030 

(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
Dodatkowe 
informacje  
o zadaniu 

A B C D E F G 

1 
Zarządzabnie 

zasobami 
geologicznym 

Współdziałanie organów koncesyjnych w celu ochrony 
rejonów występowania udokumentowanych złóż oraz 
eliminacja nielegalnego wydobycia poprzez system 

kontroli 

Zadanie monitorowane: Marszałek, 
administracja szczebla centralnego, 

organy nadzoru górniczego 
koszty administracyjne środki budżetu Państwa 

działanie 
aktualnie jest 
realizowane  

i będzie 
kontynuowane 

2 Tereny 
poprzemysłowe 

Rewitalizacja i rekultywacja (w tym zagospodarowanie 
krajobrazowo - przyrodnicze, rekreacyjne oraz na cele 

inwestycyjne) terenów poprzemysłowych i 
zdegradowanych, w pierwszej kolejności 

stwarzających największe zagrożenie dla środowiska i 
zdrowia ludzi  

właściciele terenów, władający 
powierzchnią ziemi 

koszty ustalane przez 
przedsiębiorstwa  

w zależności od zakresu  
i posiadanych 

/pozyskanych środków 

środki własne przedsiębiorstw oraz 
pozyskane z zewnątrz, w tym UE  

Wywiązanie się z wszystkich zobowiązań z tytułu 
szkód górniczych na terenie powiatu, naprawianie 

szkód górniczych. 
• Ruch Jankowice planuje wykonanie napraw 

szkód w budynkach na 150 nieruchomościach 
oraz zawarcie 60 ugód tytułem zwrotu kosztów 
zabezpieczeń budynków na projektowane 
wpływy eksploatacji górniczej, 

• ROW Ruch Rydułtowy planuje usunięcie 
zalewiska w Rydułtowach przy ul. Maczka w 
tym wykonanie regulacji rzeki Nacyna na 
odcinku od ul. Gen. Maczka w Rydułtowach do 
wlotu potoku Niedobczyckiego w Rybniku, 

• Ruch MARCEL planuje wykonanie przebudowy 
nawierzchni drogowej i chodnika odcinka ok. 2 
km drogi wojewódzkiej nr 932 w Marklowicach 
ul. Wyzwolenia (od ul. Krakusa do granicy z 
gminą Świerklany). 

Polska Grupa Górnicza S.A. KWK 
ROW (Ruch Jankowice, Ruch 

Marcel, Ruch Rydułtowy) 

koszty zależne od ilości 
zgłaszanych szkód 

 i przyznanych środków  
środki własne zakładów górniczych zadanie będzie 

kontynuacją  

Przeprowadzenie badań zanieczyszczeń gruntu i wód 
na terenach poprzemysłowych stwarzających 

największe zagrożenie dla środowiska i zdrowia  

właściciele gruntów, 
przedsiębiorstwa 

w zależności od ilości 
punktów i zakresu badań 

środki własne właścicieli gruntów, 
przedsiębiorstw oraz pozyskane  

z zewnątrz, w tym UE 

realizacja w razie 
zaistnienia takiej 

konieczności 

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Powiatu Wodzisławskiego a także szacunków własnych autorów POŚ dla powiatu 
wodzisławskiego, w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania 
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 Cele, kierunki interwencji w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb 

lp. Obszar 
interwencji Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji Zadania Podmiot 
odpowiedzialny Ryzyka Nazwa  

(+ źródło danych) 

Wartość 
bazowa 
rok 2019 

Wartość 
docelowa rok 

2030 

A B C D E F G H I J 

1 

O
ch

ro
na

 p
ow

ie
rz

ch
ni

 z
ie

m
i i

 g
le

b 

Ochrona  
i 

zapewnienie 
właściwego 

sposobu 
użytkowania 
powierzchni 

ziemi 

Ilość działań 
promocyjnych 
źródło danych: 

dane ODR 

5 5 

Zachowanie 
możliwie 

dobrego stanu 
gleb rolniczych  

Promocja rolnictwa zintegrowanego Zadanie monitorowane: 
ODR 

przedłużające 
się procedury 

Ilość punktów 
pomiarowych  
źródło danych: 

GIOŚ 

1 1 Kontrola poziomu zanieczyszczeń gleb - 
rozwój sieci monitoringu gleb 

Zadanie monitorowane: 
GIOŚ 

trudności 
organizacyjne  

i finansowe 

Ilość terenów, na których 
zidentyfikowano 

historyczne 
zanieczyszczenia 
źródło danych: 

Starostwo w Wodzisławiu 
śląskim, GIOŚ 

1 
brak 

możliwości 
prognozowania  

Identyfikacja potencjalnych historycznych 
zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz 
sporządzenie wykazu zgodnie z ustawą 

Prawo ochrony środowiska (art. 101d POŚ) 

Zadanie własne: Starosta 
Wodzisławski 

brak środków 
finansowych 

Ilość 
kontroli/nieprawidłowości 

stosowania środków 
ochrony roślin źródło 

danych: 
WIORiN 

30/9 30/0 
Zapobieganie zanieczyszczeniom gleb 

metalami ciężkimi, promieniotwórczymi 
oraz środkami ochrony roślin 

Zadanie monitorowane: 
ŚODR, WIORiN 

mała ilość 
kontroli i niska 
wykrywalność 
zanieczyszczeń 

Powierzchnia terenów 
przeznaczonych na inne 
cele niż rolnicze i leśne 
gruntów wymagających 
decyzyjnego zezwolenia 

na wyłączenia  
z produkcji rolniczej 
źródło danych: 

Starostwo w Wodzisławiu 
Śląskim 

ok. 5-6 
ha/rok 

wartość 
zależna od 

przeznaczenia 
terenów 

Stosowanie dobrych praktyk rolniczych 
mających na celu przeciwdziałanie: - 

spadkowi zawartości próchnicy, - 
wzrostowi gęstości objętościowej  

i zmniejszaniu porowatości, zasolenia oraz 
zakwaszania gleb 

Zadanie monitorowane: 
ODR 

brak środków 
finansowych 
na realizację 

zadania 

Minimalizacja 
stopnia 

 i łagodzenie 
zasklepiania 

gleb  

Ograniczenie do niezbędnego minimum 
powierzchni gleby objętej zabudową w tym 

przeznaczania gruntów na cele inne niż 
rolne i leśne 

Zadanie monitorowane: 
Gmin Powiatu 

Wodzisławskiego 

presja na nowe 
tereny pod 
zabudowę 
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 Harmonogram zadań własnych w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb 

lp. Obszar 
interwencji Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 

Szacunkowe koszty realizacji zadania 
(w tys. zł) Źródła finansowania 

Dodatkowe 
informacje  
o zadaniu rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok 2024 do 2030 

A B C D E F G H I J K 

1 

O
ch

ro
na

 
gl

eb
 Identyfikacja potencjalnych historycznych 

zanieczyszczeń powierzchni ziemi oraz 
sporządzenie wykazu zgodnie z ustawą 

Prawo ochrony środowiska (art. 101d POŚ) 

Starosta 
Wodzisławski 

Koszty administracyjne stworzenie rejestru 
(jeśli będą potrzebne badania gleb koszty zalezą od ilości 

pobranych prób glebowych) 

środki własne Powiatu 
Wodzisławskiego 

działanie 
będzie 

realizowane  
w razie 

potrzeby 

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Powiatu Wodzisławskiego a także szacunków własnych autorów POŚ dla powiatu 
wodzisławskiego, w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania 
 

 Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb 

lp. Obszar 
interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny 

za realizację 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania  

w latach 2021- 2030 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
Dodatkowe 
informacje  
o zadaniu 

A B C D E F G 

1 

O
ch

ro
na

 g
le

b 

Promocja rolnictwa zintegrowanego ODR 120 środki własne Województwa 
Śląskiego brak 

Kontrola poziomu zanieczyszczeń gleb - rozwój sieci monitoringu gleb  GIOŚ w zależności od ilości 
punktów środki własne GIOŚ  

Zapobieganie zanieczyszczeniom gleb metalami ciężkimi, 
promieniotwórczymi oraz środkami ochrony roślin  ŚODR, WIORiN w zależności od ilości 

badanych próbek 
środki własne Województwa 
Śląskiego, ODR, WIORiN  

Stosowanie dobrych praktyk rolniczych mających na celu 
przeciwdziałanie: - spadkowi zawartości próchnicy, - wzrostowi 

gęstości objętościowej i zmniejszaniu porowatości, zasolenia oraz 
zakwaszania gleb 

ŚODR 50 środki ODR, dofinansowanie 
WFOŚiGW 

działania 
doradcze 

Ograniczenie do niezbędnego minimum powierzchni gleby objętej 
zabudową w tym przeznaczania gruntów na cele inne niż rolne i leśne Gminy Powiatu Wodzisławskiego koszty administracyjne środki własne Gmin Powiatu 

Wodzisławskiego  

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Powiatu Wodzisławskiego a także szacunków własnych autorów POŚ dla powiatu 
wodzisławskiego, w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania 
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 Cele, kierunki interwencji w zakresie gospodarki odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym 

lp. Obszar 
interwencji Cel 

Wskaźnik 

Kierunek interwencji Zadania Podmiot odpowiedzialny Ryzyka Nazwa  
(+ źródło danych) 

Wartość 
bazowa 
rok 2019 

Wartość 
docelowa 
rok 2030 

A B C D E F G H I J 

1 
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a 
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m
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u 
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u 
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kn
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m

 

R
ac
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na

ln
a 

go
sp

od
ar

ka
 o

dp
ad

am
i 

Ilość kontroli/uchybień 
przedsiębiorstw  
źródło danych: 

WIOŚ 

10/5 10/0 

Gospodarowanie 
odpadami komunalnymi  

w województwie  
w oparciu o regionalne 
instalacje przetwarzania 

odpadów oraz 
zwiększenie udziału 

odzysku, w szczególności 
recyklingu, w odniesieniu 
do szkła, metali, tworzyw 
sztucznych oraz papieru  

i tektury (GO1.)* 

Wzmacnianie kontroli prawidłowego 
postępowania z odpadami  

Zadanie monitorowane: 
WIOŚ 

w ramach 
planowanych  

i 
pozaplanowych 

kontroli 

Rocznie wykonywane 
sprawozdania 
źródło danych: 
Gminy Powiatu 

Wodzisławskiego 

8 8 
Sprawozdania z funkcjonowania 
systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi 

Zadanie monitorowane: 
gmin Powiatu 

Wodzisławskiego 
 

Ilość PUA 
źródło danych: 
Gminy Powiatu 

Wodzisławskiego, Starostwo 
w Wodzisławiu Śląskim 

7 9 
Aktualizacja gminnych i powiatowego 

programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest 

Zadanie monitorowane: 
Gmin Powiatu 

Wodzisławskiego realizowane  
w miarę 
środków 

finansowych Ilość azbestu do usunięcia 
wg inwentaryzacji  
źródło danych: 
Gminy Powiatu 

Wodzisławskiego 

około 5 tys 
Mg 500 Mg 

Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu gmin należących do 

powiatu (dofinansowania dla 
mieszkańców) 

Zadanie monitorowane: 
Gmin Powiatu 

Wodzisławskiego 

Procent mieszkańców 
objętych zbiórkami odpadów 

źródło danych: 
Gminy Powiatu 

Wodzisławskiego 

100 100 Prowadzenie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych 

Zadanie monitorowane: 
Gmin Powiatu 

Wodzisławskiego 

edukacja 
prowadzona 

jest w zakresie 
szeroko pojętej 

ochrony 
środowiska  

% zmniejszania odpadów 
biodegradowalnych 
źródło danych: 
Gminy Powiatu 

Wodzisławskiego 

wymagane 
poziomy są 

osiągane 

wymagane 
poziomy 

są 
osiągane 

Zmniejszenie ilości odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji, 
unieszkodliwianych przez składowanie. 

Selektywna zbiórka  
i osiąganie poziomów odzysku odpadów 

Zadanie monitorowane: 
Gmin Powiatu 

Wodzisławskiego 

Ilość akcji edukacyjnych 
źródło danych: 
Gminy Powiatu 

Wodzisławskiego 

20 
(wszystkich 

akcji) 
20 

Prowadzenie działalności informacyjno-
edukacyjnej dotyczącej konieczności 

właściwego postępowania z odpadami 
niebezpiecznymi i innymi niż 

niebezpieczne 

Zadanie własne: Powiatu 
wodzisławskiego, Zadanie 

monitorowane: Gmin 
Powiatu Wodzisławskiego 
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 Harmonogram zadań własnych w zakresie gospodarki odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym 

lp. Obszar 
interwencji Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 

Szacunkowe koszty realizacji zadania 
(w tys. zł) Źródła finansowania Dodatkowe informacje  

o zadaniu 
rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok 2024 do 2030 

A B C D E F G H I J K 
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Prowadzenie działalności informacyjno-
edukacyjnej dotyczącej konieczności 

właściwego postępowania z odpadami 
niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne 

Powiat 
Wodzisławski 100/rocznie środki własne Powiatu 

Wodzisławskiego 

w zależności od ilości 
akcji 10-15 tys. rocznie 

głównie poprzez 
placówki oświatowe 

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Powiatu Wodzisławskiego, a także szacunków własnych autorów POŚ dla powiatu 
wodzisławskiego, w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania 
 

 Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie gospodarki odpadami w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym 

lp. Obszar 
interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny 

za realizację 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania  

w latach 2021 - 2030 
(w tys. zł) 

Źródła 
finansowania 

Dodatkowe informacje 
o zadaniu 

A B C D E F G 
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Wzmacnianie kontroli prawidłowego postępowania z 
odpadami  WIOŚ w zależności od ilości 

kontroli  
środki własne 

WIOŚ 
jako kontynuacja 

aktualnych działań 

Sprawozdania z funkcjonowania systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi Gminy Powiatu Wodzisławskiego w ramach obowiązków 

służbowych 

środki własne 
Gmin Powiatu 

Wodzisławskiego 
 

Aktualizacja gminnych programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest Gminy Powiatu Wodzisławskiego 10/jedna gmina 

środki własne 
Gmin Powiatu 

Wodzisławskiego 
 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest  
z terenu gmin należących do powiatu (dofinansowania 

dla mieszkańców) 
Gminy Powiatu Wodzisławskiego 

1000-3000 
usunięcie całości wyrobów 

zawierających azbest 

środki własne 
Gmin Powiatu 

Wodzisławskiego, 
WFOŚ, RPO 

aktualnie gminy 
wydatkują 5-30 tys. 

rocznie 
w zależności od 
zainteresowania 

mieszkańców oraz 
możliwości 

finansowych gmin 
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Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych Gminy Powiatu Wodzisławskiego 

koszty funkcjonowania 
systemu 

środki własne 
Gmin Powiatu 

Wodzisławskiego w ramach obowiązków 
prawnych - ustawy o 

odpadach 
Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji, unieszkodliwianych przez składowanie. 

Selektywna zbiórka i osiąganie poziomów odzysku 
odpadów 

Gminy Powiatu Wodzisławskiego 
środki własne 
Gmin Powiatu 

Wodzisławskiego 

Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej 
dotyczącej konieczności właściwego postępowania z 

odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne 
Gminy Powiatu Wodzisławskiego w ramach potrzeb  

około 10 /rok 

środki własne 
Gmin Powiatu 

Wodzisławskiego 
 

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Powiatu Wodzisławskiego, a także szacunków własnych autorów POŚ dla powiatu 
wodzisławskiego, w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania 
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 Cele, kierunki interwencji w zakresie zarządzenia zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i poprawa 
stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu 

L.p. Obszar interwencji Cel 

Wskaźnik 

Kierunek interwencji Zadania Podmiot 
odpowiedzialny Ryzyka Nazwa  

(+ źródło danych) 

Wartość 
bazowa rok 

2019 

Wartość 
docelowa 
rok 2030 

A B C D E F G H I J 

1. 

Zarządzenie 
zasobami 

dziedzictwa 
przyrodniczego i 

kulturowego, w tym 
ochrona i poprawa 

stanu różnorodności 
biologicznej i 

krajobrazu 
 
 

Wspieranie 
wielofunkcyjnej i 

trwale 
zrównoważonej 

gospodarki leśnej 

Zachowanie, 
odtworzenie  

i zrównoważone 
użytkowanie 

bioróżnorodności  
i georóżnorodności 

oraz ochrona 
krajobrazu 

Ilość regionalnych 
systemów monitoringu 

różnorodności 
biologicznej i 

georóżnorodności 
źródło danych: RDOŚ 

0 1 

Podejmowanie działań  
z zakresu pogłębiania  

i udostępniania wiedzy  
o zasobach 

przyrodniczych 
 i walorach 

krajobrazowych 
powiatu 

Aktualizacja systemu 
monitoringu 

różnorodności 
biologicznej i 

georóżnorodności oraz 
zagospodarowania 

przestrzennego, 
zintegrowanego z 

ORSIP i bazami GIOŚ 

Zadanie 
monitorowane: 
RDOŚ, GIOŚ  

brak środków 
finansowych 

Liczba gmina powiatu 
na terenie których 
przeprowadzono 

częściową 
inwentaryzację 
przyrodniczą 
źródło danych:  

Gminy  

b.d. 9 

Kontynuowanie 
inwentaryzacji 

waloryzacji 
przyrodniczej 
województwa 

Zadanie 
monitorowane: Gmin 

Powiatu 
Wodzisławskiego, 

RDOŚ, GIOŚ 

brak 
dofinansowania na 
przeprowadzenie 

inwentaryzacji 

Ilość placówek 
dydaktycznych w celu 

prowadzenia zajęć 
edukacyjnych 
źródło danych:  

Gminy 

1 1 
Rozwój bazy 

dydaktycznej edukacji 
przyrodniczej 

Zadanie 
monitorowane: Gmin 

Powiatu 
Wodzisławskiego, 

nadleśnictwa, RDOŚ, 
GIOŚ  

brak środków 
finansowych i 

organizacyjnych 

Liczba działań w 
ramach wdrażania 

Strategii 
źródło danych:  

RDOŚ, GIOŚ, PGW 
WP 

0 5 Wdrożenie narzędzi 
spójnego systemu 

zarządzania zasobami 
przyrody i krajobrazem 
zarówno na obszarach 

chronionych, jak i 
użytkowanych 

Integracja działań w 
ramach wdrażania 
zapisów Strategii 

Ochrony Przyrody 
Województwa Śląskiego 

Zadanie 
monitorowane: Gmin 

Powiatu 
Wodzisławskiego, 

RDOŚ, GIOŚ, 
Nadleśnictwa Rybnik, 

PGWWP 

brak środków 
finansowych 

Ilość gmin 
posiadających MPZP w 
których uwzględniono 

ochronę 
bioróżnorodności, 
terenów zieleni i 

5 wg potrzeb 

Zapewnienie właściwej 
ochrony 

bioróżnorodności, 
terenów zieleni i 

krajobrazu w 

Zadania 
monitorowane: 
Gmin Powiatu 

Wodzisławskiego 

brak środków 
finansowych 
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krajobrazu w 
planowaniu 

przestrzennym 
źródło danych:  

Gminy 

planowaniu 
przestrzennym 

Ilość oznakowanych 
form ochrony przyrody 
źródło danych: 
RDOŚ, Gminy 

4 10 

Oznakowanie granic 
obszarów uznanych za 

formy ochrony przyrody 
oraz postawienie tablic 

informacyjnych 

Zadanie 
monitorowane: Gmin 

Powiatu 
Wodzisławskiego, 

RDOŚ 

brak 
wystarczających 

środków 
finansowych 

Ilość ścieżek 
edukacyjnych/ 

przyrodniczych na 
obszarach cennych 

przyrodniczo 
źródło danych: 
RDOŚ, Gminy 

b.d. 10 

Opracowanie i 
wdrażanie założeń 

udostępniania 
turystycznego obszarów 
cennych przyrodniczo 

Zadanie 
monitorowane:  
Gmin Powiatu 

Wodzisławskiego, 
RDOŚ 

 

Powierzchnia lasów 
niestanowiących 
własności Skarbu 
Państwa objętych 

UPUL 
źródło danych: 

Starostwo w 
Wodzisławiu Śląskim 

100% 100% 

Nadzór nad lasami 
niestanowiącymi 
własności Skarbu 

Państwa 

Zadanie własne: 
Powiatu 

Wodzisławskiego 
 

Liczba działań w 
ramach planów zadań 

ochronnych 
źródło danych: 

Nadleśnictwo Rybnik, 
RDOŚ 

b.d. wg potrzeb 

Zachowanie lub 
przywrócenie 

właściwego stanu 
ekosystemów i 
gatunków oraz 

przeciwdziałanie 
zagrożeniom dla 

bioróżnorodności i 
georóżnorodności 

Zachowanie lub 
odtwarzanie właściwego 

stanu siedlisk i 
gatunków poprzez 
realizację zadań 

ochronnych 
wyznaczonych dla 

obszaru parku 
krajobrazowego 

Zadanie 
monitorowane: 

podmiotów 
wyznaczonych w 
planach ochrony i 

planach zadań 
ochronnych 

brak środków 
finansowych 

Zachowanie lub 
odtwarzanie właściwego 

stanu siedlisk i 
gatunków poprzez 
realizację zadań 

ochronnych 
wyznaczonych dla 

obszaru parku 
krajobrazowego 

Zadanie 
monitorowane: 

RDOŚ, podmiotów 
wyznaczonych w 
planach ochrony i 

planach zadań 
ochronnych 

brak środków 
finansowych 
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Powierzchnia 
przebudowanych 

drzewostanów 
źródło danych: 

Nadleśnictwa, gminy, 
właściciele lasów 

b.d. wg potrzeb 

Przebudowa 
drzewostanów na 

terenach leśnych w 
kierunku zgodności z 

siedliskiem oraz 
zalesienia 

Zadanie 
monitorowane: 

Nadleśnictwa Rybnik, 
właścicieli lasów 

brak środków 
finansowych 

Powierzchnia na której 
realizowany był 
program rolno- 
środowiskowy 
źródło danych: 

ARiMR 

281,09 ha 300 ha 

Zachowanie 
bioróżnorodności na 
terenach wiejskich z 

wykorzystaniem 
programów rolno- 
środowiskowych 

Zadanie 
monitorowane: 
rolników, ODR, 

ARiMR 

brak 
zainteresowania 

programami rolno-
środowiskowymi 

Ilość pomników 
przyrody na terenie 

powiatu 
źródło danych: 
RDOŚ, Gminy 

22 22 

Zachowanie i 
odtwarzanie właściwego 

stanu siedlisk, 
elementów przyrody 
nieożywionej oraz 

krajobrazu także poza 
terenem obszarów 

chronionych  

Zadanie 
monitorowane: 
zarządzających 

obszarem, Gminy, 
organizacji 

pozarządowych 

brak środków 
finansowych 

Ilość usuniętych 
stanowisk Barszczu 

Sosnowskiego 
źródło danych: Gminy 

0 wg potrzeb Usuwanie roślinności 
inwazyjnej 

Zadania 
monitorowane: 

właścicieli terenów 

brak środków 
finansowych 

Ilość gmin, które 
przeprowadziły prace 

na pomnikach przyrody 
źródło danych: 

ARiMR 

b.d. wg potrzeb 

Prowadzenie prac 
pielęgnacyjno- 

konserwatorskich 
pomników przyrody na 
terenie poszczególnych 

gmin 

Zadanie 
monitorowane: Gmin 

Powiatu 
Wodzisławskiego 

brak środków 
finansowych 

 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWYWĄ DO ROKU 2030 

Eko – Team Konsulting, mail: biuro@eko-team.com.pl tel. 513 100 869 
152 

 Harmonogram zadań własnych w zakresie zarządzenia zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i poprawa 
stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu 

L.p. Obszar 
interwencji Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 
Źródła finansowania 

Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 

rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok 2024 do 2030 

A B C D E F G H I J K 

1. 

O
ch

ro
na
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zy
ro

dy
 i 

kr
aj

ob
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zu
 

Nadzór nad lasami własności Skarbu Państwa Powiat 
Wodzisławski 36 38 39 20 50 środki własne powiatu  

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Powiatu Wodzisławskiego, a także szacunków własnych autorów POŚ dla Powiatu Wodzisławskiego,  
w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadani 

 
 Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie zarządzenia zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym ochrona i 

poprawa stanu różnorodności biologicznej i krajobrazu 

L.p. Obszar 
interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny 

za realizację 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania  

w latach 2021-2030 
(w tys. zł) 

Źródła finansowania 
Dodatkowe 

informacje o 
zadaniu 

A B C D E F G 

1. 

O
ch

ro
na

 p
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yr
od

y 
i k
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Aktualizacja systemu monitoringu różnorodności 
biologicznej i georóżnorodności oraz zagospodarowania 
przestrzennego, zintegrowanego z ORSIP i bazami GIOŚ 

RDOŚ, GIOŚ w ramach budżetu zadań 
własnych środki własne RDOŚ, GIOŚ  

Kontynuowanie inwentaryzacji waloryzacji przyrodniczej 
województwa za szczególnym uwzględnieniem grup 

organizmów, zbiorowisk roślinnych i siedlisk 
przyrodniczych o niewystarczającym rozpoznaniu 

Gminy Powiatu Wodzisławskiego, 
RDOŚ, GIOŚ 

w zależności od 
powierzchni terenu 

środki własne Gmin, Powiatu 
Wodzisławskiego  

Rozwój bazy dydaktycznej edukacji przyrodniczej oraz 
realizacja działań z zakresu edukacji ekologicznej oraz 

walorów przyrodniczych parków krajobrazowych 

Gminy Powiatu Wodzisławskiego, 
nadleśnictwa, RDOŚ, GIOŚ, 

Nadleśnictwo Rybnik, stowarzyszenia 

w zależności od ilości 
działań 

środki własne Gmin, Powiatu 
Wodzisławskiego, Nadleśnictwa Rybnik, 

stowarzyszeń 
 

Rozpoznanie obszarów występowania, identyfikacja 
zagrożeń oraz określenie warunków ochrony i monitoring 

gatunków i siedlisk objętych ochroną na potrzeby 
realizacji planów zadań ochronnych 

RDOŚ w ramach budżetu zadań 
własnych środki własne RDOŚ  

Integracja działań w ramach wdrażania zapisów Strategii 
Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego 

RDOŚ, GIOŚ, Gminy Powiatu 
Wodzisławskiego, Nadleśnictwo 

Rybnik, PGW WP 
koszty administracyjne środki własne RDOŚ, GIOŚ, Gmin, 

Nadleśnictwa Rybnik, PGW WP  
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Zapewnienie właściwej ochrony bioróżnorodności, 
terenów zieleni i krajobrazu w planowaniu przestrzennym Gminy Powiatu Wodzisławskiego koszty związane z 

aktualizacją PZP środki własne Gmin powiatu  

Oznakowanie granic obszarów uznanych za formy 
ochrony przyrody oraz postawienie tablic informacyjnych 

Gminy Powiatu Wodzisławskiego, 
RDOŚ 

w zależności od ilości 
działań 

środki własne Gmin Powiatu 
Wodzisławskiego, RDOŚ, WFOŚiGW  

Opracowanie i wdrażanie założeń udostępniania 
turystycznego obszarów cennych przyrodniczo oraz 
utrwalanie osiągniętych efektów z uwzględnieniem 

pojemności turystycznej tych obszarów 

Zadanie monitorowane:  
Gminy, RDOŚ 

koszty opracowań i 
wdrożeń 

środki własne Gmin Powiatu 
Wodzisławskiego, RDOŚ  

Zachowanie lub odtwarzanie właściwego stanu siedlisk i 
gatunków poprzez realizację zadań ochronnych 

wyznaczonych dla obszaru parku krajobrazowego 

RDOŚ, podmioty wyznaczone w 
planach ochrony i planach zadań 

ochronnych 

w zależności od ilości 
zadań w zakresie 

odtwarzania siedlisk i 
gatunków 

środki własne podmiotów wyznaczonych 
w planach zadań ochronnych 

środki własne RDOŚ 

 

 

Przebudowa drzewostanów na terenach leśnych w 
kierunku zgodności z siedliskiem oraz zalesienia 

Nadleśnictwo Rybnik, właściciele 
lasów 450 środki własne Nadleśnictwa Rybnik, 

właścicieli lasów  

Zachowanie bioróżnorodności na terenach wiejskich z 
wykorzystaniem programów rolno- środowiskowych ARiMR w zależności od 

zainteresowania środki własne ARiMR  

Zachowanie i odtwarzanie właściwego stanu siedlisk, 
cennych gatunków, elementów przyrody nieożywionej 

oraz krajobrazu także poza terenem obszarów chronionych 

Zarządzający obszarem, Gminy 
Powiatu Wodzisławskiego, 
organizacje pozarządowe 

w zależności od ilości 
zadań w zakresie 

odtwarzania siedlisk i 
gatunków 

środki własne Gmin, zarządzających 
obszarem  

Usuwanie roślinności inwazyjnej Właściciele terenu 
w zależności od ilości 
roślin i powierzchni 

porośniętej 
środki własne właścicieli terenów w razie 

potrzeby 

Prowadzenie prac pielęgnacyjno – konserwatorskich 
pomników przyrody na terenie poszczególnych gmin Gminy Powiatu Wodzisławskiego ok. 44 środki Gmin, WFOŚiGW ok. 2 na 

pomnik 

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Powiatu Wodzisławskiego, a także szacunków własnych autorów POŚ dla Powiatu Wodzisławskiego,  
w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania 
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 Cele, kierunki interwencji i zadania z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom środowiska 

lp. Obszar 
interwencji Cel 

Wskaźnik 

Kierunek interwencji Zadania Podmiot odpowiedzialny Ryzyka Nazwa  
(+ źródło danych) 

Wartość 
bazowa 

rok 2019 

Wartość 
docelowa 
rok 2024 
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m
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w
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Ilość kontroli w zakresie 
ochrony środowiska w 

przedsiębiorstwach 
źródło danych: 

dane WIOŚ 

20 20 

Zmniejszenie zagrożenia 
awariami oraz minimalizacja 

skutków w przypadku 
wystąpienia awarii  

Przeciwdziałanie poważnym awariom 
(prowadzenie kontroli zakładów, 
szkoleń, badań przyczyn, tak aby 
zmniejszyć ryzyko wystąpienia 

poważnych awarii) 

Zadanie monitorowane: 
WIOŚ, przedsiębiorstwa 

brak środków 
na działania 
kontrolne 

Ilość jednostek OSP, które 
dostały wsparcie 
źródło danych: 

dane Gmin Powiatu 
Wodzisławskiego 

wszystkie wszystkie 
Wsparcie jednostek straży pożarnej  
w sprzęt do ratownictwa techniczno-

chemiczno-ekologicznego  

Zadanie monitorowane 
Gmin Powiatu 

Wodzisławskiego  

brak środków 
finansowych 
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Ilość PA na terenie 
powiatu 

źródło danych: 
WIOŚ 

0 0 

Usuwanie skutków poważnych awarii 
w środowisku w razie zaistnienia takiej 

konieczności 

Zadanie monitorowane: 
sprawcy awarii brak potrzeby 

realizacji 
zadania  

z powodu 
braku awarii 

Zapobieganie lub usuwanie skutków 
zanieczyszczenia środowiska  

Zadanie monitorowane: 
Wojewoda, Marszałek Woj. 
Śląskiego, Straż Pożarna, 

WIOŚ i organy 
administracji 

Ilość kontroli transportu 
substancji niebezpiecznych 

źródło danych: 
dane Policji 

0 5 

Poprawa nadzoru nad logistyką 
transportową, w tym wyprowadzenie 
transportu substancji niebezpiecznych 

poza obszary zamieszkałe 

Zadanie monitorowane: 
zarządcy dróg, Policja 

ograniczone 
środki 

finansowe 

Ilość akcji edukacyjnych 
źródło danych: 
dane Powiatu 

Wodzisławskiego, Gmin 
Powiatu Wodzisławskiego 

20 20 

Kreowanie właściwych 
zachowań społeczeństwa  
w sytuacji wystąpienia 

zagrożeń 

Edukacja społeczeństwa na rzecz 
kreowania prawidłowych zachowań  

w sytuacji wystąpienia zagrożeń 
środowiska i życia ludzi z tytułu 

poważnych awarii 

Zadanie własne: Powiatu 
Wodzisławskiego 

Zadanie monitorowane: 
Gmin Powiatu 

Wodzisławskiego Policja, 
PSP, WIOŚ, PWIS 

akcje 
prowadzone sa 

w zakresie 
szeroko pojętej 

ochrony 
środowiska  
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 Harmonogram zadań własnych w zakresie zakresu przeciwdziałania zagrożeniom środowiska 

L.p. Obszar 
interwencji Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 

Szacunkowe koszty realizacji zadania 
(w tys. zł) Źródła finansowania 

Dodatkowe 
informacje  
o zadaniu 

rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok 2024 do 2030 
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Wsparcie jednostek OSP w sprzęt do 
ratownictwa techniczno-chemiczno-

ekologicznego  

Powiat 
Wodzisławski w zależności od potrzeb i posiadanych i pozyskanych środków środki własne Powiatu 

Wodzisławskiego  

Edukacja społeczeństwa na rzecz kreowania 
prawidłowych zachowań w sytuacji 
wystąpienia zagrożeń środowiska  

i życia ludzi z tytułu poważnych awarii 

Powiat 
Wodzisławski W trakcie innych działań edukacyjnych środki własne Powiatu 

Wodzisławskiego 

zadanie 
realizowane 

jest na 
bieżąco  

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Powiatu Wodzisławskiego, a także szacunków własnych autorów POŚ dla powiatu 
wodzisławskiego, w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania 

 
 Harmonogram zadań monitorowanych w zakresie zakresu przeciwdziałania zagrożeniom środowiska 

L.p. Obszar 
interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny 

za realizację 

Szacunkowe koszty realizacji 
zadania w latach 2021-2030 

(w tys. zł) 
Źródła finansowania 

Dodatkowe 
informacje  
o zadaniu 
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Wsparcie jednostek OSP w sprzęt do ratownictwa 
techniczno-chemiczno-ekologicznego  

Gminy Powiatu 
Wodzisławskiego 

w zależności od potrzeb i 
posiadanych i pozyskanych 

środków 

środki własne Gmin Powiatu 
Wodzisławskiego, środki województwa 

śląskiego 
 

Przeciwdziałanie poważnym awariom poprzez 
prowadzenie kontroli zakładów, szkoleń, badań 

przyczyn tak aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia 
poważnych awarii 

WIOŚ, przedsiębiorstwa koszty zależą od ilości 
 i zakresu kontroli środki własne przedsiębiorstw, środki WIOŚ 

działanie 
aktualnie jest 
realizowane  

Usuwanie skutków poważnych awarii w środowisku 
(w razie zaistnienia takiej konieczności) sprawcy awarii w zależności od skali awarii środki własne sprawców awarii 

w razie potrzeb 
Zapobieganie lub usuwanie skutków 

zanieczyszczenia środowiska  

Wojewoda, Marszałek Woj. 
Śląskiego, Straż Pożarna, WIOŚ 

i organy administracji 
w zależności od skali awarii 

środki własne Wojewody, Marszałka Woj. 
Śląskiego, Straży Pożarnej, WIOŚ i organów 

administracji 

Edukacja społeczeństwa na rzecz kreowania 
prawidłowych zachowań w sytuacji wystąpienia 

zagrożeń środowiska i życia ludzi z tytułu 
poważnych awarii 

Policja, SP, WIOŚ, PWIS w zależności od potrzeb i 
możliwości środki własne: Policji, SP, WIOŚ  

Źródło: koszty zamieszczone w tabeli pochodzą z danych udostępnionych przez instytucje realizujące zadania, WPF i WPI Powiatu Wodzisławskiego, a także szacunków własnych autorów POŚ dla Powiatu 
Wodzisławskiego, w niektórych przypadkach nie było możliwości oszacowania kosztów ze względu na brak informacji o szczegółowym zakresie zadania 
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7. System realizacji Programu Ochrony Środowiska  
Instrumentami wspomagającymi realizację Programu Ochrony Środowiska są elementy strategii rozwoju, 
programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1378, z późn. zm.). Wynikają one z obowiązków  
i kompetencji organów powiatu i gminy. Narzędziem, które koordynuje i spina w jedną całość działania związane 
z ochroną środowiska jest Program Ochrony Środowiska. Zapisy w nim zawarte przyczyniają się do zacieśniania 
współpracy powiatu i gmin z instytucjami i organizacjami działających na tym terenie.  
Wszystkie te działania przyczyniają się do większej skuteczności i efektywności wdrażania zapisów zawartych  
w „Programie…”. Z tej przyczyny procedura wdrażania i realizacji „Programu…” powinna zostać jasno  
i czytelnie przedstawiona, tak by instytucje i organizacje działające w szeroko pojętej ochronie środowiska miały 
możliwość weryfikacji realizacji zestawionych w „Programie…” celów i zadań środowiskowych. 
Kolejnym cennym narzędziem do realizacji „Programu…” jest zdobycie źródeł finansowania. Aby zapewnić 
sprawne funkcjonowanie zarządzania trzeba pamiętać o zasadzie zrównoważonego rozwoju i zapewnieniu 
sprawnych rozwiązań organizacyjnych nie tylko związanych z ochroną środowiska. Niezbędne jest by  
w procesie wdrażania „Programu Ochrony Środowiska…” wzięły udział instytucje różnych profili gospodarki 
oraz różnych sfer życia społecznego, wynikiem czego możliwa będzie realizacja „Programu…”, a także 
zachowanie ładu gospodarczego, społecznego i ekologicznego. 
Zarządzanie Programem Ochrony Środowiska na poziomie powiatu związane jest z potrzebą oddzielenia 
zarządzania środowiskiem i wydzielenia go, jako odrębnego niezbędnego celu do realizacji. W procesie wdrażania 
zapisów „Programu…”  będą uczestniczyć nie tylko jednostki bezpośrednio zaangażowane w opracowanie, 
procedury opiniowana, przyjmowania i  uchwalania opracowania. Będą to również podmioty uczestniczące  
w zarządzaniu „Programem…”, czyli jednostki administracji samorządowej, jednostki udzielające 
dofinansowania oraz spółki komunalne.  
Ważną rolę we wdrażaniu „Programu…” mają wszystkie podmioty realizujące zadania zapisane  
w „Programie…”, zarówno te własne, czyli Powiatu Wodzisławskiego, jak i monitorowane, do których zaliczamy 
zadania gmin należących do Powiatu Wodzisławskiego, zakładów przemysłowych i produkcyjnych, 
Nadleśnictwa, Wód Polskich, Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad, a także innych instytucji działających na terenie powiatu. 
W każdej fazie wdrażania „Programu…” uczestniczą mieszkańcy, którzy bezpośrednio wykorzystują produkty 
wynikające z realizacji postanowień Programu (np. sieć kanalizacji sanitarnej, zmodernizowana droga czy akcja 
ekologiczna).  
Zasadne jest ze względu na wiele obowiązków i zadań pojawiających się na każdym etapie wdrażania 
„Programu…” określenie możliwości rozłożenia środków i obowiązków na poszczególnych wykonawców 
postanowień dokumentu.  
Dzięki współdziałaniu jednostek zaangażowanych w „Program…” zostaną pozyskane środki finansowe  
i osiągnięte zamierzone efekty. Często duże znaczenie ma wykorzystanie doświadczeń sąsiednich jednostek 
administracyjnych, które wcześniej wdrażały na swoim obszarze swój „Program…” Partnerstwo w połączeniu  
z wymianą doświadczeń może stać się początkiem współpracy na szczeblu nie tylko lokalnym, ale także 
regionalnym. 
Podstawową zasadą w realizacji zapisów „Programu Ochrony Środowiska…” jest prawidłowe i  właściwe 
wykonywanie zadań własnych przez poszczególne jednostki świadome własnej roli we wdrażaniu  
i odpowiedzialne za swoje uczestnictwo w „Programie…”. Najważniejsza i  główna odpowiedzialność za 
prawidłowe wdrożenia spoczywa na Staroście Powiatu Wodzisławskiego,, który składa Radzie Powiatu raporty  
z wykonania „Programu…”. Starosta współdziała z organami administracji samorządowej wojewódzkiej, które 
dysponują narzędziami wynikającymi z ich kompetencji. Źródła finansowania „Programu…” stanowią środki 
własne samorządów, podmiotów gospodarczych, środki pozyskiwane z WFOŚiGW w Katowicach, z RPO WSL, 
funduszy unijnych, itp. 
Instytucje związane z ochroną środowiska, między innymi takie jak Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, przedkładają Radzie Powiatu sprawozdania 
roczne. Okresowo odbywają się posiedzenia komisji tematycznych, na których prezentowane są sprawozdania  
z działalności w zakresie ochrony środowiska, leśnictwa, edukacji, inwestycji czy promocji na terenie powiatu. 
Ponadto Starosta oraz Rada Powiatu współdziała z instytucjami administracji specjalnej, w dyspozycji, których 
znajdują się instrumenty kontroli i monitoringu. Instytucje te kontrolują respektowanie prawa, prowadzą 
monitoring stanu środowiska (Inspektor Sanitarny, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska), prowadzą 
monitoring wód (Wody Polskie). 
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Tabela 17 Działania w ramach zarządzania środowiskiem  

Lp. Zagadnienie Główne działania w latach 2021-2024 Instytucje uczestniczące 

1 Wdrażanie Programu ochrony 
środowiska 

Raport z wykonania Programu (co dwa lata) 

Starosta Powiatu 
Wodzisławskiego,, inne 

jednostki wdrażające 
Program 

Opracowanie Programu ochrony środowiska okresowo co 4 
lata 

Starosta Powiatu 
Wodzisławskiego, 

2 

Edukacja ekologiczna, 
Komunikacja ze 

społeczeństwem, System 
informacji o środowisku 

Realizacja Programu ochrony środowiska oraz współpraca  
z instytucjami zajmującymi się szeroko pojętą ochroną 

środowiska 

Rada Powiatu 
Wodzisławskiego, Zarząd 

Województwa, WIOŚ, 
Organizacje pozarządowe 

3 Systemy zarządzania 
środowiskiem 

Wspieranie i promowanie zakładów / instytucji 
wdrażających system zarządzania środowiskiem 

Powiat Wodzisławski, 
Wojewoda, Fundusze celowe 

4 Monitoring stanu środowiska Zgodnie z wymaganiami ustawowymi - Stan środowiska  
w województwie śląskim 

WIOŚ, WSSE, Powiat 
Wodzisławski 

 
Elementem polityki ekologicznej Powiatu Wodzisławskiego,  jest współpraca z instytucjami zajmującymi się 
badaniem stanu środowiska, przetwarzaniem uzyskanych danych oraz ich upowszechnianiem.  
Bezpośrednim wskaźnikiem zaawansowania realizacji zadań objętych „Programem ochrony środowiska…” 
będzie ciągły monitoring oraz kontrola podejmowanych działań. 
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8. Monitoring Programu 
Z wykonania „Programu…” Starosta Powiatu powinien co dwa lata sporządzać raporty i przedstawiać je Radzie 
Powiatu, a także przekazywać do organu wykonawczego Województwa Śląskiego.  
W związku z tym dla wspomagania procesu monitorowania postępów w realizacji „Programu…” wykorzystane 
zostaną wskaźniki realizacji „Programu…” ochrony środowiska zestawione w tabelach celów i zadań 
środowiskowych.  
Jednocześnie wskaźniki monitorowania jakości środowiska mają być narzędziem oceny realizacji „Programu…”  
w momencie przygotowywania raportów z jego wykonania. Dlatego też istotnym jest, aby wskaźniki 
monitorowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego były spójne ze wskaźnikami 
monitorowania jakości środowiska określonymi w Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego. 
Pozwoli to na wykonanie spójnych ze sobą raportów z realizacji Programów Ochrony Środowiska zarówno na 
szczeblu powiatowym, jak i wojewódzkim, a tym samym podsumowanie efektów prowadzonej polityki ochrony 
środowiska na terenie województwa śląskiego. 
Zgodnie z powyższym, w tabeli poniżej wskazano wskaźniki wraz z wartościami bazowymi i docelowymi zgodne 
z wskaźnikami wymienionymi w tabeli 70 w Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 
2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024.  
Dokumentem nadrzędnym do Programu ochrony środowiska jest także „Polityka Ekologiczna Państwa 2030” 
dlatego w tabeli poniżej wskazano także wskaźniki zaczerpnięte z ww Polityki, które możliwe są do określenia na 
poziomie Powiatu. Źródło wskaźników określono w nawiasie. 
Za dwa lata w trakcie wykonywania Raportu z realizacji POŚ i po określeniu wartości wskaźników możliwa będzie 
ocena czy Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego jest wdrażany w zakładanym stopniu czy 
zadania są realizowane w planowanym tempie i czy możliwa jest całościowa realizacja „Programu…” do końca 
okresu programowania. Jednocześnie wskaźniki te pozwolą na ocenę postępów w realizacji Programu Ochrony 
Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024. 
 
Tabela 18 Wskaźniki realizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego 

Lp. Wskaźnik Jednostka 
Wartość wyjściowa 
[2017 lub 2018 rok] 

Źródło danych  
o wskaźniku 

Powietrze atmosferyczne 

1 
Zmiana stężeń zanieczyszczeń pyłowych (pyłu PM10) na 
stanowiskach pomiarowych strefy śląskiej w stosunku do 

roku poprzedniego 
% 

Wodzisław Ślaski – 
poprawa o 16% 
2018 rok - 48 [µg/m3] 
2019 rok - 40 [µg/m3] 

Roczna ocena 
jakości powietrza 

2 Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie 
uciążliwych Mg/rok 162 GUS 

3 Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów 
szczególnie uciążliwych Mg/rok 327 994 GUS 

4 

Zużycie energii elektrycznej w roku w sektorach: 
- przemysł 

- gospodarstwa domowe 
- transport 
- rolnictwo 

GWh 

- 
79 241,71 

- 
- 

GUS 

5 Sprzedaż energii cieplnej w przeliczeniu na kubaturę 
budynków mieszkalnych ogrzewanych centralnie GJ 442 094 GUS 

Zasoby wodne 

6 % JCWP o wykazanym co najmniej dobrym stanie wód % 0 WIOŚ 
 (w ramach PMŚ) 

7 % punktów pomiarowych wód podziemnych, dla których 
wykazano dobry stan chemiczny wód % b.d. WIOŚ  

(w ramach PMŚ) 

7a Odsetek ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej w 
stosunku do ludności ogółem % 65,9 

Polityka 
Ekologiczna 

Państwa 2030 
GUS 

8 

Stosunek objętości ścieków wymagających oczyszczenia, 
ale odprowadzonych do środowiska jako nieoczyszczone 

do objętości odprowadzonych ścieków wymagających 
oczyszczenia ogółem 

% b.d. GUS 
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9 Odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków % 64,9 

Polityka 
Ekologiczna 

Państwa 2030 
GUS 

10 
Odsetek ludności korzystającej 

z oczyszczalni ścieków z podwyższonym usuwaniem 
biogenów 

% 64,9 GUS 

11 Zużycie wody w przeliczeniu na mieszkańca m3/rok 83,6 GUS 

Gospodarka odpadami 

12 Masa odebranych odpadów komunalnych – ogółem Mg 54 717,78 GUS 

13 Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie Mg 26 773,71 dane Gmin 

14 Masa odpadów komunalnych odebranych jako zmieszane 
odpady komunalne tys. Mg 27 994,07 

Sprawozdanie  
z realizacji zadań 

z zakresu 
gospodarowania 

odpadami 
komunalnymi 

15 Liczba czynnych składowisk odpadów, na których są 
składowane odpady komunalne sztuk 0 Urząd 

Marszałkowski 

16 Liczba instalacji do mechaniczno - biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych sztuk 0 Urząd 

Marszałkowski 

Ochrona przyrody 

17 Liczba i powierzchnia obszarów chronionych Sztuk, ha 1+22 
642,85 RDOŚ i GDOŚ 

18 Powierzchnia lasów ha 2 760,88 ha GUS 

18a Lesistość powiatu % 9,6 

Polityka 
Ekologiczna 

Państwa 2030 
GUS 

19 Powierzchnia terenów zielonych ha 511,32 GUS 

19a Powierzchnia parków, zieleńców i terenów zieleni 
osiedlowej w miastach ha 247,91 

Polityka 
Ekologiczna 

Państwa 2030 
GUS 

19b 
Powierzchnia parków, zieleńców i terenów zieleni 
osiedlowej w miastach w stosunku do powierzchni 

ogólnej 
% 0,9 

Polityka 
Ekologiczna 

Państwa 2030 
GUS 

Zasoby surowców naturalnych 

20 

Udokumentowane zasoby bilansowe ważniejszych 
surowców występujących na terenie powiatu 

[% zasobów krajowych]: 

tys. Mg, 
mln m3 

 

Bilans zasobów 
złóż kopalin  

w Polsce – PIG 
Warszawa 

- metan pokładów węgla (MPW) 19 537,83 
[0,58%] 

- węgiel kamienny 
1 155,139 
[8,013%] 

- rudy cynku i ołowiu 0 
- 

- dolomity 0 
- 

- surowce ilaste ceramiki budowlanej 11 988 
[0,58%] 

- wapienie i margle przemysłu cementowego 0 
- 

- kamienie łamane i bloczne 0 
- 

- piaski formierskie 0 
- 
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- piaski podsadzkowe 82 560,02 
[3,28%] 

- piaski i żwiry 
19 742 657 

[0,90%] 

- torfy 0 
- 

- wody lecznicze zmineralizowane, wody termalne 0 
- 

Gleby 

21 Powierzchnia gruntów ornych ha 13 385 GUS 

22 Powierzchnia upraw wieloletnich ha nie dotyczy GUS 

23 Powierzchnia łąk i pastwisk ha 3 250 GUS 

24 Łączna powierzchnia użytków rolnych ha 18 064 GUS 

Tereny poprzemysłowe 

25 Grunty zrekultywowane – powierzchnia 
[w gestii powiatu] ha b.d. GUS 

26 

Grunty zdewastowane i zdegradowane wymagające 
rekultywacji  
- ilość 
- powierzchnia 

szt. 
ha 

31 
806,4 ORSIP OPI-TPP 

26a Udział obszarów zdegradowanych w ogólnej 
powierzchni powiatu % 0,28 

Polityka 
Ekologiczna 

Państwa 2030 
GUS 

27 Grunty wymagające rekultywacji ha 85,16  GUS 

Hałas 

28 Liczba punktów monitoringu hałasu, w których 
stwierdzono przekroczenia poziomów dopuszczalnych sztuk 0 WIOŚ 

29 Drogi o nawierzchniach „cichych” km b.d. zarządzający 
drogami 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

30 

Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych na terenie województwa śląskiego uzyskane na podstawie badań 
wykonywanych w ramach PMŚ: 

-centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie 
mieszkańców > 50 tys.  V/m nie dotyczy WIOŚ 

- centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie 
mieszkańców < 50 tys. V/m Radlin, Wodzisław 

Śląski i Pszów WIOŚ 

Przeciwdziałanie poważnym awariom 

31 Liczba zakładów w rejestrze potencjalnych sprawców 
poważnych awarii sztuk 0 GIOŚ 

32 Liczba zdarzeń o znamionach poważnej awarii oraz 
poważnych awarii na terenie powiatu sztuk 0 GIOŚ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 70 z Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z 
uwzględnieniem perspektywy do roku 2024 oraz Polityka Ekologiczna Państwa 2030 - strony 59-61 

 
Jako komórkę monitorującą proces wdrażania i realizacji POŚ oraz harmonogram jego realizacji wskazuje się 
Wydział Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim.
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9. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 
„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy 
do roku 2030” (zwany dalej Programem) został opracowany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 kwietnia 2001 
r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), jako narzędzie prowadzenia polityki 
ochrony środowiska w powiecie Wodzisławskim. Poprzedni dokument opracowany został w 2017 r. i obowiązuje  
w perspektywie do 2020 r. 
Podstawą do opracowania niniejszego Programu są zalecenia wynikające z Wytycznych do opracowania 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska z 2015 roku oraz zmiany prawne.  
W niniejszym opracowaniu autorzy starali się dokonać porównania stanu środowiska z roku 2017 z obecnym 
według informacji z 2019 roku (natomiast jeśli brakowało takich informacji posłużono się danymi z 2018 oraz 
2017 roku). 
Ustawa Prawo ochrony środowiska nie określa sztywnych ram programu ochrony środowiska, zwraca natomiast 
uwagę (art. 17), by opracowanie uwzględniało pewne dokumenty określone w art. 14, tj. strategie rozwoju, 
programy i dokumenty programowe, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 
polityki rozwoju (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.), co zostało w dokumencie uwzględnione. 
Przedmiotowe opracowanie dla Powiatu Wodzisławskiego zawiera takie elementy jak: 
Wstęp - rozdział ten zawiera podstawę prawną i cel przygotowania programu ochrony środowiska,  
a także okres objęty opracowaniem, metodykę, strukturę i zakres dokumentu.  
W rozdziale drugim wykazano spójność niniejszego opracowania z dokumentami nadrzędnymi opracowanymi we 
wcześniejszych latach szczebla krajowego, regionalnego i wojewódzkiego.  
Rozdział trzeci to informacje ogólne o powiecie. Zawartość tego rozdziału to m.in. informacje o położeniu 
administracyjnym oraz dane dotyczące uwarunkowań gospodarczych i środowiskowych powiatu. Konieczne było 
wskazanie uwarunkowań wynikających z dokumentów strategicznych wyższego szczebla (krajowych  
i wojewódzkich). 
Rozdział czwarty to ocena aktualnego stanu środowiska. W rozdziale tym opisano stan aktualny oraz wskazano 
najważniejsze problemy w zakresie każdego komponentu środowiska.  
Po analizie stanu aktualnego dla każdej dziedziny środowiskowej przeprowadzono analizę SWOT i stworzono  
w rozdziale szóstym cele i kierunki działań, a także harmonogramy realizacji zadań własnych – powiatowych  
i zadań monitorowanych – czyli realizowanych przez Gminy Powiatu Wodzisławskiego, instytucje administrujące 
uzbrojeniem terenu oraz przedsiębiorców i inne osoby prawne. Cele i kierunki działań w zakresie każdej dziedziny 
interwencji zostały zestawione w tabelach. Zapisano w nich nadrzędne cele środowiskowe, wskaźniki z podaniem 
wartości bazowej z roku 2019 (lub 2018)  oraz wartością do osiągnięcia w 2030 roku. Dopełnieniem celów i zadań 
jest wyszczególnienie każdego zadania wraz z określeniem jednostki odpowiedzialnej oraz czynników ryzyka 
jakie mogą mieć miejsce, co warunkuje realizację zadania. Przykładem jest brak pozyskanych środków 
finansowych na realizację zadania.  
Drugą częścią rozdziału szóstego są harmonogramy realizacji zadań, w których zadania mają określone koszty 
realizacji oraz źródła finansowania. W tej części zamieszczono także dodatkowe informacje o zadaniu, przykładem 
jest informacja, iż zadanie będzie realizowane jako kontynuacja lub tylko w razie zaistnienia potrzeby.  
W rozdziale siódmym opisano system realizacji Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego. 
Projekt Programu podlega zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Śląskiego. W trakcie procedur opracowania 
„Programu…” Powiat zapewnił możliwość udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie określonym w ustawie 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.). 
Po podjęciu uchwały Rady Powiatu Program zostanie przyjęty do realizacji.  
W procesie wdrażania zapisów Programu będą uczestniczyć nie tylko jednostki bezpośrednio zaangażowane  
w opracowanie, procedury opiniowana, przyjmowania i  uchwalania opracowania. Będą to także jednostki 
administracji samorządowej, jednostki udzielające dofinansowania, a także wszystkie podmioty realizujące 
zadania zapisane w Programie. 
Program Ochrony Środowiska jest narzędziem, które koordynuje i spina w jedną całość działania związane  
z ochroną środowiska. Zapisy w nim zawarte przyczyniają się do zacieśniania współpracy instytucji i organizacji 
działających na terenie Powiatu.  
W rozdziale ósmym opisano system monitoringu realizacji Programu Ochrony Środowiska, który da obraz 
postępów w realizacji zamierzeń Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego. Jednocześnie  
w związku z tym, iż co dwa lata będą sporządzane raporty z realizacji Programu Ochrony Środowiska pokazujące 
stan wykonania zadań zapisanych w Programie w celach (w rozdziale 6) stworzono pomocne narzędzie 
monitorujące stan realizacji Programu. Dla każdego zadania zapisanego w Programie określono wskaźniki 
realizacji ze stanem bazowym na 2019 rok (lub 2018) oraz stanem docelowym na 2030 rok. Porównanie tych 
wskaźników pozwoli na ponowną ocenę stanu środowiska na terenie powiatu. Jako komórkę monitorującą proces 
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wdrażania i realizacji POŚ oraz harmonogram jego realizacji wskazuje się Wydział Ochrony Środowiska w 
Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim. 
Realizacja zadań zaproponowanych w Programie przyczyni się do: 

• zwiększenia atrakcyjności Powiatu poprzez usunięcie wyrobów zawierających azbest, 
• powiększenia powierzchni terenów rekreacyjnych poprzez rekultywacje terenów górniczych, 
• polepszenia warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez: zmniejszenie niskiej emisji (wymiany 

kotłów, remonty i modernizacje dróg), rozbudowę sieci kanalizacji, wodociągów sieci gazowe  
i elektroenergetyczne, 

• stworzenia warunków do inwestowania przez przedsiębiorców,  
• a także ogólnej poprawy jakości walorów środowiskowych Powiatu Wodzisławskiego. 
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