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1. Wstęp 

1.1 Podstawa prawna opracowania 

Niniejszy Raport z wykonania „Programu  ochrony  środowiska  dla  Gminy  Lewin Brzeski na lata 
2016-2019 z perspektywą do roku 2023” za lata 2016-2017 został opracowany zgodnie z art. 18 ust. 2 
Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 799 ze zm.). W myśl 
przytoczonego przepisu Raport sporządzony jest za okres dwóch lat. Ponadto, obowiązkiem Burmistrza 
Lewina Brzeskiego jest przedstawienie Raportu dla Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim.   

Obowiązujący „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2019 z 

perspektywą do roku 2023” został przyjęty Uchwałą Nr XXVII/266/2016 Rady Miejskiej w Lewinie 

brzeskim z dnia 29 grudnia 2016r.  

Zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. 

U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.), Burmistrz Lewina Brzeskiego ma obowiązek zamieścić w Biuletynie 

Informacji Publicznej niniejszy Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lewin 

Brzeski na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023” za lata 2016-2017, tak, aby każdy mieszkaniec 

mógł zweryfikować stopień realizacji zamierzeń gminy w zakresie ochrony środowiska. 

1.2 Cel i zakres opracowania 

Głównym celem sporządzonego Raportu jest ocena stopnia realizacji założonych celów oraz 

podsumowanie efektów działań wyznaczonych w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Lewin 

Brzeski na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023”. 

Podstawą tworzenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2019 z 

perspektywą do roku 2023” było planowanie strategiczne, które określa długoterminową wizję i misję 

gminy oraz wyznacza cele strategiczne. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata 

2016-2019 z perspektywą do roku 2023” jest dokumentem strategicznym i nie stanowi przepisów prawa 

miejscowego. W dokumencie wyznaczono cele ekologiczne i priorytety oraz zadania, w jakim powinien 

podążyć samorząd mając na celu zachowanie i poprawę stanu środowiska przyrodniczego.  

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 

2023” został przygotowany na 4 lata tj. 2016-2019, w których zakłada się realizację zadań 

krótkoterminowych. Kolejne 4 lata tj. do 2023 roku uwzględniają perspektywę czasową, na którą 

wyznaczono zadania długoterminowe. Niniejszy Raport obejmuje okres sprawozdawczy 2016-2017.  

Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozę stanu poszczególnych 

komponentów środowiska na terenie gminy Lewin Brzeski, uwarunkowania zewnętrzne (obowiązujące 

akty prawne) i wewnętrzne, a także inne wymagania w zakresie jakości środowiska. Zgodnie z powyższym 

w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 

2023” wyznaczono następujące obszary, cele i kierunki interwencji: 

 

1) Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Cel: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych i osiągnięcie wymaganych standardów 

jakości powietrza 

Kierunek interwencji:  

 Redukcja emisji zanieczyszczeń atmosferycznych poprzez termomodernizację/zwiększenie 

efektywności energetycznej  

 Rozbudowa systemów energooszczędnych  

 Redukcja emisji zanieczyszczeń atmosferycznych poprzez wymianę/modernizację źródeł 

ciepła  

 Termomodernizacja i rozbudowa systemów energooszczędnych 
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 Rozwój odnawialnych źródeł energii  

 Ocena stanu jakości powietrza  

 Działania w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń komunikacyjnych 

 Działania kontrolne w zakresie ochrony powietrza 

2) Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem 

Cel: Zmniejszenie oddziaływania hałasu i ochrona przed hałasem 

Kierunek interwencji:  

 Poprawa stanu układu komunikacyjnego  

 Podjęcie działań organizacyjnych umożliwiających kontynuowanie prac nad określeniem 

konkretnych zadań inwestycyjnych zmierzających do minimalizacji oddziaływań akustycznych, 

i ograniczenia wielkości populacji zagrożonej nadmiernym hałasem, a których konieczność 

wykonania z aktualizowania i tworzenia map akustycznych.  

 Ocena stanu klimatu akustycznego 

 Zmniejszenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego, zwłaszcza na terenach zabudowanych 

 Działania kontrolne w zakresie ochrony przed hałasem 

 Monitorowanie stanu realizacji programu ochrony środowiska przed hałasem 

3) Obszar interwencji: Pola elektromagnetyczne 

Cel: Ochrona przed ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym 

Kierunek interwencji:  

 Minimalizacja oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na zdrowie człowieka i 

środowisko 

 Ocena oddziaływania pól elektro-magnetycznych 

 Działania kontrolne w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektro-magnetycznym 

4) Obszar interwencji: Gospodarowanie wodami 

Cel: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 

Kierunek interwencji:  

 Działania systemowe w zakresie gospodarowania wodami 

 Ocena jakości wód powierzchniowych i podziemnych  

 Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody  

 Minimalizacja ryzyka powodziowego 

 Kształtowanie i racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych  

 Ograniczenie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń 

 Ograniczenie odpływu biogenów z terenów rolniczych  

5) Obszar interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa 

Cel: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej 

Kierunek interwencji:  

 Rozbudowa infrastruktury oczyszczania ścieków z uwzględnienie zabudowy rozproszonej 

 Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki 

 Ograniczenie ładunku zanieczyszczeń w ściekach   

6) Obszar interwencji: Zasoby geologiczne 

Cel: Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi 

Kierunek interwencji:  

 Poprawa dostosowania działań w zakresie planowania przestrzennego 

 Ochrona zasobów naturalnych 

 Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin w eksploatowanych złożach  

 Pobudzanie aktywności potencjalnych przedsiębiorców w zakresie możliwości poszukiwania i 

eksploatacji kopalin 

7) Obszar interwencji: Gleby 
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Cel: Ochrona gleb i racjonalne wykorzystanie terenu 

Kierunek interwencji:  

 Ocena jakości gleb 

 Ochrona gleb przed negatywnym wpływem transportu i infrastruktury transportowej  

 Właściwe gospodarowanie gruntami najwyższych klas  

 Wdrażanie programów, metod gospodarowania i technologii produkcji korzystnych dla 

środowiska  

 Rekultywacja gruntów 

8) Obszar interwencji: Gospodarowanie odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Cel: Racjonalna gospodarka odpadami  

Kierunek interwencji:  

 Ograniczenie ilości odpadów kierowanych na składowisko oraz zmniejszenie oddziaływania 

odpadów na środowisko 

 Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów oraz właściwe ich zagospodarowanie 

 Właściwe gospodarowanie odpadami poprzez realizację działań systemowych i programowych  

9) Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe 

Cel: Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów 

Kierunek interwencji:  

 Przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej, utrzymanie i odtworzenie 

ekosystemów i ich funkcji, w tym ochrona krajobrazu  

 Zrównoważona gospodarka leśna  

 Zwiększenie lesistości województwa  

 Poprawa zdrowotności i odporności drzewostanów  

 Ochrona i renaturalizacja obszarów leśnych  

 Ochrona gatunkowa  

 Utrzymanie i kształtowanie krajobrazu rolniczego 

Cel: Ochrona dziedzictwa kulturowego 

 Opieka nad zabytkami 

10) Obszar interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami 

Cel: Przeciwdziałanie wystąpieniu awarii oraz ekstremalnych zagrożeń dla środowiska 

Kierunek interwencji:  

 Wsparcie jednostek straży pożarnej w zakresie wyposażenia do prowadzenia działań 

ratowniczych, zapobiegania i przeciwdziałania poważnym awariom oraz zagrożeniom 

środowiska i zdrowia człowieka, wynikającym z nadzwyczajnych zdarzeń. 

 Minimalizacja potencjalnych negatywnych skutków dla ludzi, środowiska, dziedzictwa 

kulturowego, działalności gospodarczej poprzez działania prewencyjne 

11) Obszar interwencji: Edukacja ekologiczna 

Cel: Podniesienie świadomości ekologicznej 

Kierunek interwencji:  

 Pobudzenie u mieszkańców odpowiedzialności za otaczające środowisko i wyeliminowanie 

negatywnych zachowań 

 Realizacja działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa 

 Rozwój infrastruktury turystyczno-dydaktycznej 
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1.3 Metodyka opracowania 

Ocenę realizacji założeń „Programu ochrony Środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2019 

z perspektywą do roku 2023” odniesiono do poszczególnych, nakreślonych w Programie celów i zadań. 

Przedstawiono ocenę realizacji zadań w latach 2016-2017 w rozbiciu na poszczególne lata wraz z 

określeniem poniesionych kosztów i jednostki realizującej.  

W celu oceny efektywności realizacji przyjętych założeń porównano stan środowiska z roku, w 

którym zebrano materiały wejściowe do opracowania „Programu ochrony Środowiska dla Gminy Lewin 

Brzeski na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023” tj. rok 2015/2016 oraz lata okresu 

sprawozdawczego tj. rok 2016 i 2017. W „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata 

2016-2019 z perspektywą do roku 2023” wyznaczono wskaźniki stanu środowiska pozwalające na 

monitorowanie oceny realizacji POŚ w poszczególnych latach. W niniejszym Raporcie w rozdziale 3 

dokonano zestawienia wartości bazowych wskaźników przyjętych w POŚ ze stanem w latach 2016-2017.  

Raport został opracowany na podstawie danych i informacji uzyskanych z: Urzędu Miejskiego w 

Lewinie Brzeskim oraz innych jednostek, których działania były wpisane w harmonogram zadań w ramach 

Programu. W szczególności podstawą sporządzenia Raportu z realizacji „Programu ochrony Środowiska 

dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023” były:  

 sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lewin Brzeski za lata 2016 i 2017,  

 dane statystyczne pochodzące z Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego,  

 raporty Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu,   

 dane uzyskane z jednostek działających w zakresie ochrony środowiska (dane uzyskane na wniosek), 

 uchwały, postanowienia, porozumienia, decyzje, pozwolenia, umowy pozyskane z Urzędu Miejskiego 

w Lewinie Brzeskim 
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2. Ocena realizacji celów, kierunków i zadań zawartych w „Programie 

ochrony Środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2019 z 

perspektywą do roku 2023” za lata 2016 – 2017 

2.1 Ochrona klimatu i jakości powietrza 

Tabela 1. Ocena realizacji celu, kierunków i zadań zawartych w POŚ dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-
2019 w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza za lata 2016-2017 

Cel: Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych i osiągnięcie wymaganych standardów 
jakości powietrza 
Kierunek interwencji:  

 Redukcja emisji zanieczyszczeń atmosferycznych poprzez termomodernizację/zwiększenie 
efektywności energetycznej  

 Rozbudowa systemów energooszczędnych 
 Redukcja emisji zanieczyszczeń atmosferycznych poprzez wymianę/modernizację źródeł ciepła 
 Rozwój odnawialnych źródeł energii 
 Ocena stanu jakości powietrza 
 Działania w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń komunikacyjnyc 
 Działania kontrolne w zakresie ochrony powietrza 

 
Zadania do realizacji przyjęte w POŚ: 
Nazwa zadania Wykonanie 

ZADANIA WŁASNE 
Termomodernizacja budynku PSP w Łosiowie TAK 
Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie TAK 
Budowa farm fotowoltaicznych NIE 
Budowa elektrowni wodnych NIE 
Przebudowa, wyposażenie kotłowni wraz ze zmianą źródła ciepła dla PSP w Skorogoszczy TAK 
Budowa kotłowni wraz z instalacjami OZE dla c.o. dla gimnazjum w Lewinie Brzeskim NIE 

ZADANIA MONITOROWANE 
Monitoring jakości powietrza  TAK 
Identyfikacja obszarów występowania przekroczeń poziomów odniesienia jakości powietrza 

atmosferycznego 
TAK 

Wykonywanie obowiązkowych pomiarów w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza 

oraz przekazywanie odpowiednim organom w formie ustalonej prawem  
TAK 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych na terenach zamieszkania zbiorowego, w 

szczególności: 

- podjęcie starań o pozyskanie środków finansowych dla realizacji obwodnic i obejść drogowych 

na najbardziej obciążonych szlakach komunikacyjnych, 

- poprawa stanu technicznego dróg, 

- zmiany w organizacji ruchu komunikacyjnego na terenach miejskich, 

- sprzątanie dróg przez ich zarządców. 

TAK 

Modernizacja systemów grzewczych i eliminacja niskiej emisji zanieczyszczeń, w tym: 

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza ze spalania paliw sektorze produkcyjnym i 

komunalnym, 

- likwidacja lokalnych kotłowni i podłączenie obiektów do zbiorczej sieci cieplnej, 

- wprowadzanie niskoemisyjnych nośników energetycznych, 

- modernizacja kotłowni, termomodernizacja i zamiana nośnika energetycznego w obiektach 

komunalnych, 

- modernizacja i hermetyzacja procesów technologicznych w celu likwidacji powstawania emisji „u 

TAK/NIE1 

 

                                                             
1 Zadanie rozpoczęte/w trakcie realizacji/nie ukończone 



 
 www.e-ekologika.pl 

biuro@e-ekologika.pl 
 Strona | 9 

 

źródła” oraz zastosowanie instalacji ochronnych, 

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń lotnych związków organicznych (LZO) powstających w 

wyniku magazynowania benzyn oraz ich dystrybucji, 

- ograniczenie emisji metali ciężkich do powietrza oraz trwałych zanieczyszczeń organicznych do 

środowiska 

Budowa 2 instalacji zbiornikowych gazu w oparciu o naziemne zbiorniki gazu płynnego 2 x 6400 l 

każda wraz z 2 instalacjami wewnętrznymi gazu dla 2 budynków inwentarskich. Zmiana sposobu 

ogrzewania z węglowego na gazowe 
NIE 

Prowadzenie kontroli przez organy i inspekcje ochrony środowiska w zakresie gospodarowania 

odpadami – dążenie do likwidacji problemu spalania odpadów poza spalarniami i 

współspalarniami odpadów oraz prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów w 

zakresie ochrony środowiska  

TAK 

Zgodnie z Ustawą z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1471 ze zm.) 
Inspektorat Ochrony Środowiska ma uprawnienia do kontrolowania podmiotów korzystających ze 
środowiska, a w sytuacji naruszenia przepisów prawa podjęcia stosownych działań wobec podmiotu 
działającego na szkodę dla środowiska.  
Inspekcja Ochrony Środowiska ma również ustawowy obowiązek udzielania pomocy organom 
samorządu terytorialnego w realizacji ich zadań kontrolnych w zakresie ochrony środowiska. 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu w latach 2016-2017 prowadził w ramach zadań 
własnych kontrolę zakładów pod względem emisji zanieczyszczeń do powietrza. W 2016r. WIOŚ w 
Opolu przeprowadził 3 kontrole terenowe w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza, natomiast w 
2017r. 4  kontrole terenowe.  
W ramach współpracy Powiatu Brzeskiego z WIOŚ w Opolu, w latach 2016-2017 prowadzone były 
badania stanu jakości powietrza na terenie powiatu brzeskiego metodami pasywnymi w zakresie 
dwutlenku siarki i dwutlenku azotu. Na terenie gminy Lewin brzeski punkt pomiarowy zlokalizowany 
był przy ul. Narutowicza w Lewinie Brzeskim.  
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim w latach 2016-2017 przyjmowali zgłoszenia od 
mieszkańców dotyczące niewłaściwego/podejrzanego spalania paliw w gospodarstwach domowych. 
Zgłoszenie było rejestrowane, a kontrola przeprowadzona niezwłocznie. W tym okresie podczas 
prowadzenia czynności sprawdzających nie nałożono żadnych kar, ani opłat.  
 
Art. 379 Ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zm.) wskazuje, że Burmistrz 
Gminy Lewin Brzeski posiada uprawnienia do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o 
ochronie środowiska. Powyższe zadanie jest zadaniem ciągłym, wynikającym z obowiązków 
ustawowych.  

W przypadku, jeśli podmiot korzystający ze środowiska negatywnie oddziałuje na środowisko, starosta 
jest organem ochrony środowiska właściwym do wydawania decyzji, w których może nałożyć 
obowiązek:  ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia, przywrócenia środowiska do 
stanu właściwego; określając równocześnie zakres ograniczenia lub stan, do jakiego ma zostać 
przywrócone środowisko a także czynności, zmierzające do osiągnięcia tych celów. Zgodnie z informacją 
Starosty Brzeskiego we wrześniu 2017r. przeprowadzono kontrole w zakresie ochrony powietrza 
atmosferycznego na terenie Zakładu Poolfactory Sp. z o.o., Starpool Sp.k. zlokalizowanego w Lewinie 
Brzeskim przy ul. Fabrycznej. Podczas kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości pod 
względem ochrony środowiska.  

Art. 144 ust. 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zm.) wskazuje, że 
eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie powinna 
powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący 
instalację ma tytuł prawny. Organ ochrony środowiska wydaje w drodze decyzji, pozwolenie na 
wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, w których określa wartości graniczne. Organem właściwym 
do wydania takiej decyzji jest Starosta, Marszałek lub Wojewoda. Decyzje wydawane są w ramach zadań 
własnych z wydatków bieżących. 

Działaniem administracyjnym pozwalającym na uwzględnianie ochrony środowiska przy lokalizacji 
przedsięwzięć jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydawana dla przedsięwzięć 
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określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 71) . Podstawą prawną wydawania 
decyzji jest Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 
2018r., poz. 2081 ze zm.). Zgodnie z cytowaną ustawą organem uprawnionym do wydawania 
przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Gminy Lewin Brzeski, a w niektórych przypadkach Regionalny 
Dyrektor Ochrony Środowiska. Powyższe zadanie jest zadaniem ciągłym, wynikającym z obowiązków 
ustawowych, stanowi wydatek bieżący. 
 
W zakresie wyznaczonego kierunku związanego z ochroną powietrza atmosferycznego Gmina Lewin 
Brzeski w latach 2016-2017 prowadziła edukację ekologiczną, w ramach której poruszano kwestie 
związane z ochroną powietrza, zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń, oszczędnością energii i 
stosowaniem odnawialnych źródeł energii. Ponadto w latach 2016-2017 Gmina Lewin Brzeski 
przeprowadziła liczne remonty i modernizacje dróg gminnych, co wpłynęło na zmniejszenie 
negatywnych oddziaływań w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza np. poprzez utwardzenie 
zniszczonej nawierzchni (emisja wtórna do powietrza, upłynnienie ruchu). Szczegółowe zestawienie 
inwestycji drogowych znajduje się w rozdziale 2.3. Zagrożenie hałasem.  
 
W latach 2016-2017 Gmina Lewin Brzeski nie prowadziła żadnych dofinansowań dla mieszkańców w 
zakresie zakupu lub montażu instalacji odnawialnych źródeł energii. Obecnie na terenie gminy Lewin 
Brzeski funkcjonują następujące instalacje OZE: panele słoneczne na dwóch budynkach w Łosiowie, 
panele słoneczne w Skorogoszczy i Przeczy oraz panele fotowoltaiczne na budynkach Szkoły 
Podstawowej i byłych Gimnazjach w Łosiowie i Skorogoszczy.  
 
Dnia 1 listopada 2017r. na terenie całego województwa opolskiego zaczęła obowiązywać Uchwała 
„antysmogowa” Nr XXXII/367/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 26 września 2017r. w 
sprawie wprowadzenia na obszarze województwa opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, 
w których następuje spalanie paliw. Zgodnie z jej wymogami od dnia 1 listopada 2017 r. zakazane jest 
stosowanie w instalacjach ogrzewania obiektów budowlanych, przygotowywania ciepłej wody 
użytkowej lub przygotowywania posiłków następujących paliw: 

1) węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, 
2) mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. paliw o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm, 
3) paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokoncentratów węglowych,  
4) paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawartość frakcji o uziarnieniu 

mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15%, 
5) drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%. 

 
W latach 2016-2017 Gmina Lewin Brzeski nie podjęła żadnych działań  zmierzających do ograniczenia 
tzw. niskiej emisji poprzez dofinansowanie działań zmierzających do modernizacji/wymiany lokalnych 
źródeł ciepła. Gmina Lewin Brzeski nie uruchomiła w tym zakresie żadnych dofinansowań. Niemniej 
jednak istotnym jest wskazanie, że w 2018r. zaczęła obowiązywać Uchwała nr XLIII/380/2018 Rady 
Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji 
celowych ze środków budżetu Gminy Lewin Brzeski na realizację zadań służących ochronie powietrza. W 
uchwale zostały określone zasady i regulamin udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu 
ochrony środowiska, służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza, realizowane wyłącznie w 
budynkach mieszkalnych oraz lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, położonych w 
obrębie granic administracyjnych gminy Lewin Brzeski, ze środków budżetu gminy Lewin Brzeski. 
Weryfikacja i ocena zrealizowanych dotacji i wymienionych urządzeń grzewczych zostanie 
przedstawiona w kolejnym Raporcie w wykonania POŚ za lata 2018-2019.  
Na uwagę zasługuje również fakt, iż w lipcu 2019r. Gmina Lewin Brzeski otrzymała decyzję o przyznaniu 
dofinansowania na realizację zadania pn. „Wymiana i likwidacja indywidualnych źródeł ciepła na 
ekologiczne na obszarze Gminy Lewin Brzeski” na kwotę 1 358 010,00 zł. Otrzymanie dofinansowania 
jest efektem poprawnie złożonego wniosku i prac włożonych w jego przygotowanie w perspektywie lat 
wcześniejszych w tym również okresu sprawozdawczego tj. lat 2016-2017.  
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Wykaz zrealizowanych zadań za lata 2016-2017 Rok 
Koszty i podmiot 

odpowiedzialny [zł] 

Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności 
publicznej PSP w Łosiowie 

2016 
29889,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Remont dachu w Przedszkolu w m. Skorogoszcz 2016 
74947,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Zakup kotła gazowego (budynek Olimpia Lewin) 2016 
4000,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone 
przez WIOŚ w Opolu 

2016 

9900,00 
(Powiat Brzeski – 

dotacja dla WIOŚ w 
Opolu) 

Wymiana pieca C.O. w PSP w Skorogoszczy 2016 
110770,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej OSP w Gminie 
Lewin Brzeski 

2017 
6150,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Poprawa efektywności energetycznej  budynku użyteczności 
publicznej PSP  w Łosiowie 

2017 
40,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Badania stanu jakości powietrza metodami pasywnymi prowadzone 
przez WIOŚ w Opolu 

2017 

9675,00 
(Powiat Brzeski – 

dotacja dla WIOŚ w 
Opolu) 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Powiatu 
Brzeskiego w wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – Dom 
Dziecka w Skorogoszczy – opracowanie studium wykonalności 
inwestycji 

2017 
4003,65 

(Powiat Brzeski) 
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2.2 Zagrożenie hałasem 

Tabela 2. Ocena realizacji celu, kierunków i zadań zawartych w POŚ dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-
2019 w zakresie zagrożeń hałasem za lata 2016-2017 

Cel: Zmniejszenie oddziaływania hałasu i ochrona przed hałasem 
Kierunek interwencji:  

 Poprawa stanu układu komunikacyjnego  
 Podjęcie działań organizacyjnych umożliwiających kontynuowanie prac nad określeniem 

konkretnych zadań inwestycyjnych zmierzających do minimalizacji oddziaływań akustycznych, i 
ograniczenia wielkości populacji zagrożonej nadmiernym hałasem, a których konieczność 
wykonania z aktualizowania i tworzenia map akustycznych. 

 Ocena stanu klimatu akustycznego 
 Zmniejszenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego, zwłaszcza na terenach zabudowanych 
 Działania kontrolne w zakresie ochrony przed hałasem 
 Monitorowanie stanu realizacji programu ochrony środowiska przed hałasem 

 
Zadania do realizacji przyjęte w POŚ: 

 
Nazwa zadania Wykonanie 

ZADANIA WŁASNE 
Wykonanie dokumentacji dróg gminnych i chodnika sołectwa Przecza TAK 

Wykonanie prac projektowych budowy chodnika oraz nawierzchni asfaltowej drogi gminnej – 

środki sołectwa Strzelniki 
TAK 

Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski wraz z 

opracowaniem dokumentacji projektowej. 
TAK 

Uwzględnienie potrzeb w zakresie ochrony przed hałasem w miejscowych  

planach zagospodarowania przestrzennego (wskazanie źródeł hałasu, wyznaczanie stref o 

zróżnicowanej  funkcji z uwzględnieniem standardów akustycznych dla poszczególnych terenów) 
TAK 

ZADANIA MONITOROWANE 
Monitoring hałasu  NIE 
Rejestr obszarów, na których występuje przekroczenie norm poziomu hałasu pochodzącego z 

węzłów komunikacyjnych 
TAK 

Realizacja inwestycji dotyczących rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

powstawaniu i przenikaniu hałasu do środowiska z transportu (budowa obwodnic, upłynnienie 

ruchu, stosowanie ograniczeń prędkości, stosowanie tzw. cichych nawierzchni przy budowie lub 

modernizacji dróg) 

TAK 

Budowa ciągu pieszego- rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 458 na odcinku Lewin 

Brzeski- Kantorowice 
TAK 

Wydawanie w miarę potrzeb decyzji ustalających dopuszczalny poziom hałasu przemysłowego TAK 
Kontrole wydawanych decyzji w zakresie przestrzegania dopuszczalnej emisji hałasu 

przemysłowego, wprowadzanie urządzeń ograniczających emisję hałasu 
TAK 

Opracowanie wynikających z map akustycznych Programów ochrony przed hałasem terenów poza 

aglomeracjami 
TAK 

Sporządzanie raportów dotyczących postępów w realizacji działań zawartych w programach 

ochrony środowiska przed hałasem 
TAK 

Art. 144 ust. 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zm.) wskazuje, że 
eksploatacja instalacji powodująca emisję hałasu nie powinna powodować przekroczenia standardów 
jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny. Art. 115a Ustawy 
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zm.) wskazuje, że w przypadku stwierdzenia 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu, w wyniku działalności gospodarczej, wydawane są 
decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu. Organem właściwym do wydawania decyzji ustalającej 
dopuszczalny poziom hałasu dla zakładów jest Starosta. Decyzje wydawane są w ramach zadań 



 
 www.e-ekologika.pl 

biuro@e-ekologika.pl 
 Strona | 13 

 

własnych z wydatków bieżących. 
W latach 2016-2017 Starostwa Brzeski nie wydał decyzji ustalającej dopuszczalny poziom hałasu dla 
zakładów zlokalizowanych w granicach administracyjnych gminy Lewin Brzeski.  

Samorząd gminny w ramach zadań własnych prowadzi nadzór nad firmami działającymi na swoim 
terenie. W przypadku naruszeń związanych z ochroną środowiska ma możliwość podjęcia odpowiednich 
działań lub zaalarmowania odpowiednich służb. Działania te prowadzone są ze środków bieżących, w 
miarę potrzeb. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu prowadzi badania monitoringowe poziomu 
hałasu w ramach zadań własnych i wydatków bieżących. W ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska na terenie gminy Lewin Brzeski w latach 2016-2017 nie wykonywano badań hałasu 
drogowego.  
Zgodnie z Ustawą z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1471 z zm.) 
Inspektorat Ochrony Środowiska ma uprawnienia do kontrolowania podmiotów korzystających ze 
środowiska, a w sytuacji naruszenia przepisów prawa podjęcia stosownych działań wobec podmiotu 
działającego na szkodę dla środowiska.  
W latach 2016-2017 WIOŚ w Opolu nie przeprowadził kontroli w zakresie ochrony przed hałasem.  
Inspekcja Ochrony Środowiska ma również ustawowy obowiązek udzielania pomocy organom 
samorządu terytorialnego w realizacji ich zadań kontrolnych w zakresie ochrony środowiska. Powyższe 
zadanie jest zadaniem ciągłym, wynikającym z obowiązków ustawowych, stanowi wydatek bieżący. 
Ponadto WIOŚ w Opolu na bieżąco prowadzi rejestr obszarów, na których występuje przekroczenie 
norm poziomu hałasu. Na terenie Gminy Lewin Brzeski obszary takie nie występują.  

Zgodnie z informacją otrzymaną od PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Opolu w 
latach 2016-2017 na stacji Lewin Brzeski na linii kolejowej nr 132 Bytom – Wrocław Główny była 
realizowana inwestycja dotycząca budowy toru nr 4 wraz z elektryfikacją. Całkowity koszt projektu 
wyniósł 6299210,80 zł (netto).  
W 2017r. zostały wykonane przez PKP PLK mapy akustyczne dla linii kolejowej nr 132 obejmujące stacje 
w Lewinie Brzeskim.  

Zgodnie z informacją otrzymaną od GDDKiA oddział w Opolu w latach 2017-2018 zrealizowano 
inwestycję pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie opolskim na DH94 
w m. Skorogoszcz w ramach PBDK – Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych” o łącznej wartości 
2828345,00 zł.   

Zgodnie z informacją otrzymaną od Starosty Brzeskiego w latach 2016-2017 nie zostały opracowane 
żadne mapy akustyczne dla dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Lewin Brzeski, z 
uwagi na fakt, że natężenie ruchu po tych drogach nie przekracza ponad 3000000 pojazdów rocznie 
(zgodnie z art. 179 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może 
powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których jest wymagane 
sporządzanie map akustycznych, oraz sposobów określania granic terenów objętych tymi mapami – Dz. 
U. z 2007 r. Nr 1 poz.8].  

Wykaz zrealizowanych zadań za lata 2016-2017 Rok 
Koszty i podmiot 

odpowiedzialny [zł] 

Dotacja celowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania 
pn.” Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 
458 na odcinku Lewin Brzeski-Kantorowice (opracowanie 
dokumentacji” 

2016 

23370,00 
(Województwo 
Opolskie, Gmina 
Lewin Brzeski) 

Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Brzegu na realizację 
zadania pn.” Remonty i przebudowy chodników w drogach 
powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski” 

2016 

99347,00 
(Gmina Lewin 

Brzeski, Starostwo 
Powiatowe) 

Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Opolu na realizację 2016 3417,00 
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zadania pn.” Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie 
opolskim – etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie 
Lewin Brzeski” – opracowanie studium wykonalności inwestycji 

(Gmina Lewin 
Brzeski, Starostwo 

Powiatowe w Opolu) 

Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy 
Lewin Brzeski wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. 

2016 
848460,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Przebudowa drogi ul. Leśnej w m. Golczowice 2016 
2000,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Przebudowa i remont nawierzchni dróg wewnętrznych 
zlokalizowanych w miejscowościach Skorogoszcz i Przecza na 
działkach o nr : Skorogoszcz -192/4,192/14 
Przecza195/8,195/13,195/14’ 

2016 
329510,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej w powiecie opolskim- etap 
II oraz budowa centrum przesiadkowego w gminie Lewin Brzeski 

2016 
16518,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Bieżące utrzymanie dróg 2016 
176801,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Remont dróg powiatowych „grysami na sucho” i „masą na gorąco” 2016 
577797,00 

(Powiat Brzeski) 

Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Brzegu na realizację 
zadania pn.” Remonty i przebudowy chodników w drogach 
powiatowych na terenie gminy Lewin Brzeski” 

2017 

96932,00 
(Gmina Lewin 

Brzeski, Starostwo 
Powiatowe) 

Przebudowa dróg gminnych  w miejscowościach Przecza i 
Skorogoszcz 

2017 
369115,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Przebudowa dróg w miejscowości Nowa  Wieś Mała,  Buszyce, 
Chróścina, Różyna 

2017 
815345,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości  Wronów 2017 
199229,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Przebudowa drogi gminnej nr 1024700 w m.  Golczowice 2017 
149998,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Budowa chodnika w m. Strzelniki (FS Strzelniki) 2017 
13600,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Budowa drogi w m. Mikolin (FS Mikolin) 2017 
27000,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Przebudowa dróg wewnętrznych w Lewinie  Brzeskim ul. Moniuszki 2017 
64782,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Przebudowa drogi gminnej do terenów  rekreacyjnych przy zbiorniku 
wodnym w m.  Kantorowice i Nowa Wieś Mała 

2017 
100000,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Budowa ścieżek pieszo- rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż 
drogi wojewódzkiej nr 458, drogi krajowej 94, dróg gminnych 

2017 
63960,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Bieżące utrzymanie dróg 2017 
352021,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 
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Remont dróg powiatowych „grysami na sucho” i „masą na gorąco” 2017 
435420,00 

(Powiat Brzeski) 
Naprawa drogi gruntowej Buszyce – Lewin Brzeski droga pow. nr 
1162 O Różyna – Lewin Brzeski 

2017 
9963,00 

(Powiat Brzeski) 

Wykonanie progów zwalniających w m. Lewin Brzeski 2017 
15990,00 

(Powiat Brzeski) 
Budowa toru nr 4 w stacji Lewin Brzeski na linii kolejowej nr 132 
Bytom – Wrocław Główny 

2016/ 
2017 

2919032,48 
(PKP PLK) 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie 
opolskim na DK94 w m. Skorogoszcz w ramach PBDK – Program 
Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych 

2017/ 
2018 

2828345,00 
(GDDKiA Odział 

Opole) 
 

2.3 Pola elektromagnetyczne 

Tabela 3. Ocena realizacji celu, kierunków i zadań zawartych w POŚ dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-
2019 w zakresie oddziaływania pól elektromagnetycznych za lata 2016-2017 

Cel: Ochrona przed ponadnormatywnym promieniowaniem elektro-magnetycznym 
Kierunek interwencji:  

 Minimalizacja oddziaływania promieniowania elektro-magnetycznego na zdrowie człowieka i 
środowisko 

 Ocena oddziaływania pól elektro-magnetycznych 
 Minimalizacja oddziaływania promieniowania elektro-magnetycznego na zdrowie człowieka i 

środowisko 
 Działania kontrolne w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektro-magnetycznym 

 
Zadania do realizacji przyjęte w POŚ: 
 
Nazwa zadania Wykonanie 

ZADANIA WŁASNE 
Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ochrony środowiska i 

zdrowia ludzi przed promieniowaniem elektromagnetycznym poprzez wyznaczenie stref 

ograniczenia użytkowania lub zakazu zabudowy 

TAK 

ZADANIA MONITOROWANE 
Monitoring pól elektromagnetycznych  TAK 
Gromadzenie danych o instalacjach stanowiących źródło promieniowania elektromagnetycznego TAK 
Tworzenie baz danych oraz rejestru zawierającego informacje o terenach na których stwierdzono 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól w środowisku 
TAK 

Inwentaryzacja źródeł emisji pól elektromagnetycznych TAK 
W zakresie wyznaczonych kierunków interwencji, Gmina Lewin Brzeski w latach 2016-2017 opracowała 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w których zostały uwzględnione wymogi ochrony 
środowiska i ochrony zdrowia przed promieniowaniem elektromagnetycznym.  
 
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska GIOŚ w Opolu prowadzi w ramach PMŚ, zgodnie z 
Programem PMŚ Województwa Opolskiego na lata 2016-2020, zatwierdzonym przez Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska badania PEM w stałej sieci punktów pomiarowych, badanych w cyklach 
3 letnich. Lokalizacja tych punktów została wybrana tak aby wyniki badań były reprezentatywne dla 
większego obszaru terenu (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 
roku w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U.2007.221.1645)). W  latach  2016  –  2017  nie  stwierdzono  
przekroczeń  dopuszczalnych  poziomów  pól  elektromagnetycznych w środowisku oraz 
dopuszczalnych poziomów hałasu. W 2016r. WIOŚ w Opolu przeprowadził dodatkowo 3 kontrole z 
dokumentów (bez wyjazdów w teren), które dotyczyły pomiarów pól elektromagnetycznych.  
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2.4 Gospodarowanie wodami 

Tabela 4. Ocena realizacji celu, kierunków i zadań zawartych w POŚ dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-
2019 w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi za lata 2016-2017 

Cel: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 
Kierunek interwencji:  

 Minimalizacja ryzyka powodziowego  
 Ocena jakości wód powierzchniowych i podziemnych 
 Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody 
 Kształtowanie i racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych 
 Ograniczenie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń 
 Ograniczenie odpływu biogenów z terenów rolniczych 

 
Zadania do realizacji przyjęte w POŚ: 

 
Nazwa zadania Wykonanie 

ZADANIA WŁASNE 
Wprowadzeniu do dokumentów strategicznych zasięgów obszarów wynikających z map 

zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego oraz ustaleń planów zarządzania 

ryzykiem powodziowym 
TAK 

ZADANIA MONITOROWANE 
Monitoring jakości wód powierzchniowych i podziemnych TAK 
Rozszerzenie dotychczasowego monitoringu wód powierzchniowych o monitoring substancji 

priorytetowych 
TAK/NIE2 

Monitorowanie stanów i chemizmu wód podziemnych TAK 
Opracowanie Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry oraz regionu 

wodnego Środkowej Odry wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 
TAK 

Opracowanie Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie Środkowej Odry wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko 
TAK/NIE3 

Aktualizacja Planu Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko 
TAK 

Opracowanie warunków korzystania z wód dla regionu wodnego Środkowej Odry oraz warunków 

korzystania z wód dla zlewni wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko 
TAK 

Realizacja i monitoring Programu budowy zbiorników małej retencji w województwie opolskim NIE 
Ustanawianie obszarów ochronnych dla GZWP oraz stref ochronnych ujęć wody NIE 
Opracowanie dokumentacji/ projektu rozporządzenia na potrzeby ustanowienia obszaru 

ochronnego zbiornika wód śródlądowych (GZWP) 
NIE 

Poprawa stanu istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej  TAK 
Projekt pn. „ Poprawa stanu ochrony przeciwpowodziowej Skorogoszczy i okolic”. Zakres 

rzeczowy: budowa jazu klapowego w km 13+845 na rzece Nysie Kłodzkiej; budowa elektrowni 

wodnej przy jazie; przebudowa koryta rzecznego na długości 4,40 km dla jego udrożnienia wraz z 

budową i modernizacją wałów przeciwpowodziowych; udrożnienie trasy ulgi powodziowej na 

terenie prawobrzeżnej doliny, budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych na długości 

ok. 8,5 km 

NIE 

Ograniczenie poboru wód podziemnych w obszarach o możliwej ascenzji i ingresji wód o 

podwyższonym zasoleniu do poziomu umożliwiającego utrzymanie składu chemicznego 

określonego dla wód pitnych 
TAK 

Analiza wykorzystania wód z odwodnień i wód powierzchniowych NIE 
Racjonalne gospodarowanie wodą przeznaczoną do spożycia TAK 
Coroczne raportowanie pomiarów ilości eksploatowanych wód podziemnych przez TAK 

                                                             
2 Zadanie rozpoczęte/w trakcie realizacji/nie ukończone 
3 Zadanie rozpoczęte/w trakcie realizacji/nie ukończone 
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właściciela/użytkownika ujęcia 

Rekultywacja odkrywek w sposób ograniczający zagrożenie dla jakości wód podziemnych NIE 
Realizacja programu działań mającego na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych TAK 

Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2268 ze zm.) dla obszarów 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we Wstępnej Ocenie Ryzyka Powodziowego 
(WORP) zostały sporządzone mapy zagrożenia powodziowego (MZP), dla których określono obszary 
szczególnego zagrożenia powodzią oraz mapy ryzyka powodziowego (MRP).  
W dniu 15 kwietnia 2015 r. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie opublikował za 
pośrednictwem strony internetowej www.mapy.isok.gov.pl zweryfikowane i ostateczne wersje map 
zagrożenia powodziowego, dla rzek objętych I cyklem planistycznym opracowania MZP i MRP. Mapy 
zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, jako oficjalne dokumenty planistyczne, 
stanowią podstawę do podejmowania działań związanych z planowaniem przestrzennym i 
zarządzaniem kryzysowym. 
Na terenie gminy Lewin Brzeski w ramach Wstępnej Oceny Ryzyka Powodziowego (WORP) wyznaczono 
rzekę Nysę Kłodzką, Odrę i Ścinawę Niemodlińską,  które  zakwalifikowały  się  do  opracowania  map  
zagrożenia  powodziowego  i  map ryzyka  powodziowego  w  I  cyklu  planistycznym,  natomiast  w  II  
cyklu  planistycznym  nie  przewidziano opracowania dodatkowych map zagrożenia powodziowego i 
map ryzyka powodziowego dla terenu gminy Lewin Brzeski.  W latach 2016-2017 nie wyznaczono na 
terenie Gminy Lewin Brzeski nowych obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, ani nie 
zaktualizowano zasięgów istniejących. Zgodnie z art. 168 Prawo wodnego w grudniu 2018 r. ukończono 
przegląd i aktualizację wstępnej oceny ryzyka powodziowego (aWORP] w ll cyklu planistycznym 2016-
2021, która została sporządzona zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy - Prawo wodne i uzgodniona z 
właściwymi organami zgodnie z art. 168 ust. 3 ww. ustawy. Aktualizacja wstępnej oceny ryzyka 
powodziowego (aWORP) została podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej 
Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 
Stosownie do art. 168 ust. 8 ustawy - Prawo wodne projekt aWORP został zatwierdzony przez Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Zgodnie z art. 171 ust. 8 Prawo wodne mapy zagrożenia 
powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego (art. 169 i 170 ustawy Prawo wodne) podlegają 
przeglądowi co 6 lat oraz w razie potrzeby aktualizacji. Obecnie prowadzone są prace nad projektem pn. 
Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Zakończenie 
powyższego projektu jest przewidziane na 2020 rok. Na podstawie aktualizacji MZP i MRP zostanie 
opracowana aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodzi (a_PZRP) w II cyklu planistycznym. 
Rozpoczęcie prac nad aPZRP jest planowane na koniec 2019 r. 
 
Gmina Lewin Brzeski znajduje się obecnie na terenie podlegającym częściowo pod Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Gliwicach. RZGW Wrocław i Gliwice stanowi jednostkę 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jednostka zajmuje się realizacją zadań związanych 
z utrzymywaniem oraz zarządzaniem wodami i urządzeniami wodnymi, ochroną przed skutkami i 
zapobieganiem zjawiskom powodzi i suszy, zapewnieniem odpowiedniej ilości i jakości wody na 
potrzeby rolnictwa, przemysłu, turystyki i rekreacji, a także ochroną zasobów wodnych przed 
zanieczyszczeniami oraz ich nadmierną i niewłaściwą eksploatacją. Dla zapewnienia sprawnej ochrony 
przed powodzią w ramach struktury RZWG Wrocław i Gliwice powołany został Ośrodek Koordynacyjno-
Informacyjny (OKI) ochrony przeciwpowodziowej. Nadrzędnym zadaniem OKI jest koordynacja działań 
mających na celu zapewnienie sprawnej ochrony przed powodzią. 
Powyższe zadania wynikają ze statutu jednostki, są zadaniami ciągłymi, realizowanymi z własnych 
środków, ewentualnie przy wsparciu funduszy unijnych (zadania inwestycyjne). 
Na podstawie uzyskanych informacji od RZGW we Wrocławiu w latach 2016-2017 nie został 
zrealizowany projekt  pn. „Poprawa stanu ochrony przeciwpowodziowej Skorogoszczy i okolic”. Zakres 
rzeczowy: budowa jazu klapowego w km 13+845 na rzece Nysie Kłodzkiej, budowa elektrowni wodnej 
przy jazie, przebudowa koryta rzecznego na długości 4,40 km dla jego udrożnienia wraz z budową i 
modernizacją wałów przeciwpowodziowych, udrożnienie trasy ulgi powodziowej na terenie 
prawobrzeżnej doliny, budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych na długości ok. 8,50km.  
W ramach inwestycji „Poprawa stanu ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na rzece Nysie 
Kłodzkiej" w latach 2010-2014 zrealizowany został zakres prac: 
 likwidacja jazu stałego i budowa nowego jazu klapowego (km13+845) o niskim progu z pomostami 

http://www.mapy/
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technologicznymi i obiektami towarzyszącymi, 
 udrożnienie i przebudowa koryta rzeki oraz budowa i modernizacja międzywala i wałów 

przeciwpowodziowych z obiektami towarzyszącymi (km 14+28 - 13+37 biegu rzeki), 
 udrożnienie i przebudowa koryta Nysy Kłodzkiej z budową i modernizacją międzywala i wałów 

przeciwpowodziowych (km 16+00 - 14+28 biegu rzeki), 
 udrożnienie i przebudowa koryta rzeki oraz budowa i modernizacja międzywala i wałów 

przeciwpowodziowych z obiektami towarzyszącymi (km 13+37 - 11+60 biegu rzeki),  
 udrożnienie trasy ulgi powodziowej na odcinku 2 km z przelewem bocznym w części wlotowej dla 

wielkich wód oraz budową i modernizacją wałów przeciwpowodziowych z obiektami 
towarzyszącymi, 

 przebudowa infrastruktury technicznej, sieć drogowa, sieć elektroenergetyczna, sieć 
telekomunikacyjna, sieci wod-kan. 

 

Zgodnie z art. 19. Ustawy z dnia 26 stycznia 2017 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1401 ze zm) organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest Burmistrz 
Lewina Brzeskiego. Do zadań Burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego należy: 

1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na 
terenie gminy; 

2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym:  
a) realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego,  
b) opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania 
kryzysowego, 

3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania 
kryzysowego; 

4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin i gmin o 
statusie miasta; 

5) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; 
6) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania, 

zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; 
7) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. 

Zgodnie z art. 19 zadania, o których mowa wyżej Burmistrz wykonuje przy pomocy komórki 
organizacyjnej Urzędu Gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego. Organem pomocniczym 
Burmistrza w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół 
zarządzania kryzysowego powoływany przez niego, który określa jego skład, organizację, siedzibę oraz 
tryb pracy. 
 
W zakresie wyznaczonego kierunku Gmina Lewin Brzeski w latach 2016-2017 opracowała miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego, w których zostały uwzględnione wymogi bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego wraz z analizą obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, na terenach 
objętych zmianą mpzp.  
 
WIOŚ w Opolu w latach 2016-2017 prowadził ustawowy monitoring jakości wód powierzchniowych i 
podziemnych. Dodatkowo WIOŚ w Opolu w ramach zadań własnych przeprowadził w 2016r. 3 kontrole 
terenowe  w zakresie ochrony wód, a w 2017r. 1 kontrolę terenową. Wyniki kontroli nie wykazały 
negatywnego oddziaływania na środowisko.  
 
Zgodnie z art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.), 
PGW Wody Polskie przygotowują projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). W listopadzie 
2018 r. została podpisana umowa w KZGW w Warszawie na opracowanie planu przeciwdziałania 
skutkom suszy (PPSS) pn. Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. 
Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentu Plan przeciwdziałania skutkom suszy na 
obszarach dorzeczy. W 2017r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
zawiadomił obwieszczeniem z dnia 10 listopada 2017r. o przygotowaniu i udostępnieniu planu 
przeciwdziałania skutkom suszy w regionie Środkowej Odry. Opracowanie PPSS podzielono na 5 zadań: 
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Zadanie nr 1: Opracowanie harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów 
przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Termin realizacji: 12.08.2016 r. - 28.02.2017 r. 
Etap ten został zakończony w lutym 2017 r. W ramach zadania zostały przeprowadzone konsultacje 
społeczne harmonogramu i programu prac oraz została opracowana ostateczna wersja harmonogramu 
i programu prac. 
Zadanie nr 2: Przygotowanie materiałów merytorycznych do sporządzenia projektów planów 
przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Termin realizacji: 18.05.2017 r. - 30.10.2017 r. 
W ramach tego zadania, w październiku 2017 r., została zaktualizowane Metodyka, na podstawie której 
w etapie 3 powstaje plan przeciwdziałania skutkom suszy. 
Zadanie nr 3: Przygotowanie planu przeciwdziałania skutkom suszy z uwzględnieniem podziału kraju 
na obszary dorzeczy. Termin realizacji: 26.01.2018 r. - 20.09.2019 r. Etap aktualnie realizowany 
Zadanie nr 4: Przeprowadzenie strategiczne] oceny oddziaływania na środowisko projektów planów 
przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Termin realizacji: 23.09.2019 r. - 24.01.2020 r. . 
Zadanie nr 5: Przygotowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy. Termin 
realizacji: 25.01.2020 r. - 30.08.2020 r.  
 
W latach 2016 - 2017 Dyrektor RZGW we Wrocławiu nie opracował projektu rozporządzenia na 
potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego GZWP nr 335 Zbiornik Krapkowice – Strzelce Opolskie. 
Zgodnie z art. 60 ówcześnie obowiązującej ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1121 z późn. zm.) podstawą do ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych był 
plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. W obowiązującym Planie gospodarowania wodami 
na obszarze dorzecza Odry (aPGW), zatwierdzonym przez Radę Ministrów z dnia 18 października 2016 
r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967), GZWP nr 335 nie został wskazany jako zbiornik przeznaczony, w pierwszej 
kolejności, do ustanowienia obszaru ochronnego. W tym cyklu planistycznym dwa GZWP z obszaru 
działania RZGW we Wrocławiu powinny mieć ustanowione obszary ochronne. Są to: GZWP nr 306 
„Zbiornik Wschowa" oraz GZWP nr 315 „Zbiornik Chocianów - Gozdnica”. W związku z powyższym, 
ówczesny Dyrektor RZGW we Wrocławiu nie podjął procedury dążącej do ustanowienia obszaru 
ochronnego dla GZWP nr 335. Procedura w tym zakresie została natomiast rozpoczęta dla GZWP nr 306 i 
315. 
 
W latach 2016-2017 na terenie gminy Lewin Brzeski prowadzone były działania zmierzające do 
poprawy systemu melioracji wodnych poprzez konserwację, odbudowę i modernizację urządzeń 
wodnych.  Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r. (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2268 ze zm) 
„utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli 
urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek 
wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego 
związku spółek wodnych”. W 2016r. nie wykonano żadnych prac modernizacyjnych na rowach 
melioracyjnych. W 2017r. wykonano zadanie pn.” Zarurowanie części rowu we wsi Chróścina dz. nr 
224/4 ob. Chróścina”. W ramach zadania wykonano: studnie przelotowo-rewizyjną, nakrycie betonowe, 
orurowanie rowu rurami betonowymi.  
 

Wykaz zrealizowanych zadań za lata 2016-2017 Rok 
Koszty i podmiot 

odpowiedzialny [zł] 

Zakup sprzętu przeciwpowodziowego 2016 
11878,50 

(Powiat Brzeski) 

Prace utrzymaniowe na cieku Raski 2016 
26584,43 

(RZGW Wrocław, 
WZMiUW Opole) 

Prace utrzymaniowe na cieku Borkowicki 2016 
64422,59 

(RZGW Wrocław, 
WZMiUW Opole) 

Prace utrzymaniowe wałów przeciwpowodziowych: Mikolin - 
Golczowice 

2016 
24889,29 

(RZGW Wrocław, 
WZMiUW Opole) 
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Prace utrzymaniowe wałów przeciwpowodziowych: Mikolin - 
Skorogoszcz 

2016 
22297,68 

(RZGW Wrocław, 
WZMiUW Opole) 

Prace utrzymaniowe wałów przeciwpowodziowych: Wronów – Lewin 
Brzeski 

2016 
50742,07 

(RZGW Wrocław, 
WZMiUW Opole) 

Prace utrzymaniowe wałów przeciwpowodziowych: Kantorowice – 
Michałów 

2016 
43795,73 

(RZGW Wrocław, 
WZMiUW Opole) 

Prace utrzymaniowe wałów przeciwpowodziowych: obsługa 
urządzeń zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gminy Lewin 
Brzeski 

2016 
13863,41 

(RZGW Wrocław, 
WZMiUW Opole) 

Zakup sprzętu przeciwpowodziowego 2017 
11901,00 

(Powiat Brzeski) 

Zarurowanie części rowu we wsi Chróścina dz. nr 224/4 ob. 
Chróścina 

2017 
6150,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Prace utrzymaniowe wałów przeciwpowodziowych: Mikolin - 
Golczowice 

2017 
23468,40 

(RZGW Wrocław, 
WZMiUW Opole) 

Prace utrzymaniowe wałów przeciwpowodziowych: Mikolin - 
Skorogoszcz 

2017 
18504,72 

(RZGW Wrocław, 
WZMiUW Opole) 

Prace utrzymaniowe wałów przeciwpowodziowych: Kantorowice – 
Michałów 

2017 
25351,92 

(RZGW Wrocław, 
WZMiUW Opole) 

Prace utrzymaniowe wałów przeciwpowodziowych: obsługa 
urządzeń zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gminy Lewin 
Brzeski 

2017 21159,17 
(RZGW Wrocław, 
WZMiUW Opole) 

Wycinka drzew z prawego brzegu rz. Nysy Kłodzkiej gm. Lewin 
Brzeski 

2016/ 
2017 

11880,00 
 (RZGW Wrocław, 
WZMiUW Opole) 

Przywrócenie przekroju normalnego koryta rz. Nysa Kłodzka pow. 
jazu w Lewinie Brzeskim poprzez usunięcie drzew, pni oraz 
wywrotów z koryta wraz z robotami towarzyszącymi - 65 szt. 

2016/ 
2017 

31320,00 
 (RZGW Wrocław, 
WZMiUW Opole) 

Przywrócenie przekroju normalnego koryta rz. Nysa Kłodzka pow. 
jazu w Lewinie Brzeskim poprzez usunięcie drzew, pni oraz 
wywrotów z koryta wraz z robotami towarzyszącymi na brzegu 
prawym w km 16+500 - 17+300 

2016/ 
2017 

31536,00 
(RZGW Wrocław, 
WZMiUW Opole) 

Wykonanie przesłony na wale Kantorowice – Michałów w m. 
Ptakowice na dł. 100 mb 

2016/ 
2017 

brak danych 
(RZGW Wrocław, 
WZMiUW Opole) 
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2.5 Gospodarka wodno-ściekowa 

Tabela  5. Ocena realizacji celu, kierunków i zadań zawartych w POŚ dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-
2019 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej za lata 2016-2017 

Cel: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej 
Kierunek interwencji:  

 Rozbudowa infrastruktury oczyszczania ścieków z uwzględnieniem zabudowy rozproszonej  
 Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki 
 Ograniczenie ładunku zanieczyszczeń w ściekach 

 
Zadania do realizacji przyjęte w POŚ: 
 
Nazwa zadania Wykonanie 

ZADANIA WŁASNE 
Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej dla wsi Skorogoszcz i Chróścina 
TAK 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lewin Brzeski, Przecza, Raski TAK 
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla miejscowości Skorogoszcz i 

Chróścina 
NIE 

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – montaż 

przydomowych oczyszczalni ścieków 
TAK 

ZADANIA MONITOROWANE 
Objęcie nadzorem sanitarnym wody w kąpielisku oraz wody wykorzystywanej do zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczonej do spożycia i wykonanie oceny jakości  
TAK 

Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków TAK 
Budowa nowych zbiorników bezodpływowych oraz remont istniejących NIE 
Regularny wywóz nieczystości płynnych TAK 
Kontrola postępowania w zakresie gromadzenia i oczyszczania ścieków przez użytkowników 

prywatnych i przedsiębiorstwa z częstotliwością raz w roku 
NIE 

Kontrola jakości ścieków odprowadzanych do odbiorników, w szczególności pod kątem substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
TAK 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu prowadził w ramach zadań własnych monitoring 
jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz ocenę stanu eutrofizacji na obszarach szczególnie 
narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (obszarach OSN). Badania wód 
podziemnych prowadzone były przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. 
Powyższe zadanie jest zadaniem ciągłym, realizowanym z wydatków bieżących jednostki. 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Gliwicach, w ramach zadań 
własnych kontynuował w latach 2016-2017 prace nad wykazem wód wrażliwych i obszarów szczególnie 
narażonych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (obszarów OSN). Powyższe 
zadanie jest zadaniem ciągłym, realizowanym z wydatków bieżących jednostki. 

Zgodnie z Ustawą z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1688 ze zm.) 
Inspektorat Ochrony Środowiska ma uprawnienia do kontrolowania podmiotów korzystających ze 
środowiska, a w sytuacji naruszenia przepisów prawa podjęcia stosownych działań wobec podmiotu 
działającego na szkodę dla środowiska. Inspekcja Ochrony Środowiska ma również ustawowy 
obowiązek udzielania pomocy organom samorządu terytorialnego w realizacji ich zadań kontrolnych w 
zakresie ochrony środowiska. Powyższe zadanie jest zadaniem ciągłym, wynikającym z obowiązków 
ustawowych, stanowi wydatek bieżący.  

Obowiązkiem podmiotów gospodarczych jest przestrzeganie norm i standardów jakości środowiska 
określonych prawem i tych zapisanych w decyzjach (pozwoleniu wodnoprawnym). Zgodnie z art. 403 
Ustawy Prawo Wodne (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2268 ze zm.) organ wydaje w drodze decyzji, pozwolenie 
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wodnoprawne, w której określa wartości graniczne wprowadzanych do środowiska substancji. Organem 
właściwym do wydania takiej decyzji na chwilę obecną jest właściwy Dyrektor Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej Wód Polskich. Decyzje wydawane są w ramach zadań własnych z wydatków 
bieżących jednostki. 

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim w latach 2016-2017 przyjmowali zgłoszenia od 
mieszkańców dotyczące niewłaściwego gospodarowania ściekami na terenie gospodarstw. Zgłoszenie 
było rejestrowane, a kontrola przeprowadzona niezwłocznie. W tym okresie podczas prowadzenia 
czynności sprawdzających nie nałożono żadnych kar, ani opłat.  

Stosownie do art. 3 ust. 3 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) Gmina jest zobligowana do prowadzenia ewidencji 
zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i 
sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci 
kanalizacyjnej. Gmina Lewin Brzeski zgodnie z wymogami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1454 ze zm.) prowadzi na bieżąco rejestr zbiorników bezodpływowych 
i przydomowych oczyszczalni ścieków. Wg stanu na 31.12.2018 na terenie gminy Lewin Brzeski znajduje 
się 91 przydomowych oczyszczalni ścieków.  
 
W latach 2016-2017 Gmina Lewin Brzeski prowadziła dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z 
budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacja udzielana była w trybie i zakresie określonym  
Uchwałą nr LV/402/2014 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 30 września 2014 r. w sprawie 
udzielania dotacji ze środków budżetu gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.  
W 2016 r. przyznano łączną dotacje w kwocie 25348,00 zł, natomiast w 2017r. w kwocie 21961,00 zł.  
  

Wykaz zrealizowanych zadań za lata 2016-2017 Rok 
Koszty i podmiot 

odpowiedzialny [zł] 

Dotacja celowa dla mieszkańców gminy Lewin Brzeski na montaż 
przydomowych oczyszczalni ścieków 

2016 
25348,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski, mieszkań) 

Opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej dla zadania pn. 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Skorogoszcz i Chróścina 

2016 
17119,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przecza, Raski 
oraz osiedle przy ul. Mickiewicza w Lewinie Brzeskim 

2016 
16934,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Kompleksowe czyszczenie reaktora biologicznego 2016 

55680,00 
(Hydro-Lew Lewin 

Brzeski, Gmina Lewin 
Brzeski) 

Dotacja celowa dla mieszkańców gminy Lewin Brzeski na montaż 
przydomowych oczyszczalni ścieków 

2017 
21961,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

2.6 Zasoby geologiczne 

Tabela 6. Ocena realizacji celu, kierunków i zadań zawartych w POŚ dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-
2019 w zakresie gospodarowania zasobami geologicznymi za lata 2016-2017 

Cel: Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi 
Kierunek interwencji:  

 Poprawa dostosowania działań w zakresie planowania przestrzennego 
 Ochrona zasobów naturalnych 
 Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami kopalin w eksploatowanych złożach 
 Pobudzanie aktywności potencjalnych przedsiębiorców w zakresie możliwości poszukiwania i  
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eksploatacji kopalin 
 

Zadania do realizacji przyjęte w POŚ: 
 

Nazwa zadania Wykonanie 
ZADANIA WŁASNE 

Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wszystkich 

udokumentowanych złóż wraz z zapisami uniemożliwiającymi ich trwałe zainwestowanie 
TAK 

Rekultywacja  „dzikich”  wyrobisk NIE 
ZADANIA MONITOROWANE 

Kontrola wydanych koncesji, stanu faktycznego w przypadku wydobywania kopalin bez 

wymaganej koncesji i naliczanie opłat eksploatacyjnych w przypadku nielegalnej działalności 
NIE 

Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin TAK 
Ograniczenie presji środowiskowej wywieranej przez sektor górniczy, w tym rekultywacja 

terenów poeksploatacyjnych 
NIE 

Gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych TAK 

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 
1161 ze zm.) osoba powodująca utratę albo ograniczenie wartości użytkowej gruntów jest obowiązana 
do ich rekultywacji na własny koszt. 
Rekultywacja, to ciąg działań realizowanych w oparciu o decyzję wydawaną na podstawie art. 22 ust. 1 
Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 1161 ze zm.). 
Decyzja w przedmiocie rekultywacji może być wydana etapowo, tj. może nakładać tylko obowiązek 
rekultywacji na konkretną osobę oraz ustalać kierunek jej rekultywacji. Jeśli podmiot zobowiązany do 
rekultywacji nie występuje o określenie kierunku, kierunek ten ustala samodzielnie Starosta po 
zasięgnięciu opinii Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych lub dyrektora parku 
narodowego – w odniesieniu do gruntów o projektowanym leśnym kierunku rekultywacji oraz Wójta 
(Burmistrza, Prezydenta Miasta), zgodnie z art. 22 ust. 2 cytowanej ustawy. Organy współdziałające 
mogą w ramach swoich kompetencji zawsze przeprowadzić postępowanie wyjaśniające (np. oględziny, 
kontrole na miejscu) w związku wydaniem przez nich opinii w sprawie wydania decyzji o rekultywacji i 
zagospodarowaniu terenu.  

Zgodnie z art. 15 Ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. 2017r., poz. 
1161 ze zm.) właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele 
rolne jest obowiązany do przeciwdziałania degradacji gleb, w tym szczególnie erozji. Starosta, a w 
przypadku gruntów leśnych – Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, ze względu na 
ochronę gleb przed erozją i ruchami masowymi ziemi, może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi 
gruntów, zalesienie, zadrzewienie lub zakrzewienie gruntów, lub założenie na nich trwałych użytków 
zielonych. 

Kierunek rekultywacji określa zakres i sposób rekultywacji pod kątem formy przyszłego 
zagospodarowania. Norma PN-G-07800:2002 określa pięć ogólnych kierunków rekultywacji: 

− rolny: do zagospodarowania rolniczego (np. Grunty orne, sady) 
− leśny: do zagospodarowania leśnego (np. Lasy produkcyjne, lasy ochronne) 
− komunalny: do celów komunalnych (np. Parki, obiekty sportowe) 
− wodny: pod zbiorniki wodne oraz budowę tych zbiorników 
− specjalny: do zagospodarowania na inne cele niż w/w 

Najczęstszą formą rekultywacji, a w konsekwencji zagospodarowania są kierunki leśny i rolny. 
 
W latach 2016-2017 Starosta Brzeski nie przeprowadził kontroli w zakresie udzielonych koncesji na 
wydobywanie kopalin, ani nie wydał żadnych nowych koncesji w tym zakresie. Starosta Brzeski nie w 
tym okresie nie rozpatrywał żadnego wniosku o wydanie decyzji w sprawach rekultywacji i 
zagospodarowania gruntów dla gruntów w granicach administracyjnych gminy Lewin Brzeski.   
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2.7 Gleby 

Tabela 7. Ocena realizacji celu, kierunków i zadań zawartych w POŚ dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-
2019 w zakresie ochrony gleb za lata 2016-2017 

Cel: Ochrona gleb i racjonalne wykorzystanie terenu 
Kierunek interwencji: 

 Właściwe gospodarowanie gruntami najwyższych klas 
 Ochrona gleb przed negatywnym wpływem transportu i infrastruktury transportowej 
 Ocena jakości gleb 
 Rekultywacja gruntów 
 Promowanie rolnictwa ekologicznego 
 Wdrażanie programów, metod gospodarowania i technologii produkcji korzystnych dla środowiska 

Nazwa zadania Wykonanie 
ZADANIA WŁASNE 

Minimalizowanie przeznaczenia gruntów ornych o najwyższych klasach bonitacyjnych na cele 

nierolnicze i nieleśne 
TAK 

Tworzenie przeciwwietrznych pasów zieleni oraz zieleni izolacyjnej wzdłuż dróg TAK 
ZADANIA MONITOROWANE 

Monitoring jakości gleb  TAK 
Rekultywacja gleb zdewastowanych i zdegradowanych, przywracająca im funkcje przyrodnicze, 

rekreacyjne lub rolne 
TAK 

Prowadzenie kontroli terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych w celu oceny realizacji 

zadania „Rekultywacja terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych składowaniem 

niebezpiecznych odpadów przemysłowych” 
NIE 

Wdrażanie programu rolnictwa zintegrowanego i ekologicznego TAK 
Wdrażanie programu rolno-środowiskowego TAK 
Wdrażanie i upowszechnianie Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych TAK 
Realizacja wieloletniego programu pn. ”Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego 

wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości surowców 

roślinnych na lata 2016-2020” 
TAK 

ARiMR uczestniczy od wielu lat w licznych konferencjach, seminariach, konkursach oraz inicjatywach o 
charakterze rolniczym, organizowanych przez instytucje i firmy zewnętrzne, uczelnie, ODR-y, instytuty 
naukowe. W 2017 r. ARiMR aktywnie uczestniczyła w takich spotkaniach rozpowszechniając materiały 
informacyjne w postaci broszur, ulotek i wydawnictw. W 2017 r. przygotowano do druku i wydano 
publikacje dotyczące działalności ARiMR w zakresie PROW 2014–2020 oraz pomocy krajowej, w tym: 16 
broszur – o łącznym nakładzie 136,9 tys. egzemplarzy; 12 ulotek – o łącznym nakładzie 2 725,0 tys. 
sztuk; 4 plakaty – o łącznym nakładzie 7,4 tys. sztuk; 2 foldery – o łącznym nakładzie 11,5 tys. 
egzemplarzy. Ukazało się również 9 numerów Biuletynu Informacyjnego – miesięcznika wydawanego 
wspólnie z MRiRW (nakład jednego numeru – 8 tys. egzemplarzy). Biuletyn rozesłano bezpłatnie do 
szerokiego kręgu odbiorców, m.in.: urzędów gmin, ośrodków doradztwa rolniczego, szkół i organizacji 
rolniczych, urzędów marszałkowskich i wojewódzkich, starostw, posłów, senatorów, Kancelarii 
Prezydenta i Prezesa Rady Ministrów.  

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (OODR) w Łosiowie realizuje zadania i wykonuje usługi z 
zakresu doradztwa rolniczego wynikające z Ustawy z dnia 22 października 2004r. o jednostkach 
doradztwa rolniczego (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 896 ze zm.). Podstawowym zadaniem Ośrodka jest 
doradztwo rolnicze, obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz 
wiejskiego gospodarstwa domowego, mającego na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz 
podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju 
obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych 
mieszkańców obszarów wiejskich. Działalność Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie 
obejmuje: 

1) prowadzenie szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich 
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2) prowadzenie działalności informacyjnej wspierającej rozwój produkcji rolniczej 
3) prowadzenie działalności w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych rolników i innych 

mieszkańców obszarów wiejskich 
4) prowadzenie analizy rynku artykułów rolno-spożywczych i środków produkcji oraz gromadzenie 

i upowszechnianie informacji rynkowych w tym zakresie 
5) upowszechnianie metod produkcji rolniczej i stylu życia przyjaznych dla środowiska 
6) podejmowanie działań na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, 

ekologicznego i funkcjonalnego urządzania gospodarstwa rolnego 
7) upowszechnianie rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz prowadzenie promocji wsi 

jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku 
8) prowadzenie analiz przemian w zakresie poziomu i jakości produkcji rolniczej i funkcjonowania 

gospodarstw rolnych oraz upowszechnianie wyników tych analiz w pracy doradczej 
9) wykonywanie usług w zakresie prowadzenia: ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w 

rachunkowości w gospodarstwach rolnych, działalności promocyjnej gospodarstw rolnych, 
kursów przygotowujących do uzyskania tytułów kwalifikacyjnych w zawodach przydatnych do 
prowadzenia działalności rolniczej, działalności wydawniczej, poligraficznej, hotelarskiej i 
gastronomicznej 

10) organizowanie targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć 
upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujące produkty i wyroby 
przetwórstwa rolno-spożywczego 

11) wypełnianie dokumentów niezbędnych do ubiegania się o przyznanie pomocy finansowanej lub 
współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub innych instytucji 
krajowych i zagranicznych 

W ramach monitoringu jakości gleb prowadzonego przez WIOŚ w Opolu realizowane są dwa zadania: 

 ocena jakości gleb użytkowanych rolniczo, która przeprowadzana jest w cyklach 5-letnich przez IUNG 
Puławy oraz w ramach badań prowadzonych przez Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą z siedzibą 
w Opolu. Zadanie to ma na celu śledzenie zmian różnych cech gleb użytkowanych rolniczo, 
szczególnie właściwości chemicznych, zachodzących pod wpływem rolniczej i pozarolniczej 
działalności człowieka w określonych przedziałach czasu. 

 identyfikacja terenów, na których wystąpiło przekroczenie dopuszczalnych zawartości w glebie 
substancji, powodujących ryzyko . Zadanie jest realizowane na podstawie zapisów art. 26 ustawy – 
Prawo ochrony środowiska. Szczegółowe przepisy dotyczące ochrony powierzchni ziemi opisują 
art.101 i 110a ustawy POŚ. Art. 101b stanowi, iż w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 
dokonuje się oceny oraz badań i obserwacji stanu gleby i ziemi. 

W latach 2016-2017 wyznaczono 1 punkt monitoringu gleb na terenie gminy Lewin Brzeski w m. 
Łosiów. Nie odnotowano przekroczeń standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1395).  

W 2016r. została wydana decyzja Starosty Brzeskiego znak G.6122.1.2016 z dnia 14 marca 2016r. o 
zakończeniu rekultywacji na działkach nr 41, 42, 43, 44 i 45-1 o łącznej powierzchni 3,1770 ha 
położonych w Stroszowicach, gmina Lewin Brzeski. W 2017r. Starosta Brzeski nie wydał żadnej decyzji o 
zakończeniu rekultywacji na terenie gminy Lewin Brzeski.  

W 2016r. Marszałek Województwa Opolskiego decyzją znak DOŚ-III.7241.1.1.2016.MK z dnia 22 
kwietnia 2016r. zmienił na wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego ostateczną decyzję Starosty 
Brzeskiego nr OŚ.7624-2/07 z 6 czerwca 2007r. wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie. Zmiana dotyczyła wykreślenia w całości 
przeprowadzenia etapu II zamknięcia w obrębie kwatery nr 2 składowiska. Powodem zmiany decyzji, a 
tym samym technicznego sposobu zamknięcia kwatery nr 2 we Wronowie było samoistne 
przekształcenie się kwatery nr 2 w zbiornik wodny, który stał się siedliskiem zwierząt i ostoją roślin. 
Tym samym Burmistrz Lewina Brzeskiego w piśmie o zmianę decyzji zawnioskował,  że z uwagi na 
powyższe oraz z uwagi na fakt niewykorzystania kwatery nr 2 jako instalacji do składowania odpadów, 
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wnosi o pozostawienie kwatery nr 2 bez rekultywacji. Marszałek Województwa Opolskiego na etapie 
procedowania wniosku o zmianę decyzji wystąpił do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z 
wnioskiem o przeprowadzenie kontroli składowiska. Kontrola wykazała, że teren składowiska na 
tamten czas (rok 2016) był porośnięty roślinnością wysoką i niską. Składowisko było pod ciągłą 
kontrolą, a badania wykonywane były zgodnie z pierwotną decyzją Starosty Brzeskiego. Na dzień 
kontroli zrekultywowano tylko katerę 1 (prace zakończono w 2009r.), natomiast rekultywacja kwatery 2 
nie została przeprowadzona. W związku z faktem że składowisko we Wronowie  leży w sąsiedztwie 
Obszaru Natura 2000, Marszałek Woj. Opolskiego zmieniając decyzję na zamknięcie stwierdził, że 
zasadne jest pozostawienie kwatery nr 2 jako zbiornika wodnego, tym bardziej że nigdy kwatera ta nie 
służyła jako instalacja do składowania odpadów.  
 

Wykaz zrealizowanych zadań za lata 2016-2017 Rok 
Koszty i podmiot 

odpowiedzialny [zł] 

Rekultywacja terenu pod plac zabaw – środki sołectwa Borkowice 2016 
7999,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

 

2.8 Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Tabela 8. Ocena realizacji celu, kierunków i zadań zawartych w POŚ dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-
2019 w zakresie gospodarki odpadami za lata 2016-2017 

Cel: Racjonalna gospodarka odpadami 
Kierunek interwencji:  

 Ograniczenie ilości odpadów kierowanych na składowisko oraz zmniejszenie oddziaływania 
odpadów na środowisko 

 Właściwe gospodarowanie odpadami poprzez realizację działań systemowych i programowych 
 Zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów oraz właściwe ich zagospodarowanie 

 
Zadania do realizacji przyjęte w POŚ: 
 
Nazwa zadania Wykonanie 

ZADANIA WŁASNE 
Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lewin Brzeski - odbiór od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lewin Brzeski odpadów komunalnych 
TAK 

Doskonalenie funkcjonowania systemów  selektywnego zbierania, recyklingu  odpadów z budowy, 

remontów i demontażu obiektów budowlanych  oraz infrastruktury drogowej w celu zwiększenia 

poziomów odzysku i recyklingu tych odpadów 
TAK 

Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych  

i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 
TAK 

Doskonalenie i rozwój systemu (opartego o PSZOK-i) zbierania zużytych opon prowadzącego do 

utrzymania dotychczasowego poziomu ich odzysku 
TAK 

Upowszechnienie systemu zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw domowych na 

obszarze województwa opolskiego oraz określenie systemu zbierania odpadów w placówkach 

służby zdrowia, kampanie informacyjne w zakresie postępowania z odpadami wśród 

pracowników 

TAK 

Rozbudowa systemów zbierania olejów odpadowych poprzez utrzymanie wysokiego poziomu 

odzysku i recyklingu. Prowadzenie działań informacyjnych wśród mieszkańców oraz 

przedsiębiorców o szkodliwości olejów usuwanych do środowiska 
NIE 

Ograniczenie składowania zużytych baterii i akumulatorów na składowiskach poprzez selektywną 

zbiórkę tego typu odpadów oraz unieszkodliwienie ich w instalacjach do tego przeznaczonych 
TAK 

Zadania związane z unieszkodliwianiem azbestu NIE 
Udzielanie pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcia zgodnie z gminnymi NIE 
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programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

Kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania, zbierania, transportu, 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
TAK 

Informowanie mieszkańców o stanie środowiska i podejmowanych działaniach na rzecz jego 

ochrony (informacje umieszczane na stronie internetowej gminy) 
TAK 

Działania informacyjne i edukacyjne w zakresie propagowania właściwego postępowania z 

odpadami komunalnymi 
TAK 

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 

przekazywane marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska 
TAK 

Dostosowanie regulaminów utrzymania czystości i porządku na terenie gminy do zapisów Planu 

gospodarki odpadami województwa opolskiego 2016 
TAK 

ZADANIA MONITOROWANE 
Kontrola podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów 
TAK 

Prowadzenie kontroli stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji  TAK 
Monitoring gospodarki odpadami powstającymi w sektorze gospodarczym TAK 
Prowadzenie i aktualizacja bazy danych o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów 

zawierających azbest 
NIE 

Umieszczanie na listach przedsięwzięć priorytetowych zadań związanych z budową i 

modernizacją instalacji do zagospodarowania odpadów oraz zadań związanych z zamykaniem  

i rekultywacją składowisk odpadów komunalnych 
TAK 

Minimalizacja ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów poddawanych procesom 

unieszkodliwiania poprzez składowanie 
TAK 

Doskonalenie metod prowadzenia selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego celem uzyskania wysokiego poziomu odzysku i recyklingu tych odpadów 
TAK 

Wspieranie wdrażania proekologicznych i efektywnych ekonomicznie metod zagospodarowania 

odpadów w oparciu o najlepsze dostępne techniki (BAT) 
TAK 

Organizacja nowych i rozwój istniejących systemów zbierania odpadów, w tym w szczególności 

odpadów niebezpiecznych ze źródeł rozproszonych (małe i średnie przedsiębiorstwa), z 

uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych 

(gospodarstwa domowe) 

TAK 

Doskonalenie systemu gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi poprzez 

wykorzystanie ich do rekultywacji, nawożenia, termiczne przekształcanie w celu ograniczenia 

ilości składowanych osadów ściekowych 
TAK 

Do 30 czerwca 2013 r. obowiązywał tzw. stary system gospodarowania odpadami komunalnymi, w 
którym mieszkańcy bezpośrednio podpisywali umowy z firmami świadczącymi usługę odbioru odpadów 
komunalnych. Po wprowadzeniu od 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarowania odpadami, 
właścicielem odpadów stała się Gmina. Nowy system objął swym zasięgiem – tym samym selektywną 
zbiórką odpadów oraz odbieraniem odpadów komunalnych – 100% nieruchomości.  
W świetle Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 
2018 poz. 1454 ze zm.) – mieszkańcy nie są już zobowiązani do samodzielnego zawierania umów z 
firmami odbierającymi odpady. Odpady stały się własnością Gminy i to ona wybiera na drodze przetargu 
firmę, która odbiera odpady od mieszkańców. Mieszkańcy z kolei płacą Gminie tzw. opłatę za 
zagospodarowanie odpadów. Tym samym Gmina gospodaruje środkami z pobieranych od mieszkańców 
opłat za odpady i jednocześnie egzekwuje od firm odpowiednią jakość usług szczególnie w zakresie 
metod oraz miejsc prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1454 ze zm.) wskazuje obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 
gospodarowania odpadami komunalnymi odpowiednio przez Wójta, Burmistrza lub Prezydenta Miasta. 
Burmistrz Lewina Brzeskiego sporządził roczne sprawozdanie z gospodarki odpadami osobno dla roku 
2016 i 2017. Ponadto wyżej cytowana Ustawa nakłada na Burmistrza obowiązek opracowania analizy 
stanu gospodarki odpadami komunalnymi na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty 
odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 
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gospodarowania odpadami komunalnymi. Również w tym przypadku Burmistrz Lewina Brzeskiego w 
latach 2016-2017 wypełnił ustawowy obowiązek opracowania tego rodzaju dokumentu.  
 
Zgodnie z wymaganiami art. 26 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 701 
ze zm.), w przypadku stwierdzenia, że odpady są składowane lub magazynowane w miejscu do tego celu 
nieprzeznaczonym, Burmistrz Lewina Brzeskiego jest zobowiązany do nakazania posiadaczowi odpadów 
(w drodze decyzji wydawanej z urzędu) usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich 
składowania lub magazynowania, wskazując jednocześnie sposób wykonania tej decyzji. Przywołany 
przepis, jako adresata decyzji nakazującej usunięcie odpadów, wyraźnie wskazuje posiadacza odpadów. 
W świetle definicji zawartej w art. 3 ust. 1 pkt 19 cytowanej ustawy, posiadacza odpadów rozumie się 
przez wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający 
powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości. Zgodnie z art. 3 pkt 
44 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zm.), za 
władającego powierzchnią ziemi uznaje się właściciela nieruchomości, a jeżeli w ewidencji gruntów i 
budynków prowadzonej na podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego ujawniono inny podmiot 
władający gruntem – podmiot ujawniony, jako władający. Powyższe zadanie jest zadaniem ciągłym, 
wynikającym z obowiązków ustawowych, stanowi wydatek bieżący. 
W 2016r. Gmina Lewin Brzeski podjęła działania zmierzające do likwidacji miejsc nielegalnego 
składowania odpadów. Miejsca te zostały uprzątnięte i przywrócone do użytkowania.  
 
Na terenie gminy Lewin Brzeski w latach 2016-2017 funkcjonował system odpłatnego odbioru odpadów 
z terenu każdej posesji.  Zorganizowanym  systemem  objęci  zostali  wszyscy  mieszkańcy  gminy. W 
Gminie Lewin Brzeski zostały objęte systemem zagospodarowania odpadami komunalnymi również 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (np. 
przedsiębiorcy, którzy posiadają nieruchomości, gdzie wytwarzane są odpady komunalne, szkoły, 
przedszkola, żłobki, placówki służby zdrowia, zarządcy ogródków działkowych, właściciele 
nieruchomości posiadający działki na terenach rekreacyjnych na terenie Gminie Lewin Brzeski. Odbiór  
odpadów  od mieszkańców  odbywał  się  zgodnie  z  przyjętym  harmonogramem  odbioru  odpadów  
komunalnych zmieszanych i segregowanych w oparciu o zawarte umowy odbioru odpadów.  
W imieniu Gminy Lewin Brzeski zadanie odbierania i zagospodarowania odpadów (odzysk, recykling i 
unieszkodliwienie) prowadził w latach 2015-2017 wyłoniony w ramach przeprowadzonej procedury 
przetargowej przedsiębiorca - firma Remondis- Opole Sp. z o. o. W gminie Lewin Brzeski odpady 
odbierane są w systemie cztero-pojemnikowym. Ustalono następujące rodzaje pojemników: 
 w kolorze zielonym - do zbiórki szkła; 
 w kolorze żółtym - do zbiórki tworzyw sztucznych, papieru i tektury, puszek aluminiowych; 
 w kolorze brązowym - do zbiórki odpadów ulegających biodegradacji, 
 w kolorze czarnym – do zbiórki pozostałości po segregowaniu (odpady zmieszane). 
 
Właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenów Gminy Lewin Brzeski mają zapewnioną możliwość 
samodzielnego dostarczania określonych odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny do 
Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w ramach uiszczonej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów znajduje się 
przy ul. Fabrycznej w Lewinie Brzeskim, na terenie oczyszczalni ścieków. 
Gmina Lewin Brzeski w celu efektywniejszego realizowania obowiązków odbioru odpadów  organizuje 
co pół roku zbiórki odpadów „u źródła” czyli odpady zabierane są bezpośrednio z gospodarstwa. W 
ramach tych zbiórek można oddać odpady typu meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, zużyte opony. 
 
Powyższy system jest zgodny z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 stycznia 2017 r. w 
sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Gmina Lewin 
Brzeski zgodnie z wymogami Ustawowymi co roku opracowuje sprawozdania z gospodarki odpadami 
wraz z analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi, które podawane są do publicznej wiadomości 
poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Gminy. 

Zgodnie z obowiązująca Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr z 2019r., poz. 701 ze zm.) 
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gmina zobligowana jest do osiągnięcia odpowiedniego poziomu ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, poziomu recyklingu i 
przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru gminy, poziomu recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i 
rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych. Do obowiązków gminy należy 
również między innymi prowadzenie sprawozdawczości, polegającej na sporządzaniu rocznych 
sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz do wyłonienia w 
drodze przetargu przedsiębiorstwa odbierającego odpady oraz dokonywania rozliczeń finansowych za 
ich odbiór. Powyższe zadanie jest zadaniem ciągłym, wynikającym z obowiązków ustawowych, stanowi 
wydatek bieżący. W latach 2016-2017 Gmina Lewin Brzeski osiągnęła wymagane prawem poziomy: 
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wybranych frakcji odpadów: papier, metale, tworzywa 
sztuczne i szkło; recyklingu przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz osiągnęła stopień redukcji odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska w stosunku do odpadów 
wytworzonych.  
 
Gmina Lewin Brzeski w latach 2016-2017 nie prowadziła działań w zakresie dofinansowania usuwania 
wyrobów zawierających azbest. Gmina Lewin Brzeski nie opracowała również Programu usuwania 
azbestu wraz z inwentaryzacją.  
 
W latach 2016-2017 Gmina Lewin Brzeski prowadziła prace koncepcyjne nad rozbudową  punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lewinie Brzeskim. Dopiero na początku 2018r. Gmina 
Lewin Brzeski przygotowywała wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja 
punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Lewinie Brzeskim”   z EFRR w ramach naboru do 
działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi  RPO WO 2014-2020. W terminie od 4 
do 11 czerwca 2018r. Gmina Lewin Brzeski złożyła wniosek o dofinansowanie projektu kwalifikując się 
do etapu oceny formalnej. W październiku 2018r. w/w projekt Gminy Lewin Brzeski został wybrany do 
dofinansowania, a w grudniu została podpisana umowa.  W lipcu 2019r. w drodze przetargu został 
wybrany wykonawca prac w/w zadania. Pierwszym działaniem w ramach zadania będzie opracowanie 
dokumentacji projektowej i pozyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów, warunkujących 
prawidłową realizację projektu. W ramach prac przygotowawczych przeprowadzone zostaną też 
badania wodnogruntowe i roboty rozbiórkowe. Prace budowlane obejmują wykonanie utwardzonej 
powierzchni pod plac manewrowy i kontenerowy; system odwodnienia placu (instalacja odciekowa i 
separatory, system rozsączania bądź podłączenie do kanalizacji w zależności od uzyskanych warunków), 
zakup i montaż najazdowej wagi samochodowej z instalacją zdalnego odczytu pomiaru. Wykonane 
zostanie uzbrojenie terenu: sieć wod.-kan. instalacje elektryczne wraz z oświetleniem. W ramach zadania 
przewidziano również zakup, dostawę i montaż sprzętu/wyposażenia nierozerwalnie związanego z 
funkcjonowaniem inwestycji: -kontenera biurowo – sanitarnego z wyposażeniem; -kontenera 
magazynowego na odpady niebezpieczne; -hali magazynowej na punkt wymiany rzeczy używanych; -
boksów na odpady wraz zadaszeniem w formie wiaty otwartej; -pozostałe wyposażenie GPSZOK- 
zgodnie z załącznikiem nr 5 do wniosku o dofinansowanie „Zestawienie zakupywanego sprzętu oraz 
wartości niematerialnych i Prawnych”. W ramach tego działania przewidziano również zakup i 
wdrożenie systemu IT do ewidencji odpadów i zarządzania gospodarką magazynową w PSZOK, w celu 
zapewnienia optymalnego wykorzystania mocy przerobowych GPSZOKu. 

W 2016r. Marszałek Województwa Opolskiego decyzją znak DOŚ-III.7241.1.1.2016.MK z dnia 22 
kwietnia 2016r. zmienił na wniosek Burmistrza Lewina Brzeskiego ostateczną decyzję Starosty 
Brzeskiego nr OŚ.7624-2/07 z 6 czerwca 2007r. wyrażającą zgodę na zamknięcie składowiska odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne we Wronowie. Zmiana dotyczyła wykreślenia w całości 
przeprowadzenia etapu II zamknięcia w obrębie kwatery nr 2 składowiska.  

Zgodnie z informacją Starosty Brzeskiego we wrześniu 2017r. przeprowadzono kontrole w zakresie 
prawidłowego gospodarowania odpadami na terenie Zakładu Poolfactory Sp. z o.o., Starpool Sp.k. 
zlokalizowanego w Lewinie Brzeskim przy ul. Fabrycznej. Podczas kontroli nie stwierdzono żadnych 
nieprawidłowości pod względem ochrony środowiska.  
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Zgodnie z informacją WIOŚ w Opolu w 2017r. przeprowadzono 1 kontrolę w zakresie prawidłowego 
gospodarowania odpadami na terenie gminy Lewin Brzeski. Podczas kontroli nie stwierdzono żadnych 
nieprawidłowości pod względem ochrony środowiska.  

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim w latach 2016-2017 przyjmowali zgłoszenia od 
mieszkańców dotyczące niewłaściwego gospodarowania odpadami na terenie gospodarstw lub poza 
nimi. Zgłoszenie było rejestrowane, a kontrola przeprowadzona niezwłocznie. W tym okresie podczas 
prowadzenia czynności sprawdzających nie nałożono żadnych kar, ani opłat.  
 

Wykaz zrealizowanych zadań za lata 2016-2017 Rok 
Koszty i podmiot 

odpowiedzialny [zł] 

Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców, z terenów 
rekreacyjnych, koszy ulicznych, placu targowego, Urzędu Miejskiego 
oraz likwidacja dzikich wysypisk 

2016 
1893967,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Likwidacja dzikich wysypisk  2016 
7000,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców, z terenów 
rekreacyjnych, koszy ulicznych, placu targowego, Urzędu Miejskiego 
oraz likwidacja dzikich wysypisk 

2017 
2054002,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Dotacja dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie na dofinansowanie w zakresie zbierania 
pojazdów wycofanych z eksploatacji 

2017 
5000,00 

(Powiat Brzeski) 

2.9 Zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe 

Tabela 9. Ocena realizacji celu, kierunków i zadań zawartych w POŚ dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-
2019 w zakresie ochrony zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturowego za lata 2016-2017 

Cel: Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów 
Cel: Ochrona dziedzictwa kulturowego 
Kierunek interwencji:  

 Przeciwdziałanie fragmentacji przestrzeni przyrodniczej, utrzymanie i odtworzenie ekosystemów i 
ich funkcji, w tym ochrona krajobrazu 

 Objęcie ochroną prawną nowych obszarów, cennych przyrodniczo o znaczeniu regionalnym i 
lokalnym 

 Opieka nad zabytkami 
 Zrównoważona gospodarka leśna 
 Zwiększenie lesistości województwa 
 Poprawa zdrowotności i odporności drzewostanów 
 Ochrona i renaturalizacja obszarów leśnych 
 Ochrona gatunkowa 
 Utrzymanie i kształtowanie krajobrazu rolniczego 

 
Zadania do realizacji przyjęte w POŚ: 
 
Nazwa zadania Wykonanie 

ZADANIA WŁASNE 
Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną i odbudową zdegradowanego terenu 

zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Lewin Brzeski” wraz z budową i modernizacją 

infrastruktury towarzyszącej 
TAK 

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza województwa NIE 
Renowacja kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Lewinie Brzeskim- etap I zabezpieczenie 

obiektu 
NIE 
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Rewitalizacja parków i terenów rekreacyjnych TAK 
ZADANIA MONITOROWANE 

Realizacja ochrony lasów w oparciu o Plany urządzenia lasów i Programy ochrony przyrody TAK 
Ochrona, pielęgnacja i utrzymanie terenów leśnych TAK 
Realizacja Wojewódzkiego Programu Zwiększania Lesistości  TAK 
Zalesienia gruntów Lasów Państwowych w ramach Krajowego Programu Zwiększania Lesistości TAK 
Sporządzanie przez Nadleśnictwa planów zalesień dla gruntów niestanowiących własności Skarbu 

Państwa 
TAK 

Wprowadzenie lub aktualizacja granicy polno-leśnej w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego 
NIE 

Przebudowa drzewostanów uszkodzonych przez emisje przemysłowe lub dostosowanie do 

warunków siedliskowych 
TAK 

Aktualizacja programów ochrony przyrody  TAK 
Monitoring stanu ochrony środowiska i gatunków, w tym ptaków na poziomie siedlisk i regionów NIE 
Opracowanie Planów zadań ochronnych i Planów ochrony TAK 
Wprowadzanie zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych NIE 
Obowiązkiem organów administracji publicznej, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz 
osób fizycznych jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem i bogactwem narodowym. Obowiązek ten 
wynika z art. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 142 ze zm.). 
Powyższe zadanie jest zadaniem ciągłym, wynikającym z obowiązków ustawowych, stanowi wydatek 
bieżący. 
Zgodnie z art. 2 cytowanej ustawy ochrona przyrody, polega na zachowaniu, zrównoważonym 
użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody tj.: 
1) dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów; 
2) roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową; 
3) zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia; 
4) siedlisk przyrodniczych; 
5) siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; 
6) tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt; 
7) krajobrazu; 
8) zieleni w miastach i wsiach; 
9) zadrzewień. 
Celem ochrony przyrody w rozumieniu ustawy jest: 
1) utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów; 
2) zachowanie różnorodności biologicznej; 
3) zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego; 
4) zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, przez ich 
utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony; 
5) ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień; 
6) utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także 
pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody; 
7) kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i 
promocję w dziedzinie ochrony przyrody. 

W ramach prawnej ochrony przyrody wyróżnia się formy ochrony wymienione w art. 6 Ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1614 ze zm.). W okresie sprawozdawczym 
2016-2017 w zakresie istniejących form ochrony przyrody na terenie gminy Lewin Brzeski nie 
wprowadzono żadnych zmian co do statusu i formy ich ochrony. Nie zostały również powołane nowe 
formy ochrony przyrody.  
Zgodnie z Pozwoleniem nr 575/N/2017 z dn. 19.07.2017 r. Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków Gmina Lewin Brzeski w 2017 roku zleciła wykonanie usługi polegającej na kompleksowej 
pielęgnacji 2 sztuk drzew gat. Lipa drobnolistna – pomniki przyrody ożywionej. Drzewa znajdują się w 
Lewinie Brzeskim na działce nr 626 ark.m.14.  Zlecenie wykonała firma BILPOL – Kużaj Spółka 
komandytowa Marek Kużaj ul. Sokoła 1, 41-500 Chorzów. 
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Na terenie gminy Lewin Brzeski funkcjonują formy ochrony przyrody chroniące najcenniejsze walory 
tego terenu, tj. formy obszarowe – Obszar Natura 2000 „Grądy Odrzańskie” PLB020002, Obszar Natura 
2000  „Opolska Dolina Nysy Kłodzkiej” PLH160014, Obszar Natura 2000 „Bory Niemodlińskie” 
PLH160005, Stobrawski Park krajobrazowy, Obszar Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie, 
Zespół przyrodniczo – krajobrazowy Dolina Nysy, Zespół przyrodniczo – krajobrazowy Stawy 
Niemodlińskie, Zespół przyrodniczo – krajobrazowy Grądy Odrzańskie, Zespół przyrodniczo – 
krajobrazowy Lewin Brzeski, Użytek ekologiczny Riparia, Użytek ekologiczny Staw pod pomnikiem, 
Użytek ekologiczny Rdestnica, Użytek ekologiczny Leśniczówka, Użytek ekologiczny Stawki Nad Nysą, 
Użytek ekologiczny Nad Nysą, Użytek ekologiczny Torfowisko, Użytek ekologiczny Ptakowice, 
Stanowisko dokumentacyjne Koniak, Stanowisko dokumentacyjne Piaski i 76 pomników przyrody.  
Lasy i grunty zadrzewione zajmują ok. 1800 ha Gminy Lewin Brzeski, co stanowi ok. 6 % jej powierzchni. 
Udział lasów w zagospodarowaniu powierzchni Gminy jest, zatem niewielki, mniejszy od średniego 
zalesienia obszaru kraju (ponad 28%). Na terenie gminy Lewin Brzeski lasy wchodzą w skład 
Nadleśnictwa Opole i Brzeg.   
Do działań prowadzonych przez w/w Nadleśnictwa należą: 
 zwiększanie różnorodności gatunkowej biocenoz oraz różnorodności ekosystemów kompleksów 

leśnych regionu, 
 utrzymywanie zgodności składów gatunkowych drzewostanów z potencjalną roślinnością 

naturalną, to jest zgodności biocenozy z biotopem, 
 monitorowanie krzewów i zielnych rośli reliktowych, endemitów, ginących i zagrożonych, 
 uzupełnianie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych, 
 prowadzenie prac związanych z zachowaniem i odtwarzaniem śródleśnych bagien, oczek wodnych, 

łąk oraz innych cennych biotopów, 
 zakładanie, konserwacja i naprawa budek lęgowych dla ptaków i schronów dla nietoperzy, 

wykładanie karmy, 
 grodzenie mrowisk, 
 wzbogacanie bazy żerowej dla zwierzyny płowej powodującej szkody w roślinności drzewiastej, 
 ciągła aktualizacja danych w opracowanym „Programie ochrony przyrody” dla Nadleśnictwa Opole i 

Brzeg w zakresie występowania gatunków rzadkich i zagrożonych,  
 identyfikacja przyczyn zagrożenia rzadkich gatunków i eliminacja źródeł zagrożenia,  
 stosowanie czynnych metod ochrony rzadkich gatunków roślin i zwierząt, 
 kontrola normowanego zbioru i skupu płodów runa leśnego na cele przemysłowe w postaci 

owoców i ziół, a zwłaszcza grzybów jadalnych, w tym owocnikujących grzybów mikoryzowych. 

W zakresie hodowli rodzimych gatunków zwierząt - z posiadanych przez RDLP w Katowicach informacji 
wynika, że w latach 2016-2017 na terenie gminy Lewin Brzeski na gruntach w zarządzie PGL LP 
Nadleśnictwo Opole i Brzeg takie działania nie były podejmowane. 

W zakresie odtworzenia populacji zanikających gatunków zwierząt - na terenie gminy Lewin Brzeski na 
gruntach w zarządzie Nadleśnictw: Opole i Brzeg nie wykazano takich działań w latach 2016-2017. 
Należy jednak pamiętać, że gospodarka leśna prowadzona jest w oparciu o dziesięcioletnie plany 
urządzania lasu, w których modyfikuje się działania planowe w celu ochrony stanowisk różnych 
gatunków – co potwierdzane jest w raportach składanych w procesie opiniowania tych planów przez 
RDOŚ. Realizacja gospodarki leśnej, zarówno w zakresie prac planowych, jak i pozostałych, respektuje 
wszelkie wymogi ochrony przyrody – w tym zachowanie stanowisk i siedlisk chronionych gatunków 
zwierząt- leśnych i nieleśnych. Można zatem stwierdzić, że zachowując obowiązujące od wielu lat zasady 
w zakresie ochrony przyrody Lasy Państwowe utrzymują i stwarzają warunki w ekosystemach (nie tylko 
leśnych, ale np. łąkowych) sprzyjające zachowaniu i naturalnemu odtwarzaniu stanowisk gatunków 
chronionych oraz chronionych siedlisk przyrodniczych. 

Plany urządzenia lasu sporządzane są obligatoryjnie dla lasów wszystkich form własności. Dla lasów 
Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictw są to plany urządzenia lasu. Dla lasów niestanowiących 
własności Skarbu Państwa oraz dla lasów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu 
Państwa sporządza się uproszczone plany urządzenia lasu. 
Obowiązek sporządzenia planu urządzenia lasu oraz uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów 
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Skarbu Państwa wynika z art. 19 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2129 ze 
zm.).  
Plan Urządzenia Lasu jest podstawowym dokumentem gospodarki leśnej opracowywanym dla 
określonego obiektu (nadleśnictwa), zawierającym opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby 
prowadzenia gospodarki leśnej ‑ art. 6 ust.1 pkt 6 cytowanej ustawy. W oparciu o Plan Urządzenia Lasu 

możliwe jest prowadzenie trwale zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej tj. działalności 
zmierzającej do ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie zapewniającym 
trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału 
regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypełniania, teraz i w przyszłości, wszystkich ważnych 
ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez 
szkody dla innych ekosystemów ‑ art.6. ust.1 pkt 1a ustawy. 
Minister właściwy do spraw środowiska zatwierdza Plan Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących 
własność Skarbu Państwa decyzją administracyjną na podstawie art.22 ust 1 Ustawy o lasach z dnia 28 
września 1991 r. (t.j. Dz. U. 2018, poz. 2129 ze zm.). na wniosek Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych.  
W latach 2016-2017 dla Nadleśnictwa Opole obowiązywał sporządzony w 2014r. Plan urządzania lasu 
na okres 2014-2023, natomiast dla Nadleśnictwa Brzeg obowiązywał sporządzony w 2011r. Plan 
urządzania lasu na okres 2011-2020.   

Uproszczone plany urządzenia lasu zawierają podobne treści jak plany dla nadleśnictw jednak 
sporządzane są z mniejszą szczegółowością. Dla lasów nie będących w zarządzie Lasów Państwowych, o 
powierzchni mniejszej niż 10 ha wykonuje się inwentaryzację stanu lasu w zakresie jeszcze bardziej 
ograniczonym niż to ma miejsce w przypadku uproszczonych planów urządzenia lasu. Nadzór nad 
gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje Starosta, który 
gospodarkę leśną prowadzi na podstawie uproszczonego planu urządzenia lasu lub inwentaryzacji stanu 
lasu. W latach 2016-2017 Gmina Lewin Brzeski ani Starostwo Powiatowe nie opracowały żadnego 
uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów niebędących w zarządzie Lasów Państwowych.  

Ochrona lasów i gospodarka w lasach regulowana jest poprzez Ustawę o lasach (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2129 
ze zm.). Nadleśnictwa prowadzą gospodarkę opartą na zasadach genetyki i selekcji. Nasiona głównych 
drzew lasotwórczych niezbędne do reprodukcji lasu pozyskuje się wyłącznie z wybranych do tego celu 
nasiennych i gospodarczych drzewostanów. Zadanie jest zadaniem ciągłym, wynikającym z obowiązków 
ustawowych, stanowi wydatek bieżący jednostki.  
W zakresie zwiększenia lesistości - z posiadanych przez RDLP w Katowicach informacji wynika, że we 
wskazanym terminie na terenie gminy Lewin Brzeski nie były prowadzone prace w zakresie zwiększenia 
lesistości na gruntach w zarządzie PGL LP Opole i Brzeg.  
W latach 2016-2017 Nadleśnictwo Brzeg w ramach zadań dotyczących realizacji prac gospodarki leśnej 
prowadziło jedynie prace dotyczące przebudowy drzewostanów na terenie gminy Lewin Brzeski. W 
2016r. odnowiono 3,74 ha drzewostanów, z czego koszt odnowienia to 16572,54 zł, koszt nowego 
ogrodzenia upraw to 26549,69 zł. W 2017r. odnowiono 1,45 ha drzewostanów, z czego koszt 
odnowienia to 7497,69 zł, koszt nowego ogrodzenia upraw to 10178,68 zł. 

Instrumentem prawnym związanym z procedurą zwiększania lesistości jest Ustawa o lasach (Dz.U. 2018, 
poz. 2129 ze zm.), gdzie wskazuje się, że do zalesienia mogą być przeznaczone nieużytki, grunty rolne 
nieprzydatne do produkcji rolnej i grunty rolne nieużytkowane rolniczo oraz inne grunty nadające się do 
zalesienia. Grunty przeznaczone do zalesienia określa miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Uporządkowanie 
przestrzeni rolno-leśnej wiąże się z właściwym zaprojektowaniem granicy pomiędzy lasami i gruntami 
przeznaczonymi do zalesienia a gruntami przeznaczonymi na cele rolne, czyli tzw. granicy rolno-leśnej, 
definiowanej jako linia zamykająca kontur gruntowy, określający aktualny i perspektywiczny sposób 
rolniczego lub leśnego użytkowania gruntów. Wykorzystanie powierzchni ziemi powinno być możliwie 
optymalnie dostosowane do naturalnych warunków przyrodniczo-glebowych. Obecny stan wskazuje, że 
bardziej racjonalne jest przeznaczenie gruntów o niskiej przydatności dla rolnictwa na cele niezwiązane 
z gospodarką rolną tj. pod urbanizację, rozwój infrastruktury, a przede wszystkim pod zalesienia niż pod 
uprawy rolne. Zagadnienie granicy rolno – leśnej uwzględniane jest w dokumentach planistycznych 
gminy. Za ich opracowywanie odpowiedzialny jest Burmistrz Lewina Brzeskiego. Powyższe działania są, 
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więc kosztem bieżącym wliczonym w opracowanie dokumentów planistycznych. 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie prowadziła działania w zakresie 
wsparcia finansowego na:  
 powiększenie obszarów leśnych poprzez zalesianie;  
 utrzymanie i wzmocnienie ekologicznej stabilności obszarów leśnych poprzez zmniejszenie 

fragmentacji kompleksów leśnych i tworzenie korytarzy ekologicznych;  
 zwiększenie udziału lasów w globalnym bilansie węgla oraz ograniczeniu zmian klimatu. 

Powyższe zadanie wynika ze statutu jednostki, jest zadaniem ciągłym, realizowanym z własnych 
środków. 

Ocena przestrzegania ustalonych zasad ochrony przyrody na terenach prawnie chronionych jest 
zadaniem niezwykle trudnym, lecz można stwierdzić że w latach 2016-2017 nie doszło do żadnych 
poważnych naruszeń zakazów ochrony przyrody mogących spowodować zmiany ekosystemalne lub 
fragmentację czy też zniszczenie siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk chronionych gatunków roślin, 
zwierząt i grzybów.  

W latach 2016-2017r. Gmina Lewin Brzeski przy pomocy środków unijnych (RPOWO 2014-2020) 
podjęła działania zmierzające do ochrony różnorodności biologicznej w ramach następujących działań: 

 Działanie 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej obszarów parkowych i wodnych na terenie 
Gminy Brzeg i Gminy Lewin Brzeski – koszt 1.212.684,92 zł. Zakres zadania: Ochrona in situ 
zagrożonych gatunków na terenie parku przypałacowego w Lewinie Brzeskim, Skanalizowanie 
ruchu na terenie parku przypałacowego w Lewinie Brzeskim wraz z działaniami z zakresu 
edukacji ekologicznej, Ochrona i pielęgnacja pomników przyrody na terenie parku 
przypałacowego w Lewinie Brzeskim 

 Działanie 5.1. Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze Gminy Lewin Brzeski i Gminy 
Branice – koszt 688.107,42 zł. Zakres zadania: Skanalizowanie ruchu na obszarze Parku w 
Skorogoszczy, Ochrona in situ zagrożonych gatunków i pomników przyrody na obszarze Parku w 
Skorogoszczy, Stworzenie warunków do edukacji społecznej w zakresie ochrony 
bioróżnorodności na terenie Gminy Lewin Brzeski.  

Dodatkowo w 2017r. został zrealizowany projekt pn.” Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z 
ochroną i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Lewin Brzeski” 
wraz z budową i modernizacją infrastruktury towarzyszącej”. Zakres robót obejmował: 

 odmulenie 3205 m3 zbiornika wodnego, 
 faszynowanie 763 m skarp, 
 budowa 4 szt. pomostów, 
 budowa 1 szt. wieży widokowej, 
 remont 3128 m2 ścieżek rekreacyjnych o nawierzchni z BA, 
 wykonanie 198 m2 nawierzchni szutrowej,  
 budowa oświetlenia parkowego 30 szt. lamp, 
 budowa 221 m2 chodnika przy DW 458 , 
 remont przepustu drogowego, 
 montaż elementów małej architektury: ławki parkowe i kosze na śmieci, 
 montaż 30szt. budek lęgowych, 
 zadaszenia dla kaczek / łabędzi – 2 szt.,  
 sadzenie drzew i krzewów.  

Wykaz zrealizowanych zadań za lata 2016-2017 Rok 
Koszty i podmiot 

odpowiedzialny [zł] 

Zakup gruntu (dz. nr 197/4,197/5 w Lewinie Brzeskim pod 
inwestycję pn.,, Ochrona in situ ..” 

2016 
6000,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt wraz z ochroną 2016 6502,00 
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i odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo-
krajobrazowego „Lewin Brzeski” wraz z budową i modernizacją 
infrastruktury towarzyszącej 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Utrzymanie zieleni 2016 
152642,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Nadzór nad gospodarką leśną – wypłata ekwiwalentów za zalesienia 
gruntów 

2016 
190701,74 

(Powiat Brzeski) 

Przebudowa drzewostanu o powierzchni 3,74 ha wraz z założeniem 
nowej uprawy na terenie gminy Lewin Brzeski 

2016 
43122,23 

(PGLP Nadleśnictwo 
Brzeg) 

Ochrona zabytków i opieka nad  zabytkami - Remont zabytkowej 
dzwonnicy w m. Golczowice (FS Golczowice 4800,00 zł + dotacja 
Powiatu Brzeskiego 4800,00 zł) 

2017 

9600,00 
(Gmina Lewin 

Brzeski, Powiat 
Brzeski) 

Ochrona różnorodności biologicznej i pomników przyrody na 
obszarze miasta Lewin Brzeski z wykorzystaniem infrastruktury 
technicznej 

2017 
23121,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Ochrona in situ gatunków roślin i zwierząt  wraz z ochroną i 
odbudową zdegradowanego terenu zespołu przyrodniczo- 
krajobrazowego „Lewin Brzeski” wraz z budową i modernizacją 
infrastruktury towarzyszącej 

2017 
1047088,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Zakup drzewek i krzewów na tereny zielone 2017 
11326,78 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Utrzymanie zieleni w m. Lewin Brzeski, usługi pielęgnacyjne według 
potrzeb 

2017 
105147,80 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Nadzór nad gospodarką leśną – wypłata ekwiwalentów za zalesienia 
gruntów wraz z przekwalifikowaniem zalesionych gruntów na las 

2017 
188255,26 

(Powiat Brzeski) 
Wykonanie nowych nasadzeń drzew w m. Wronów (10 szt. Lipy 
drobnolistnej) oraz Lewinie Brzeskim (26 szt. Lipy drobnolistnej) 

2017 
brak danych 

(Powiat Brzeski) 

Przebudowa drzewostanu o powierzchni 1,45 ha wraz z założeniem 
nowej uprawy na terenie gminy Lewin Brzeski 

2017 
17676,36 

(PGLP Nadleśnictwo 
Brzeg) 

 

 

 

2.10 Zagrożenie poważnymi awariami 

Tabela 10. Ocena realizacji celu, kierunków i zadań zawartych w POŚ dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-
2019 w zakresie poważnych awarii za lata 2016-2017 

Cel: Przeciwdziałanie wystąpieniu awarii oraz ekstremalnych zagrożeń dla środowiska 
Kierunek interwencji:  

 Wsparcie jednostek straży pożarnej w zakresie wyposażenia do prowadzenia działań ratowniczych, 
zapobiegania i przeciwdziałania poważnym awariom oraz zagrożeniom środowiska i zdrowia 
człowieka, wynikającym z nadzwyczajnych zdarzeń. 

 Minimalizacja potencjalnych negatywnych skutków dla ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego, 
działalności gospodarczej poprzez działania prewencyjne 
 

Zadania do realizacji przyjęte w POŚ: 
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Nazwa zadania Wykonanie 
ZADANIA WŁASNE 

Doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych TAK 

Dotacja celowa dla OSP na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom – zakup samochodu strażackiego 
TAK 

ZADANIA MONITOROWANE 
Kontrola podmiotów, których działalność może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii TAK 

Badanie przyczyn powstawania oraz sposobów likwidacji skutków poważnych awarii dla 

środowiska 
NIE 

Prowadzenie rejestru zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej 

awarii, w tym zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (ZZR) i o dużym ryzyku 

wystąpienia awarii (ZDR), w tym rejestru wystąpienia poważnej awarii 

TAK 

Prowadzenie i podanie do publicznej wiadomości rejestru o pozytywnie zaopiniowanych 

Programach zapobiegania poważnym awariom (PZA) oraz instrukcji o postępowaniu 

mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej: 

TAK 

Wykonywanie systematycznej kontroli pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne przez 

patrole drogowe policji 
TAK 

Informowanie i ostrzeganie społeczeństwa o wystąpieniu poważnych awarii TAK 

Poprawa technicznego wyposażenia służb inspekcji ochrony środowiska, inspekcji sanitarnej oraz 

straży pożarnej (m.in. sprzęt ratownictwa chemiczno-ekologicznego) 
TAK 

Zakup sprzętu i środków łączności na wyposażenie ochotniczych straży pożarnych woj. opolskiego 

do działań związanych z ratownictwem ekologicznym. Zakup średnich i lekkich samochodów oraz 

doposażenie do celów ratownictwa ekologicznego i technicznego w sprzęt do usuwania i 

ograniczania skutków zagrożeń ekologicznych 

TAK 

Monitoring potencjalnych sprawców poważnych awarii pod kątem spełniania przez nich wymogów 
bezpieczeństwa i prewencji realizowany jest na bieżąco przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Opolu. Wyniki monitoringu umieszczane są w rocznych biuletynach publikowanych przez 
WIOŚ oraz na bieżąco dostępne na stronie internetowej WIOŚ w Opolu. W latach 2016-2017 na terenie 
Gminy Lewin Brzeski nie  było  zlokalizowanych  zakładów o dużym (ZDR) ani zwiększonym (ZZR) 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii  przemysłowej,  z  uwagi  na  powyższe  nie  prowadzono  kontroli  
w  zakresie przeciwdziałania poważnym awariom. 
Zgodnie z informacją WIOŚ w Opolu na obszarze gminy Lewin Brzeski nie odnotowano w latach 2016 – 
2017 poważnych awarii w ruchu lądowym skutkujących szkodami w środowisku. 

Opracowywanie programu zapobiegania poważnym awariom oraz planu operacyjno – ratowniczego na 
wypadek zaistnienia poważnej awarii realizowane na bieżąco przez podmioty gospodarcze w 
porozumieniu z Powiatowymi Komendami Państwowej Straży Pożarnej. Powiatowe Komendy 
Państwowej Straży Pożarnej zajmują się również utrzymywania w gotowości służb ratowniczych na 
wypadek zaistnienia poważnej awarii. 
Kształtowanie świadomości mieszkańców Gminy Lewin Brzeski w zakresie postępowania podczas 
zagrożeń i poważnych awarii przemysłowych odbywa się głównie poprzez lokalne media, w których 
zamieszczane są informacje dotyczące sposobów informowania o zagrożeniach, racjonalnego 
postępowania podczas zagrożenia oraz jednostek i lokalizacji centrów kryzysowych. Podnoszenie 
świadomości społeczeństwa odbywa się poprzez uświadamianie spektrum i kategorii zagrożeń 
ekologicznych, zarówno tych dotykających lokalną społeczność – na które nie ma ona większego wpływu 
(np. dziura ozonowa), jak i tych, z którymi mieszkańcy gminy stykają się na co dzień np. nielegalne 
wysypiska, wypadki nagłego zanieczyszczenia wód powierzchniowych, pożar, powódź. Odbywa się to 
drogą systematycznych publikacji, artykułów prasowych, powiadamiania o aktualnościach na stronie 
internetowej gminy, czy w postaci różnych form edukacji prowadzonej np. wśród młodzieży i dzieci (np. 
przez Straż Pożarną). 
 
W latach 2016-2017 nie udoskonalono powiatowego systemu ostrzegania przed zagrożeniami.  
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Wykaz zrealizowanych zadań za lata 2016-2017 Rok 
Koszty i podmiot 

odpowiedzialny [zł] 

Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych zakup paliwa, utrzymanie 
wozów bojowych, ubezpieczenie pojazdów, udział strażaków 
w akcjach 

2016 
133471,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Zakup samochodu  strażackiego – dotacja celowa Gminy Lewin 
Brzeski 

2017 
204758,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Dotacja dla OSP na zakup pompy do wody  zanieczyszczonej 2017 
1150,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Utrzymanie ochotniczych straży pożarnych zakup paliwa, utrzymanie 
wozów bojowych, ubezpieczenie pojazdów, udział strażaków 
w akcjach 

2017 
152924,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

Dotacja celowa powiatu Brzeskiego dla OSP w Skorogoszczy na zakup 
aparatu powietrznego 

2017 
3300,00 

(Powiat Brzeski) 

2.11 Edukacja ekologiczna 

Tabela 11. Ocena realizacji celu, kierunków i zadań zawartych w POŚ dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-
2019 w zakresie edukacji ekologicznej za lata 2016-2017 

Cel: Podniesienie świadomości ekologicznej 
Kierunek interwencji:  

 Pobudzenie u mieszkańców odpowiedzialności za otaczające środowisko i wyeliminowanie 
negatywnych zachowań  

 Realizacja działań podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa 
 Rozwój infrastruktury turystyczno-dydaktycznej 

 
Zadania do realizacji przyjęte w POŚ: 
 
Nazwa zadania Wykonanie 

ZADANIA WŁASNE 
Organizowanie akcji ekologicznych, m.in.: Sprzątanie świata, Dzień Ziemi, Dzień Wody, Święto 

Drzewa, Godzina dla Ziemi, Europejski Dzień bez Samochodu, Dzień Recyklingu, Europejski 

Tydzień Zrównoważonego  Transportu, Ratujmy Kasztanowce i inne 

TAK 

ZADANIA MONITOROWANE 
Szkolenia, prelekcje, konferencje, konkursy, olimpiady edukacyjne, warsztaty z zakresu edukacji 

ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej m.in. w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami,  

ochrony powietrza, ochrony przyrody itp. 

TAK 

Edukacja ekologiczna społeczeństwa realizowana poprzez: kampanie informacyjno-edukacyjne, 

imprezy o tematyce ekologicznej konferencje, konkursy, zajęcia pozalekcyjne dla społeczeństwa 
TAK 

Organizacja wycieczek, zielonych szkół, ścieżek ekologicznych, szlaków turystycznych, rajdów 

rowerowych 
TAK 

Rozbudowa ścieżek przyrodniczych i edukacyjnych, ścieżek rowerowych, tworzenie punktów 

widokowych oraz edukacja dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie ochrony przyrody i lasu 
TAK 

Prowadzenie działań związanych z edukacją przyrodniczo-leśną ze szczególnym uwzględnieniem 

zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie potrzeb i właściwych metod ochrony 

przyrody  

TAK 

Prowadzenie aktywnej edukacji ekologicznej na obszarze Opolskich Parków Krajobrazowych TAK 

Edukacja – udział młodzieży we wszystkich proekologicznych przedsięwzięciach TAK 

Warsztaty dla nauczycieli wszystkich etapów edukacji dot. Prowadzenia edukacji ekologicznej 

dzieci i młodzieży 
TAK 

Wojewódzki konkurs wiedzy o odnawialnych źródłach energii TAK 
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Wspieranie edukacji ekologicznej poprzez rozwój bazy edukacyjnej – Mobilne centrum edukacji 

ekologicznej 
NIE 

Od lutego 2005r. obowiązuje Dyrektywa UE 2003/4 w sprawie publicznego dostępu do informacji 
dotyczących środowiska, której celem jest zapewnienie zwiększonego dostęp do informacji o środowisku 
i rozpowszechnianie takich informacji, co wpływa na zwiększenie świadomości ekologicznej, swobodną 
wymianę opinii, bardziej efektywne uczestnictwo społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących 
środowiska, a ostatecznie na poprawę stanu środowiska.  
Do najważniejszych przepisów prawa, określających zasady udostępniania informacji publicznej, w tym 
informacji o środowisku należą np..  
 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 
 Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie 

do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (Aarhus) 
 Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie 

dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku 
 Ustawa o dostępie do informacji publicznej 

 
Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (t.j. Dz. U. 2018r., poz. 1330). Zgodnie z ustawą udostępnieniu podlega każda informacja o 
sprawach publicznych, z wyjątkiem informacji niejawnych (np. 5 ust. 1). Prawo do informacji publicznej 
przysługuje każdemu. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie można żądać wykazania 
interesu prawnego lub faktycznego (np. 2). 
W szczególności organ władzy publicznej, w tym wypadku Burmistrz Lewina Brzeskiego jest 
zobowiązany do informowania o: 
 swoim statusie prawnym, przedmiocie działalności, organizacji, kompetencjach, majątku, 

strukturze własnościowej, osobach sprawujących w nim funkcje i ich kompetencjach; 
 sposobie przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich 

załatwiania lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach, naborze 
kandydatów na wolne stanowiska; 

 prowadzonej polityce, programach w zakresie realizacji zadań publicznych, projektowanych aktach 
normatywnych; 

 danych publicznych, w tym treści aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć oraz 
dokumentacji przebiegu i efektów kontroli i wnioskach podmiotów ją przeprowadzających, treści 
innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy 
publicznych, stanowiskach w sprawach publicznych zajętych przez organy władzy publicznej; 

 majątku publicznym. 
 
Bieżące informacje umieszczanie są na stronie internetowej Gminy Lewin Brzeski www.lewin-brzeski.pl 
oraz na stronie BIP Urzędu www.bip.lewin-brzeski.pl. Na stronach internetowych gminy umieszczane są 
również dokumenty strategiczne. 

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 
2081 ze zm.) reguluje zasady udziału społeczeństwa w ochronie środowiska. Zgodnie z cytowaną ustawą 
poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości rozumie się poprzez: 
a) udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, organu właściwego w sprawie,  
b) ogłoszenie informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego w sprawie,  
c) ogłoszenie informacji przez obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego 
przedsięwzięcia, a w przypadku projektu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa – w prasie o 
odpowiednim do rodzaju dokumentu zasięgu,  
d) w przypadku, gdy siedziba organu właściwego w sprawie mieści się na terenie innej gminy niż gmina 
właściwa miejscowo ze względu na przedmiot postępowania – także przez ogłoszenie w prasie lub w 
sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości lub miejscowościach właściwych ze względu na przedmiot 
postępowania. 
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W ramach projektu PHARE 2002 Ministerstwo Środowiska poprzez Centrum Informacji o Środowisku 
utworzyło praktyczne narzędzie do realizacji przepisów prawnych związanych z udostępnianiem 
informacji o środowisku i jego ochronie – Ekoportal (www.ekoportal.gov.pl). Ekoportal jest platformą 
integrującą cały obszar środowiska” administracji wszystkich szczebli publicznego udostępnianie 
wykazu danych od szczebla wójta gminy, poprzez starostwa powiatowe, po urzędy marszałkowskie i 
wojewódzkie oraz Ministerstwo Środowiska i pozostałe instytucje resortowe, które ustawowo są 
zobowiązane do upubliczniania swoich decyzji administracyjnych oraz innych dokumentów dotyczących 
środowiska i jego ochrony.  
Koncepcja Ekoportalu pozwala, aby za jego pośrednictwem jednostki administracji prowadziły i 
publikowały w Internecie dane o przeprowadzanych procedurach dotyczących środowiska i aby osoby 
zainteresowane w ten sposób mogły dowiedzieć się, jakie są podejmowane działania mające wpływ na 
stan środowiska lub mające na celu jego ochronę. Urząd Gminy Lewin Brzeski na bieżąco publikuje na 
platformie Ekoportalu informacje o środowisku.  
Dodatkowo od 2016r. funkcjonuje Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko (Baza OOŚ). 
Baza ta jest systemem teleinformatycznym, służącym do zbierania, przetwarzania i udostępniania 
informacji o postępowaniach w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. Podstawę prawną dla 
funkcjonowania bazy danych ooś stanowi np. 128 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. Nowy obowiązek wprowadzania informacji do bazy danych ooś zastąpił 
wcześniejszy wymóg przedkładania Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska informacji rocznej. 
Począwszy od danych dotyczących ocen oddziaływania na środowisko za 2016 rok właściwe organy nie 
powinny przesyłać do GDOŚ informacji rocznych. Wszystkie informacje na temat postępowań 
prowadzonych w 2016 roku należy wprowadzić do bazy danych ooś w terminie do 31 marca 2017 r. 
Natomiast informacje na temat postępowań prowadzonych od 1 stycznia 2017 r. powinny zostać 
wprowadzone do bazy danych ooś w terminie 30 dni od dnia ich wytworzenia lub wpływu do organu. 
Baza OOŚ daje możliwość bieżącego śledzenia postępowań w sprawie ocen oddziaływania na 
środowisko oraz poszerza możliwości dostępu do informacji publicznej.  
Wszystkie wymienione zadania są zadaniami ciągłymi, wynikającym z obowiązków ustawowych lub 
działań statutowych jednostek, stanowią wydatek bieżący jednostki.  
 
Edukacja formalna prowadzona jest przez placówki oświatowe w ramach programów nauczania 
realizowanych na wszystkich szczeblach nauczania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, w 
postaci oddzielnej ścieżki edukacyjnej o charakterze wychowawczo-dydaktycznym, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla 
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia 
ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do 
pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017, poz. 356 ze zm.). Obowiązek 
uwzględniania problematyki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w programach nauczania 
wszystkich typów szkół, jak również w programach kursów uprawniających do uzyskania kwalifikacji 
zawodowych, wprowadzony został na mocy Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zm.)  
Edukacja nieformalna prowadzona może być natomiast przez rozmaite podmioty: organy administracji 
różnego szczebla, instytucje naukowe, organizacje pozarządowe, media, wreszcie – przez osoby z 
najbliższego otoczenia. 
Istotną rolę w szerzeniu wiedzy ekologicznej na terenie gminy Lewin Brzeski odgrywają np.:  
 jednostki samorządowe: Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, Starostwo Powiatowe w Brzegu,  
 jednostki oświaty: szkoły, przedszkola, biblioteki 
 organizacje społeczne: koła łowieckie, kluby wędkarskie,  
 stowarzyszenia i fundacje 
 Nadleśnictwo Brzeg i Opole 

 
Działania podejmowane w Gminie są zróżnicowane, koncentrują się przede wszystkim na wspieraniu 
edukacji ekologicznej w szkołach, przedszkolach oraz organizowaniu akcji – np. „Sprzątanie świata”, 
„Dzień Ziemi”, „Zbiórka zużytych baterii i segregacja odpadów”. We wszystkich placówkach oświatowych 

http://www.ekoportal/
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prowadzona jest odpowiednia międzyprzedmiotowa ścieżka edukacyjna: edukacja ekologiczna. 
Zagadnienia dotyczące ekologii, ochrony środowiska, rozwoju zrównoważonego poruszane są w ramach 
treści programowych podczas zajęć biologii, plastyki, geografii, fizyki, chemii, zajęć technicznych czy 
godzin wychowawczych. Elementy edukacji ekologicznej wprowadza się również w edukacji 
najmłodszych, prowadzonej w oddziałach przedszkolnych. Każdorazowo, działania w zakresie edukacji 
ekologicznej dzieci i młodzieży powinny być optymalnie dopasowane do wieku i poziomu rozwoju, tak, 
by mogły przynieść odpowiednie efekty. Nauczyciele i wychowawcy powinni bardzo dobrze orientować 
się w lokalnych problemach dotyczących środowiska, aby nadać tym działaniom najbardziej odpowiedni 
kierunek. Powinni również charakteryzować się wysokim poziomem zaangażowania w tę tematykę, by 
zarażać podopiecznych entuzjazmem. Do pomocy warto również zapraszać i angażować inne instytucje, 
które mogą posłużyć pomocą merytoryczną oraz praktyczną, np. organizacje prośrodowiskowe, 
instytucje naukowe.  
Edukacja mieszkańców może być prowadzona np. poprzez druk ulotek i broszurek informacyjnych 
dostarczanych do każdego gospodarstwa domowego, plakaty rozwieszane w często odwiedzanych przez 
mieszkańców Gminy miejscach np. w przedszkolach, szkołach, w okolicy kościołów i sklepów, publikacje 
w prasie lokalnej czy konkursy i informacje przekazywane w trakcie ogłoszeń parafialnych oraz 
obchodów święta plonów. 
Funkcję edukacyjną pełnią również szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne. Przez teren gminy 
przebiegają ścieżki dydaktyczne oraz szlaki turystyczne. Szlaki piesze wytyczone zostały w terenach o 
wysokich walorach turystyczno-krajoznawczych. W większości szlaki biegną lokalnymi drogami 
gruntowymi i leśnymi. 
 
W latach 2016-2017 zgodnie z informacją Starosty Brzeskiego samorząd powiatowy przeznaczył środki 
w ramach wydatków związanych z podniesieniem świadomości ekologicznej na zadanie polegające na 
wykonaniu toreb ekologicznych. Ponadto w 2016r. wydano album „Parku Powiatu Brzeskiego”, w 
którym opisano również parku zlokalizowane na terenie gminy Lewin Brzeski.  
 
W latach 2016-2017 Gmina Lewin Brzeski wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”. W 
ramach tej akcji Gmina zakupiła dla chętnych osób worki i rękawiczki. Z przeprowadzonej akcji zostało 
sporządzone sprawozdanie na podstawie którego gmina odebrała zebrane odpady ze wskazanych 
miejsc.  

 

Wykaz zrealizowanych zadań za lata 2016-2017 Rok 
Koszty i podmiot 

odpowiedzialny [zł] 

Wydanie albumu pt. ”Parki Powiatu Brzeskiego” 2016 
11983,55 

(Powiat Brzeski) 

Zakup materiałów do propagowania eduk. ekol.,  zakup drzewek  2017 
1500,00 

(Gmina Lewin 
Brzeski) 

 

2.12 Inne zrealizowane zadania nieujęte w POŚ 

Tabela 12. Ocena realizacji celu, kierunków i zadań nieujętych w POŚ, a które mają wpływ na ochronę i 
poprawę środowiska na terenie Gminy Lewin Brzeski 

Art. 72 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 799 ze zm.) 
wskazuje, że w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapewnia się warunki utrzymania równowagi 
przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska w szczególności poprzez:  
1) ustalanie programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, w tym na terenach eksploatacji 
złóż kopalin, i racjonalnego gospodarowania gruntami; 
2) uwzględnianie obszarów występowania złóż kopalin oraz obecnych i przyszłych potrzeb eksploatacji 
tych złóż; 
3) zapewnianie kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy miast i wsi, ze szczególnym 
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uwzględnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków, gospodarki odpadami, systemów 
transportowych i komunikacji publicznej oraz urządzania i kształtowania terenów zieleni; 
4) uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed zanieczyszczeniem w związku z 
prowadzeniem gospodarki rolnej; 
5) zapewnianie ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych; 
5a) uwzględnianie potrzeb w zakresie zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich skutkom; 
6) uwzględnianie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed 
hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi.  
Za opracowywanie dokumentów planistycznych odpowiedzialny jest Burmistrz Lewina Brzeskiego.   
 
Zadanie realizowane jest na bieżąco - w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Lewin Brzeski oraz prowadzonych na bieżąco zmianach przestrzegane są obecnie obowiązujące 
uwarunkowania prawne w zakresie ochrony środowiska. W latach 2016-2017 na terenie gminy Lewin 
Brzeski zostały zmienione lub uchwalone następujące plany zagospodarowania przestrzennego, w 
których wskazano warunki utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami 
środowiska: 
 
1) UCHWAŁA NR XXXVI/328/2017 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 26 września 2017 r. w 

sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin 
Brzeski (części terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonej symbolem 37 MWn, 
położonego na zapleczu ulicy Powstańców Śląskich) 

2) UCHWAŁA NR XXV/247/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 listopada 2016 r. w 
sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gruntów 
wsi Kantorowice oraz Nowej Wsi Małej na południe od drogi nr 458 Obórki - Lewin Brzeski 

3) UCHWAŁA NR XXII/230/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2016 r. w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Lewin 
Brzeski (części miasta Lewin Brzeski ograniczony od strony południowej ulicą Cichą, od strony 
północnej terenami rolnymi w tym zabudową zagrodową, od strony zachodniej ulicą Kościuszki, a od 
strony i wschodniej terenami niezabudowanymi oraz terenami zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej zwanym dalej planem.) 

4) UCHWAŁA NR XV/166/2016 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łosiów (dla 
terenu położonego Łosiowie przy ulicy Głównej, ograniczonego od strony południowej drogą krajową 
nr 94, od strony północnej terenami rolnymi, a od strony zachodniej i wschodniej istniejącymi 
terenami zabudowy zagrodowej) 
 

Wykaz zrealizowanych zadań za lata 2016-2017 Rok 
Koszty i podmiot 

odpowiedzialny [zł] 

Wdrożenie Powiatowego Programu Ochrony Środowiska 2017 
14222,07 

(Powiat Brzeski) 



 
 www.e-ekologika.pl 

biuro@e-ekologika.pl 
 Strona | 42 

 

3. Ocena realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lewin Brzeski 

na  lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023” na podstawie 

wskaźników monitorowania Programu 

Opracowany w 2016 r. „Program ochrony środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2019 z 

perspektywą do roku 2023” zakłada kontrolę, zarządzanie środowiskiem oraz monitoring wdrażania 

Programu na terenie gminy Lewin Brzeski.  

Określenie stopnia wykonania zadań odbywa się w następujących etapach:  

 określenie stopnia realizacji przyjętych celów,  

 ocena rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i zadaniami, a ich wykonaniem,  

 analiza przyczyn tych rozbieżności.  

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Programu jest dobry system sprawozdawczości, 

oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji na środowisko. Wskaźniki 

monitorowania działań powinny być realne, trafnie dobrane, mierzalne – umożliwiające wiarygodne i 

dostępne porównania. Celem przeprowadzenia analizy wskaźnikowej w ramach monitoringu wdrażania 

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023” 

jest bezpośrednie monitorowanie podjętych działań oraz ocena realizacji wskazanych celów w zakresie 

Programu. W tabeli poniżej przedstawiono wskaźniki monitoringu programu przyjmując za rok bazowy 

rok 2015 w porównaniu do okresu sprawozdawczego tj. lat 2016-2017. Należy zaznaczyć, że nie wszystkie 

przyjęte wskaźniki monitorowania POŚ są możliwe do określenia. Część z nich dotyczy mieszkańców, 

przedsiębiorstw, a prowadzone rejestry w zakresie ochrony środowiska lub rejestry statystyczne nie 

zawierają takich danych. W związku z powyższym dla części wskaźników nie określono miary w latach 

2016-2017.  
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Tabela 13. Ocena skuteczności realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023” z 

wykorzystaniem określonych mierników 

L.p. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 

Nazwa [źródło] Wartość bazowa 
Wartość dla roku 

2016 

Wartość dla roku 

2017 

A B C D E F G 

1.  

O
ch

ro
n

a
 k

li
m

a
tu

 i
 

ja
k

o
śc

i 
p

o
w

ie
tr

za
 

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń 

pyłowych i gazowych oraz 

osiągnięcie wymaganych 

standardów jakości powietrza 

Liczba przekroczeń w strefie (substancji których dotyczy  

przekroczenie) [WIOŚ] 

4  

(pył PM10, PM2,5 i 

B(a)P, O3) 

5  

(pył PM10, C6H6, 

PM2,5 i B(a)P, O3 

4  

(pył PM10, PM2,5 i 

B(a)P, O3) 

2.  
Ilość punktów monitoringowych zanieczyszczenia powietrza 

na terenie gminy Lewin Brzeski [WIOŚ] 
1 0 0 

3.  

Poziom stężenia substancji  

w powietrzu w strefie  

[WIOŚ] 

PM10, PM2,5 i B(a)P, O3 klasa C klasa C klasa C 

Pozostałe substancje klasa A klasa A klasa A 

4.  

Z
a

g
ro

że
n

ie
 

h
a

ła
se

m
 

Zmniejszenie oddziaływania hałasu 

i ochrona przed hałasem 
Liczba punktów monitoringu hałasu [WIOŚ] 1 0 0 

5.  

P
o

la
 

e
le

k
tr

o
-

m
a

g
n

e
ty

cz
n

e
 

Ochrona przed 

ponadnormatywnym 

promieniowaniem 

elektromagnetycznym 

Liczba punktów monitoringu promieniowania 

elektromagnetycznego [WIOŚ] 
1 3 0 

6.  
Występowanie przekroczeń dopuszczalnego poziom pól 

elektromagnetycznych na terenach zabudowanych [WIOŚ] 
nie nie nie 

7.  

G
o

sp
o

d
a

ro
w

a
n

ie
 

w
o

d
a

m
i Ochrona i zrównoważone 

gospodarowanie zasobami 

wodnymi 

Zużycie wody na potrzeby przemysłu [GUS] 9 dam3 10 dam3 10 dam3 

8.  
Zużycie wody na potrzeby gospodarki   

narodowej i ludności w m3  na 1 mieszkańca [GUS] 
26,5 m3 26,5 m3 28,1 m3 

9.  

G
o

sp
o

d
a

ro
w

a
n

ie
 

w
o

d
a

m
i Ochrona i zrównoważone 

gospodarowanie zasobami 

wodnymi 

Ilość punktów monitoringowych wód podziemnych [WIOŚ] 0 0 0 

10.  
Ilość punktów monitoringowych wód powierzchniowych 

[WIOŚ] 
2 0 1 

11.  Ocena stanu JCWP [RDW] 

stan:  

db: 8%;  

zły: 92% 

brak danych – brak 

oceny 

brak danych – brak 

oceny 
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L.p. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 

Nazwa [źródło] Wartość bazowa 
Wartość dla roku 

2016 

Wartość dla roku 

2017 

12.  Ocena stanu JCWPd [RDW] 

stan:  

db: 100%;  

zły: 0% 

brak badań JCWPd brak badań JCWPd 

13.  

G
o

sp
o

d
a

rk
a

 

w
o

d
n

o
 –

 ś
ci

e
k

o
w

a
 

Poprawa gospodarki wodno-

ściekowej 

Długość sieci wodociągowej [UM] 118,5 km 118,5 km 118,5 km 

Zwodociągowanie [UM] 100% 100% 100% 

14.  Długość sieci kanalizacyjnej [UM] 31,3 km 51,6 km 51,6 km 

15.  Skanalizowanie [UM] 58% 59,1% 59,1% 

16.  Liczba przydomowych oczyszczalni [UM] 50 szt. 76 szt. 85 szt. 

17.  Liczba zbiorników bezodpływowych [GUS] 1357 szt. (2014r.) 1357 szt. (2014r.) 1357 szt. (2014r.) 

18.  

G
le

b
y

 

Ochrona gleb i racjonalne 

wykorzystanie terenu 
Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi [GIOŚ] nie nie nie 

19.  

G
o

sp
o

d
a

rk
a

 o
d

p
a

d
a

m
i 

i 
za

p
o

b
ie

g
a

n
ie

 

p
o

w
st

a
w

a
n

iu
 o

d
p

a
d

ó
w

 

Racjonalna gospodarka odpadami 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

wybranych frakcji odpadów: papier, metale, tworzywa 

sztuczne i szkło (% wagowo) [UM] 

24,04% 26,43% 30,64% 

20.  

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych (% wagowo) [UM] 

100% 100% 100% 

21.  

Stopień redukcji odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych na składowiska w stosunku do 

odpadów wytworzonych w 1995 r. [UM] 

18,62% 0% 0% 

22.  
Ilość wyrobów zawierających azbest występująca na terenie 

gminy Lewin Brzeski [UM] 
16588,88 m2 

16588,88 m2 (brak 

aktualizacji w latach 

2016-2017) 

16588,88 m2 (brak 

aktualizacji w latach 

2016-2017) 

23.  Powierzchnia „dzikich wysypisk” [GUS] 0  0 0 

24.  
Liczba kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z  

gospodarką odpadami [UM] 
1 0 0 

25.  Z
a

so b
y

 

p
r

zy ro d
n

ic
z

e
 i

 

d
zi e
d

zi
c

tw o
 

k
u

lt
u

ro w
e

 Ochrona różnorodności 

biologicznej i funkcji ekosystemów 

Udział terenów prawnie chronionych w powierzchni ogółem 

(bez Natury 2000) [GUS] 
17,8% 17,8% 17,8% 
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L.p. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 

Nazwa [źródło] Wartość bazowa 
Wartość dla roku 

2016 

Wartość dla roku 

2017 

26.  Powierzchnia obszarów chronionych (bez Natury 2000) [GUS] 2870,1 ha 2870,1 ha 2870,1 ha 

27.  Liczba pomników przyrody [GUS] 75 76 76 

28.  Wskaźnik lesistości [GUS] 
1 656,77ha 1 654,63 1 667,00 

10,1% 10,0% 10,0% 

29.  Ochrona dziedzictwa kulturowego 
Nakłady finansowe poniesione na renowację/utrzymanie 

zabytków [zł] 
0 0 0 

30.  

Z
a

g
ro

że
n

ie
 

p
o

w
a

żn
y

m
i 

a
w

a
ri

a
m

i 

Przeciwdziałanie wystąpieniu 

awarii oraz ekstremalnych 

zagrożeń dla środowiska 

Liczba zdarzeń o znamionach poważnej awarii na terenie 

gminy [WIOŚ] 
0 0 0 

Liczba zjawisk ekstremalnych na terenie gminy (huragany, 

powódź, gradobicie) [WIOŚ, RZGW,IMGW] 
0 0 0 

31.  

E
d

u
k

a
cj

a
 

e
k

o
lo

g
ic

zn
a

 

Podniesienie świadomości  

ekologicznej  

Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno- 

edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną [UM] 
1 1 1 

Nakłady finansowe przeznaczone na prowadzenie kampanii 

informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną 

[UM] 

2 000 zł 1500 zł 1500 zł 

32.   

Zwiększanie nakładów 

finansowych na ochronę 

środowiska  

Wielkość nakładów finansowych na ochronę środowiska [GUS] 20 000zł brak danych GUS brak danych GUS 

Źródło: opracowanie własne 
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4. Podsumowanie i wnioski 

Większość zadań wyznaczonych w „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Lewin Brzeski na lata 

2016-2019 z perspektywą do roku 2023” wynika z obowiązku ustawowego, są to głównie procedury 

administracyjne wspierające proces ochrony środowiska. Zadania te są realizowane w sposób ciągły, z 

budżetu gminy w ramach wydatków bieżących – nakładu pracy pracowników Urzędu Miejskiego w 

Lewinie Brzeskim, wydatków tych nie da się jednoznacznie wydzielić. Podobnie w kwestii innych 

jednostek realizujących zadania na terenie gminy Lewin Brzeski, środki przeznaczone na zadania w 

zakresie ochrony środowiska pochodzą z budżetu jednostki, w ramach zadań własnych. W ramach 

wydatków na rzecz ochrony środowiska podejmowane były również zadania inwestycyjne realizowane z 

budżetu gminy lub we wsparciu funduszy zewnętrznych lub z budżetu innych jednostek.  

W ramach realizacji zadań z Programu ochrony środowiska dla Gminy Lewin Brzeski najwięcej 

środków finansowych zostało przeznaczonych na ochronę klimatu akustycznego w ramach zadań 

związanych z przebudową/budową  i modernizacją sieci drogowej. Duże nakłady finansowe zostały 

poniesione na realizację zadań dotyczących ograniczenia zużycia energii i ochronę powietrza. W latach 

2016-2017 r. w pełni wykonane zostały zadania, dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności 

publicznej, wymiany/modernizacji systemu grzewczego oraz poprawy efektywności energetycznej 

budynków. Część przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska przed hałasem i ochrony powietrza jest ze 

sobą zbieżna. Są to głównie zadania dotyczące modernizacji dróg oraz usprawnienia komunikacji w gminie. 

W latach 2016-2017 w ramach zadania rozwój gospodarki wodno-ściekowej (spełnienie wymagań prawa 

krajowego i dyrektywy UE) kontynuowano zadania związane z rozbudową/budową sieci kanalizacyjnej, 

bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz dofinansowaniem budowy zbiorników 

bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. W zakresie ochrony przeciwpowodziowej w 

latach 2016-2017 przeprowadzono szereg prac utrzymaniowych wałów przeciwpowodziowych, a 

najistotniejsze prace dotyczyły przywrócenia przekroju normalnego koryta rzeki Nysy Kłodzkiej. W latach 

2016-2017 zadania związane z rozwojem systemu gospodarki odpadami zostały zrealizowane poprzez 

osiągnięcie wymaganych prawem poziomów redukcji, odzysku, recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia odpadów. Ponadto Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim stale monitorował system gospodarowania 

odpadami udoskonalając jego funkcjonowanie w zależności od zgłoszonych potrzeb mieszkańców. W 

zakresie zasobów przyrodniczych większość zadań została zrealizowana. Głównie realizacja zadań 

dotyczyła uporządkowania  terenów zieleni, prowadzenia wycinki i zabiegów pielęgnacyjnych oraz 

wykonania nowych nasadzeń. Nie bez znaczenia dla rozwoju przyrodniczego gminy były zadania dotyczące 

przebudowy drzewostanu oraz ochrony in situ gatunków roślin i zwierząt. W zakresie ochrony gleb i 

powierzchni ziemi przeprowadzono jedną rekultywację terenu pod plac zabaw. Istotnym była również 

decyzja Marszałka Województwa Opolskiego zmieniająca decyzję Starosty Brzeskiego w zakresie 

zaniechania prowadzenia prac rekultywacyjnych na kwaterze nr 2 dawnego składowiska odpadów we 

Wronowie, z uwagi na naturalne jej przekształcenie w zbiornik wodny. Decyzja ta warunkowana była 

bliskim sąsiedztwem obszaru natura 2000 oraz daleko idącą sukcesją naturalną tego terenu, tym bardziej, 

że kwatera nr 2 nigdy nie służyła jako instalacja do składowania odpadów komunalnych.  W latach 2016-

2017 zadania związane z ograniczeniem ryzyka wystąpienia poważnej awarii skupiały się głownie na 

wyposażeniu/doposażeniu jednostek OSP działających na terenie gminy Lewin Brzeski, w odpowiedni 

sprzęt. W latach 2016-2017 promowano wśród mieszkańców oraz placówkach oświatowych działania 

proekologiczne o charakterze cyklicznym, np. konkursy i turnieje związane z ideą ochrony środowiska i 

ekologią, akcje, szkolenia i informacje dostarczane w prasie lub Internecie.  

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2016-2017 w dużej mierze przyczyniły się do poprawy 

warunków środowiskowych w gminie. Na podstawie przeprowadzonej analizy realizacji celów przyjętych 

w Programie ochrony środowiska można stwierdzić, że znaczna większość zadań została zrealizowana 

planowo. Część zadań jest w trakcie realizacji, ze względu na to, że są one wdrażane etapowo w 

poszczególnych latach, co wynika również z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego. Niektóre z zadań mają 



 
 www.e-ekologika.pl 

biuro@e-ekologika.pl 
 Strona | 47 

 

charakter ciągły, np. zadania wynikające z bieżącej działalności administracyjnej poszczególnych 

jednostek. Pozostałe przedsięwzięcia będą albo realizowane w latach kolejnych, albo ich realizacja z 

przyczyn finansowych nie będzie kontynuowana. Zmiany stanu środowiska widoczne są dopiero w 

dłuższej perspektywie czasowej, dlatego też niniejszy Raport z realizacji celów i zadań, określonych w 

Programie ochrony środowiska nie jest jednoznacznym odzwierciedleniem efektów realizacji Programu. 

Zaawansowanie realizacji celów i zadań ekologicznych jest zróżnicowane. Przyczyną tego są przede 

wszystkim niedostateczne środki finansowe, a także np. zbyt długie i skomplikowane procedury 

przetargowe. Powyższe działania w połączeniu z realizacją zadań o charakterze edukacyjnym w dużej 

mierze przyczynią się do poprawy jakości środowiska na terenie gminy. Realizacja zadań w latach 2016-

2017 zawartych w poszczególnych obszarach tematycznych daje podstawy do osiągnięcia przyjętych celów 

i priorytetowych kierunków działań Programu ochrony środowiska, zgodnych z polityką ochrony 

środowiska , a tym samym gwarantuje zrównoważony rozwój gminy Lewin Brzeski.   

 

 

 

 


