
UCHWAŁA NR 21/III/2018
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia Raportu za lata 2016-2017 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Praszka na lata  2014-2017.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 ) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 799), Rada Miejska w Praszce uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się Raport  za lata 2016-2017 z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Praszka na 
lata  2014-2017 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Łazik
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I. WPROWADZENIE 
 

1. Cel i podstawa prawna przygotowania raportu 
 

Celem ogólnym przygotowania Raportu za lata 2016 – 2017 z realizacji Programu ochrony 

środowiska gminy Praszka na lata 2014 - 2017 jest ocena realizacji założeń przyjętych w 

polityce ekologicznej państwa.   

 

Wiodącą zasadą polityki ekologicznej, przyjętą w Konstytucji RP jest zasada 

zrównoważonego rozwoju, której podstawowym celem jest integracja polityk i działań w 

poszczególnych sektorach gospodarki i życia społecznego, aby zachować zasoby i walory 

środowiska w stanie zapewniającym trwałe, nie doznające uszczerbku, możliwości 

korzystania z nich zarówno przez obecne jak i przyszłe pokolenie, przy jednoczesnym 

zachowaniu trwałości funkcjonowania procesów przyrodniczych oraz naturalnej 

różnorodności biologicznej na poziomie krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym i 

genowym.  

 

Celem szczegółowym przygotowania Raportu jest ocena postępów w realizacji założonych 

celów i zadań zapisanych w programie gminnym oraz wyciągnięcie wniosków, które powinny 

być uwzględnione przy aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy Praszka. 

 

Podstawę prawną opracowania raportu stanowi art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 

- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799), który wprowadza obowiązek wykonania 

co 2 lata raportu z realizacji gminnego programu ochrony środowiska i przedstawienia go 

radzie miejskiej oraz przekazania organowi wykonawczemu powiatu. Program ochrony 

środowiska dla gminy Praszka na lata 2014 – 2017 został przyjęty uchwałą z dnia 27 marca 

2014 r. Rady Miejskiej w Praszce nr 333/XXXIX/2014.  

 

2. Zakres opracowania 

 
Zapisy programu ochrony środowiska dla gminy Praszka są zgodne z zapisami programu 

powiatowego i wojewódzkiego oraz polityką ekologiczną państwa. Ochrona środowiska jest 

ujęta w programie w sposób kompleksowy, co ułatwia realizację zadań, a także 

monitorowanie stanu środowiska i zaawansowania działań w celu jej ochrony.  

 

Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 799), nie określa wymagań dotyczących 

formy i struktury raportu z realizacji przedmiotowego programu. Jedynie w samym Programie 

ochrony środowiska określono na czym będzie polegać analiza realizacji założonych do 

wykonania celów i zadań. 

 

Obowiązek wykonania co 2 lata raportu z realizacji programu ochrony środowiska określa 

jego ramy czasowe – niniejszy raport wykonuje się za dwa lata tj. 2016 - 2017.  

 

Dane podstawowe i wskaźniki do monitoringu realizacji zadań i celów z wykonania 

Programu ochrony środowiska dla gminy Praszka na lata 2014 – 2017 za lata 2016 - 2017 

stanowią głównie: 
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 Program ochrony środowiska dla gminy Praszka na lata 2014 – 2017 przyjęty 

uchwałą z dnia 27 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Praszce nr 333/XXXIX/2014.  

 sprawozdania z realizacji budżetu gminy za lata 2016 i 2017, 

 informacje statystyczne GUS (dostępne w pełnym zakresie za rok 2016), 

 informacje pozyskane z Urzędu Miejskiego w Praszce oraz Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usługowe GOSKOM Sp. z o. o., 

 raporty o stanie środowiska w województwie opolskim wykonywane przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu, 

 rejestr form ochrony przyrody publikowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony 

Środowiska w Opolu, 

 ankietyzacja placówek oświatowych, 

 ankietyzacja największych przedsiębiorstw w gminie, 

 opracowania własne. 
 

 

II. Realizacja poszczególnych celów i zadań POŚ 
 

1. Ochrona przyrody i krajobrazu. 
 

Cele i zadania zapisane w Programie ochrony środowiska dla gminy Praszka na lata 2014 – 

2017: 

 

Cel strategiczny - Zachowanie walorów i zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem 

bioróżnorodności oraz utrzymanie istniejących form ochrony przyrody 

 

Cele krótkookresowe:  

- zrównoważona gospodarka leśna, 

- zachowanie bioróżnorodności zwłaszcza na terenach chronionych. 

 

Środowisko biotyczne podlega bardzo różnorodnym oddziaływaniom człowieka. Postępujący 

wzrost presji urbanizacji, w przypadku braku podejmowania kompleksowych działań 

ochronnych, może prowadzić do stopniowego zmniejszania się różnorodności biologicznej. 

Dotyczy to w szczególności zaniku gatunków rzadkich, kosztem wzrostu liczby gatunków 

synantropijnych i pospolitych. W świetle przewidywanego wzrostu udziału powierzchni 

zabudowanych i zainwestowanych, a także innych presji (np. intensywne rolnictwo), można 

się spodziewać utrzymywania i/lub nasilenia niekorzystnych skutków tych zjawisk dla 

przyrody ożywionej. 

 

Konsekwencją ocieplania klimatu, zwłaszcza spodziewanego nasilenia zjawisk suszy i 

długotrwałego utrzymywania się wysokich temperatur, może być ograniczenie powierzchni 

terenów wodno-błotnych, w tym stopniowe wysychanie i zanik drobnych zbiorników 

wodnych, torfowisk, wilgotnych lasów. 

 

Ochrona różnorodności biologicznej w gminie Praszka nie jest wystarczająca. Dotyczy to 

zarówno zbiorowisk roślinnych, jak i gatunków prawnie chronionych i rzadkich, w 

szczególności na terenie obszarów wodno-błotnych. Mimo objęcia ochroną dwóch oczek 
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wodnych, w najbliższych latach nie należy oczekiwać znaczącej poprawy w tym względzie. 

Na terenie gminy występują jeszcze obszary, które kwalifikują się do objęcia ochroną prawną. 
 

Powierzchnia lasów na przestrzeni lat ulega stopniowemu zwiększaniu. W związku z 

wykazaną tendencją wzrostową można prognozować, że w kolejnych latach powierzchnia 

lasów będzie nadal się zwiększać. Przewiduje się dalsze stopniowe polepszanie zdrowotne 

lasów, przy uwzględnieniu stałych działań nadleśnictw zmierzających do poprawy struktury 

drzewostanów, zwłaszcza zmniejszanie udziału sosny niezgodnej z lokalnym siedliskiem, 

która należy do gatunków wrażliwych na zanieczyszczenia powietrza. Należy jednak 

zaznaczyć, że stan uszkodzenia lasów jest uzależniony również od emisji pochodzących z 

obszarów ościennych. 

 

Stopień realizacji zaplanowanych zadań dla samorządu gminnego: 
 

 inwentaryzacja i waloryzacja obszarów cennych przyrodniczo, 

 racjonalne gospodarowanie cennymi zasobami przyrodniczymi gminy, 

 tworzenie nowych obszarów chronionych, 

 promocja walorów przyrodniczych gminy. 

 

W Programie ochrony środowiska dla gminy Praszka na lata 2014 – 2017 nie określono 

kosztów ani ram czasowych dla powyższych zadań, kwalifikując je jako zadania ciągłe. 

 

W  obszarze ochrony przyrody i krajobrazu można uznać, że w latach 2016 – 2017 

zrealizowano zaplanowane zadania. Zrealizowane działania dotyczyły głównie kształtowania 

krajobrazu terenów wiejskich, pielęgnacji zieleni oraz utworzenia nowych form ochrony 

przyrody.  

 

Lp

. 

Zrealizowane działania Termin 

realizacji 

Koszt 

[zł] 

1. Budowa wiaty rekreacyjnej w Lachowskiem 2016 5 176,27 
(fundusz 

sołecki) 

2. 

 

Pielęgnacja zieleni 2016 95 000,00 

3. Zagospodarowanie placu wiejskiego w Lachowskiem  2017 2 800,00 
(fundusz 

sołecki) 

4. 

 

Zagospodarowanie placu wiejskiego w Przedmościu 2017 7 000,00 
(fundusz 

sołecki) 

5. Pielęgnacja zieleni 2017 93 240,75 

Razem 2016 - 2017 203 217,02 

 

W roku 2016 zostało zrealizowane zadanie „Budowa wiaty rekreacyjnej w Lachowskiem”. 

Wartość całkowita inwestycji wyniosła 5 176,27 zł. Zadanie zostało zrealizowane w ramach 

funduszu sołeckiego wsi. W jego ramach pokryto gontem dach wiaty rekreacyjnej. Natomiast 

w 2017 r. na placu wiejskim w Lachowskiem wykonano przyłącze wodociągowe, również w 

ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2 800 zł.  Natomiast w Przedmościu w 2017 r. w 
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ramach funduszu sołeckiego zagospodarowano plac wiejski poprzez nasadzenia roślin i 

krzewów, montaż ławek itp. Koszt zadania wyniósł 7 000 zł.    

 

Ponadto gmina realizowała zadania związane z zielenią publiczną. W każdym roku 

prowadzono pielęgnację zieleni, w tym w 2016  r. na kwotę 95 000 zł, a w 2017 r. – 93 

240,75 zł. 

 

Jednym z najważniejszych zadań zrealizowanych w gminie Praszka w obszarze ochrony 

przyrody i krajobrazu w sprawozdawanych latach było powołanie nowych form ochrony 

przyrody tj. dwóch użytków ekologicznych: 

 „Nad Wyderką” - śródleśne oczko wodne i torfowisko przejściowe o powierzchni 1,7 ha 

(uchwała nr 158/XXI/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 października 2016 r. w 

sprawie ustanowienia użytku ekologicznego "Nad Wyderką", Dz. Urz. Woj. Op. 2017 r. 

poz. 2301), 

 „Oczko Sołtysy” - śródleśne oczko wodne o powierzchni 0,15 ha (uchwała Nr 

159/XXI/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 października 2016 r. w sprawie 

ustanowienia użytku ekologicznego "Oczko Sołtysy", Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2302). 

 

 

2. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

 
Cele i zadania zapisane w Programie ochrony środowiska dla gminy Praszka na lata 2014 – 

2017: 

 

Cel strategiczny - Dobry stan wód powierzchniowych i podziemnych. Racjonalizacja ich 

wykorzystania oraz zapewnienie wszystkim mieszkańcom gminy wody pitnej odpowiedniej jakości. 
 

Cele krótkookresowe:  

 ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych, 

 racjonalna gospodarka wodna, 

 zwiększenie zasięgu oraz modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, 

 podjęcie działań zapobiegawczych i prewencyjnych związanych z nielegalnym 

zrzutem ścieków. 

 

Zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Praszka realizuje głównie 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GOSKOM Sp. z o. o.  

 

Przy prowadzonych lub planowanych działaniach w zakresie: 

 rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego na obszarach wiejskich, 

 minimalizacji zjawiska opróżniania zbiorników ścieków (szamb) w 

miejscach do tego nieprzeznaczonych 

 

przewiduje się stopniową poprawę stanu środowiska, a w szczególności jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych. Obserwowany w ostatnich latach wzrost ilości przyłączy 

kanalizacyjnych, a także dalsza realizacja inwestycji mających na celu rozbudowę i 

modernizację systemu wodno-kanalizacyjnego lub innych rozwiązań (przydomowe 
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oczyszczalnie ścieków) na terenie gminy, pozwala oczekiwać poprawy jakości wód 

podziemnych i powierzchniowych. Także konieczność wzmożenia kontroli niewłaściwego 

gospodarowania ściekami oraz podnosząca się sukcesywnie świadomość społeczeństwa 

powinna przynieść efekty w przyszłości. 

 

Stopień realizacji zaplanowanych zadań dla samorządu gminnego: 

 

 modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 

 budowa kanalizacji sanitarnej na terenach nieskanalizowanych, 

 budowa nowych odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenach 

rozwojowych, 

 inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych na terenie gminy. 

 

W Programie ochrony środowiska dla gminy Praszka na lata 2014 – 2017 nie określono 

kosztów ani ram czasowych dla powyższych zadań, kwalifikując je jako zadania ciągłe. 

 

W  obszarze ochrony wód powierzchniowych i podziemnych w latach 2016 – 2017 

realizowano przede wszystkim zadania związane z budową i przebudową sieci 

wodociągowych.  

 

Lp. Zrealizowane działania Termin 

realizacji 

Koszt 

[zł] 

1. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Dojazdowej i 

Wodnej oraz budowa sieci w ul. Spacerowej w 

Kowalach (projekt) 

2016 20 000,00 

2. 

 
Wykonanie szamba w Aleksandrowie przy świetlicy 

wiejskiej 

2016 4 500,00 
(fundusz 

sołecki) 

3. Budowa wodociągu w ul. Projektowanej w 

Przedmościu (projekt) 

2017 7 200,00 

4. 

 
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w ul. 

Wodnej w Kowalach 

2017 100 000,00 

Razem 2016 - 2017 131 700,00 

 
W roku 2016 przygotowano dokumentację projektową do planowanej przebudowy sieci 

wodociągowej w Kowalach – w ulicy Dojazdowej i Wodnej oraz budowy nowej sieci w ulicy 

Spacerowej. Poniesione koszty z budżetu gminy to 20 000 zł. W tym samym roku w ramach 

funduszu sołeckiego wykonano szambo przy świetlicy wiejskiej w Aleksandrowie ponieważ 

wieś ta nie posiada jeszcze sieci kanalizacyjnej. Wykonanie szamba to koszt 4 500 zł. 

  

Wszystkie inwestycje w 2017 roku dotyczyły jedynie budowy i przebudowy sieci 

wodociągowej. Została ona zrealizowana w ulicy Wodnej w Kowalach, gdzie poniesiono 

koszty w wysokości 100 000 zł. Natomiast dla budowy wodociągu przy ulicy Projektowanej 

w Przedmościu przygotowano dokumentację techniczną pod przyszłą inwestycję. Wykonanie 

projektu to koszt 7 200 zł. 
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3. Ochrona powierzchni ziemi i gleb, w tym gospodarowanie odpadami 

 
Cele i zadania zapisane w Programie ochrony środowiska dla gminy Praszka na lata 2014 – 

2017: 

 

Cel strategiczny - Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacją oraz doskonalenie 

systemu gospodarowania odpadami 

 

Cele krótkookresowe:  

 racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych, 

 rekultywacja terenów poeksploatacyjnych i zdegradowanych, 

 ograniczenie degradacji chemicznej i fizycznej gleb i gruntów, 

 ochrona gleb przed niewłaściwą agrotechniką i nadmierną intensyfikacją produkcji 

rolnej oraz nadmiernym stosowaniem środków ochrony roślin i nawozów, 

 objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych zorganizowanym 

systemem odbioru odpadów komunalnych, 

 prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej nowego systemu 

gospodarowania odpadami w gminie, 

 sukcesywna eliminacja azbestu z terenu gminy. 

 

Wykorzystanie powierzchni ziemi powinno być możliwie optymalnie dostosowane do 

naturalnych warunków przyrodniczo-glebowych. Optymalne rozwiązanie to rolnicze 

wykorzystywanie gleb o wysokiej bonitacji, a na cele nie związane z gospodarką rolną tj. pod 

urbanizację, rozwój infrastruktury, a przede wszystkim pod zalesienia, przeznaczenie gruntów 

o niskiej przydatności dla rolnictwa. Wyjątkiem są tu cenne siedliska przyrodnicze, które 

pomimo małej przydatności dla rolnictwa powinny pozostać użytkowane i chronione. 

  

Granica rolno-leśna jest to wyznaczana na gruncie i przedstawiana na mapach linia 

oddzielająca grunty aktualnie i perspektywicznie przewidziane do rolniczego lub leśnego 

użytkowania. Wyznaczenie tej granicy ma na celu dążenie do optymalnego wykorzystania 

powierzchni ziemi, uporządkowania przestrzeni rolniczej i leśnej zgodnego z warunkami 

glebowymi, przyrodniczymi i krajobrazowymi. Zadanie to powinno być realizowane na etapie 

aktualizacji studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Na obszarze gminy znajdują się także złoża surowców, które obecnie są zaniechane lub do tej 

pory nieeksploatowane. Ponieważ są to złoża, dla których warunki geologiczno-górnicze nie 

wykluczają ich eksploatacji, można przewidywać, że część z nich może w przyszłości 

podlegać eksploatacji, co będzie prowadzić do nowych przekształceń w lokalnym 

środowisku. 

 

Stopień realizacji zaplanowanych zadań dla samorządu gminnego: 
 

 wspieranie i promowanie rolnictwa ekologicznego, 

 inwentaryzacja terenów zdegradowanych, 

 realizacja zapisów Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego, 

 inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, 
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 systematyczne usuwanie azbestu, 

 prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnej w zakresie postępowania z 

odpadami, 

 likwidacja „dzikich wysypisk śmieci”. 
 

W Programie ochrony środowiska dla gminy Praszka na lata 2014 – 2017 nie określono 

kosztów ani ram czasowych dla powyższych zadań, kwalifikując je jako zadania ciągłe. 

 

W  obszarze ochrony powierzchni ziemi i gleb w latach 2016 – 2017 realizowano przede 

wszystkim zadania związane z gospodarką odpadami w gminie.  

 

Lp. Zrealizowane działania Termin 

realizacji 

Koszt 

[zł] 

1. Gospodarka odpadami  

 

2016 1 433 035,20 

2. 

 
Gospodarka odpadami 2017 1 433 035,20 

Razem 2016 - 2017 2 866 070,4 

 

Od lipca 2013 r. gmina odpowiada za gospodarkę odpadami komunalnymi na swoim terenie. 

Źródłami powstawania odpadów komunalnych są przede wszystkim gospodarstwa domowe i 

sektor handlu i usług. Odbiorcą odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych jest EKO – REGION Sp. z o.o. Bełchatów. Systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Praszka (na dzień 31.12.2017 r.) objęto    

2 353 nieruchomości zamieszkałych i 290 nieruchomości niezamieszkałych na podstawie 

złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 
   Ilość i rodzaje odpadów komunalnych zebranych na terenie gminy Praszka w 2016 i 2017 r. 

Rodzaj odpadu 2016 

[Mg] 

2017 

[Mg] 

zmieszane odpady komunalne, poddane innym niż składowanie procesom 

przetwarzania oraz poddane składowaniu 

2 482,388 3 047,595 

opakowania z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali i 273,696  330,662 

odpady budowlane i rozbiórkowe 87,95 37,210 

odpady wielkogabarytowe (w tym sprzęt elektryczny i elektroniczny) 104,56 99,344 

SUMA 2 948,594 3 471,846 
  Źródło: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Praszka za 2016 i 2017 

 

W 2016 r. zebrano ok. 2 948 Mg odpadów komunalnych, osiągając poziom recyklingu i 

przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła tj. 20,84%. 

Natomiast poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

wynosił 0%. Dopiero w roku następnym nastąpiło znaczące ograniczenie przekazywanych 

odpadów ulegających biodegradacji do składowania. 

   

Ilość odpadów komunalnych odebranych z terenu gminy Praszka w roku 2017 wynosiła ok.    

3 472 Mg. Ilość odpadów odebranych na 1 zameldowanego mieszkańca wynosiła 246 kg. 

Gmina Praszka osiągnęła poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
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biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r. - w wysokości 15,82 %. Zgodnie z rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych 

(Dz. U. z 2016 r. nr 2167), poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, 

metalu, tworzyw sztucznych i szkła, dla 2017 roku wynosi min. 20%. Osiągnięty przez gminę 

Praszka poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. frakcji odpadów w 

2017 r. wynosi 25,44 %. Wymagany poziom został osiągnięty.  

 
Miesięczny koszt wywozu odpadów komunalnych (odbiór, transport i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych) zarówno w 2016 r., jak i w 2017 r. wynosił 119 419,60 zł, co stanowi 

łącznie kwotę 1 433 035,20 zł na rok. 

 

Ponadto gmina Praszka w 2016 i 2017 roku ubiegała się o środki finansowe na: demontaż, 

zbieranie, transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest dla inwestycji 

realizowanych na nieruchomościach będących własnością: osób fizycznych, jednostek sektora 

finansów publicznych, kościołów i związków wyznaniowych, wspólnot i spółdzielni 

mieszkaniowych, rolników, małych i średnich przedsiębiorców. W 2016 roku dzięki dotacji 

funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej o łącznej wysokości 18 245,93 zł 

zlikwidowano 59,48 Mg wyrobów azbestowych na terenie gminy. Natomiast w kolejnym 

roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 

na posiedzeniu w dniu 9 maja 2017 roku podjął decyzję o zakwalifikowaniu gminy Praszka 

do dofinansowania wniosków  złożonych w ramach konkursowego trybu naboru 

przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów 

zawierających azbest. Umożliwiło to mieszkańcom także w 2017 roku usuwanie pokryć 

dachowych z własnych posesji. Ogółem w 2017 r. dzięki dotacji WFOŚiGW w Opolu 

usunięto z terenu gminy Praszka 83,18 Mg azbestu. Ogółem kwota dofinansowania w 2017 r. 

dla gminy wynosiła 22 157,88 zł. W urzędzie gminy prowadzono także działania związane z 

bieżącą aktualizacją azbestowej bazy danych, w miarę przekazywanych informacji o 

miejscach skąd usunięto pokrycia azbestowe. 

 

 

4. Poprawa jakości powietrza 

 
Cele i zadania zapisane w Programie ochrony środowiska dla gminy Praszka na lata 2014 – 

2017: 

 

Cel strategiczny - Zapewnienie dobrej jakości powietrza atmosferycznego na terenie gminy 

Praszka. 

 

Cele krótkookresowe:  
 

 ograniczenie niskiej emisji, 

 ograniczenie uciążliwości systemu komunikacyjnego, 

 wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 
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Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego na terenie gminy jest związane głównie z niską 

emisją, emisją pochodzącą od ciągów komunikacyjnych, emisją napływową oraz w 

niewielkim stopniu z emisją przemysłową. Niska emisja może zostać ograniczona poprzez 

odpowiednią termomodernizację budynków, modernizację kotłowni czy rozbudowę sieci 

ciepłowniczej i gazowej oraz korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Zanieczyszczenia 

pochodzące z ciągów komunikacyjnych są trudne do wyeliminowania, zwłaszcza wobec 

ciągłej rozbudowy szlaków komunikacyjnych i ciągłego przyrostu liczby pojazdów 

samochodowych. Rozwiązaniem może być zmiana organizacji ruchu czy rozbudowa 

infrastruktury drogowej w sposób umożliwiający ominięcie newralgicznych punktów. 

Przykładem działań może być budowa obwodnic ale także wyprowadzenie ruchu z obszarów 

o gęstej zabudowie czy upłynnienie ruchu poprzez modernizację dróg.  
 

Ponadto gmina Praszka prowadzi ciągłą modernizację budynków publicznych, co 

niewątpliwie pozytywnie wpływa na stan czystości powietrza oraz na świadomość i postawy 

mieszkańców. Generalnie w budynkach publicznych, jak i prywatnych oraz podmiotów 

gospodarczych obserwuje się stałe dążenie do ograniczenia stosowania węgla jako 

podstawowego nośnika energii cieplnej – na rzecz bardziej ekologicznych nośników.  

 

 

Stopień realizacji zaplanowanych zadań dla samorządu gminnego: 

 

 racjonalizacja wykorzystania i modernizacja istniejących systemów grzewczych w 

budynkach użyteczności publicznej, 

 aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe”, 

 poprawa infrastruktury drogowej,  

 montaż instalacji bazujących na odnawialnych źródłach energii w budynkach 

użyteczności publicznej. 
 

W Programie ochrony środowiska dla gminy Praszka na lata 2014 – 2017 nie określono 

kosztów ani ram czasowych dla powyższych zadań, kwalifikując je jako zadania ciągłe. 

Wyjątkiem jest zadanie związane z aktualizacją Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe, którego realizację przewidziano na 2016 rok. 

Zaplanowany koszt zadania to 15 000 zł.  

 

W  obszarze poprawa jakości powietrza w latach 2016 – 2017 realizowano przede wszystkim 

zadania związane z przebudową i termomodernizacją budynków oraz przebudową dróg i ulic.  

 

Lp. Zrealizowane działania Termin 

realizacji 

Koszt 

[zł] 

1. Przebudowa ul. Maków, Chabrów, Bratków, 

Tulipanów, Astrów w Praszce – etap I  

2016 240 000,00 

2. 

 
Przebudowa sięgaczy od ul. Mickiewicza w Praszce 2016 154 000,00 

3. Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego 

przy ul. Senatorskiej 24 w Praszce  I etap 

2016 203 000,00 

4. Termomodernizacja PSP nr 2 w Praszce 2016 426 000,00 
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5. 

 
Termomodernizacja budynku Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Ganie 

2016 183 000,00 

6. Przebudowa ul. Skłodowskiej w Praszce (projekt) 2017 15 000,00 

7. 

 
Przebudowa ul. Bratków oraz jednego sięgacza przy 

ul. Mickiewicz w Praszce 

2017 330 000,00 

8. 

 
Przebudowa i rozbudowa budynku komunalnego 

przy ul. Senatorskiej 24 w Praszce – II etap 

2017 222 000,00 

Razem 2016 - 2017 1 773 000 

 

W 2016 roku zrealizowano przebudowę ul. Maków, Chabrów, Bratków, Tulipanów, Astrów 

w Praszce – etap I oraz przebudowano sięgacze od ul. Mickiewicza w Praszce - za łączną 

kwotę 394 000 zł. Wykonano także termomodernizację PSP nr 2 w Praszce – poniesiony 

koszt to 426 000 zł.  

 

W 2016 roku rozpoczęto także przebudowę i rozbudowę budynku komunalnego przy ul. 

Senatorskiej 24 w Praszce, której II etap wykonano w 2017 r. Łączny koszt poniesiony na tę 

inwestycję w ciągu dwóch lat wyniósł 425 000 zł.   

 

W 2017 roku kontynuowano przebudowę ulicy Bratków w Praszce oraz jednego sięgacza 

przy ulicy Mickiewicza. Sporządzono także, za kwotę 15 000 zł, projekt techniczny na 

przebudowę ulicy Skłodowskiej w Praszce, której realizacja planowana jest w latach 2019 -

2020.  

 

Spośród zadań zaplanowanych, których nie udało się zrealizować w analizowanym okresie są:  

 przebudowa dróg wiejskich, przewidziana na rok 2017, z powodu cen wykraczających 

poza poziom zaplanowany w budżecie unieważniono przetarg, 

 aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe, którą przewidziano na 2016 rok. Środki przeznaczone na sporządzenie 

Założeń wykorzystano do opracowania innego dokumentu - planu gospodarki 

niskoemisyjnej, który był niezbędny do uzyskania dofinansowania z UE na inwestycje 

termomodernizacyjne budynków gminy, a sporządzenie Założeń przesunięto na 

następne lata. 

 

 

5. Ochrona przed hałasem 

 
Cele i zadania zapisane w Programie ochrony środowiska dla gminy Praszka na lata 2014 – 

2017: 

 

Cel strategiczny - Ograniczenie uciążliwości hałasu na terenie gminy 

 

Cele krótkookresowe:  

 ograniczenie emisji hałasu do środowiska. 
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Monitoring hałasu realizowany jest na bieżąco przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Opolu. Ponadto badania poziomu hałasu wykonywane są przez zarządców 

dróg wojewódzkich i krajowych. Wyniki monitoringu umieszczane są w rocznych 

biuletynach publikowanych przez WIOŚ oraz dostępne są na stronie internetowej WIOŚ w 

Opolu. Ponadto marszałek województwa sporządza programy ochrony przed hałasem, w 

których wyróżnione są działania minimalizujące negatywne oddziaływania dla 

poszczególnych dróg. 

 

Do najbardziej uciążliwych źródeł hałasu w środowisku należy komunikacja drogowa, która 

emituje około 80 % wszystkich hałasów rozprzestrzeniających się na terenach osadniczych. 

Na poziom hałasu drogowego mają przede wszystkim wpływ: natężenie ruchu 

komunikacyjnego, udział transportu ciężkiego w strumieniu ruchu, prędkość ruchu pojazdów, 

stan techniczny pojazdów, odległość zabudowy mieszkaniowej, stan i rodzaj nawierzchni, 

płynność ruchu i sposób eksploatacji pojazdów. Gwałtowny rozwój motoryzacji spowodował 

zmiany klimatu akustycznego, który wciąż ulega postępującemu pogorszeniu. 

 

W gminie planowane są działania w zakresie modernizacji dróg. Ponadto planowana jest 

również rozbudowa infrastruktury rowerowej, co niewątpliwie przyczyni się do zmniejszenia 

natężenia ruchu w miejscowościach, a w związku z czym do zmniejszenia zagrożenia 

hałasem. 

 

Stopień realizacji zaplanowanych zadań: 
 

 poprawa infrastruktury drogowej, 

 rozbudowa i modernizacja lokalnego układu komunikacyjnego (parkingi, zatoki 

postojowe, chodniki, itp.) 

 utrzymanie i urządzanie istniejących dróg gminnych. 

 

W Programie ochrony środowiska dla gminy Praszka na lata 2014 – 2017 nie określono 

kosztów ani ram czasowych dla powyższych zadań, kwalifikując je jako zadania ciągłe. 

Wszystkie zrealizowane zadania związane z budową, rozbudową i modernizacją dróg ujęto w 

rozdziale poprawa jakości powietrza. 

 

 

6. Zapobieganie poważnym awariom. 

 
Cele i zadania zapisane w Programie ochrony środowiska dla gminy Praszka na lata 2014 – 

2017: 

 

Cel strategiczny - Zapobieganie skutkom poważnych awarii i zagrożeniom naturalnym 

 

Cele krótkookresowe:  

 zapobieganie poważnym awariom 

 dysponowanie sprawnym systemem zapobiegawczo-interwencyjno-ratunkowym na 

wypadek wystąpienia poważnej awarii lub klęski żywiołowej, 
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 wzrost świadomości społecznej w zakresie zapobiegania awariom i klęskom 

naturalnym i postępowania w przypadku ich wystąpienia. 

 

Kształtowanie świadomości mieszkańców gminy Praszka w zakresie postępowania podczas 

zagrożeń i poważnych awarii przemysłowych odbywa się głównie poprzez lokalne media, w 

których zamieszczane są informacje dotyczące sposobów informowania o zagrożeniach, 

racjonalnego postępowania podczas zagrożenia oraz jednostek i lokalizacji centrów 

kryzysowych. Podnoszenie świadomości społeczeństwa odbywa się poprzez 

uświadamianie spektrum i kategorii zagrożeń ekologicznych, zarówno tych dotykających 

lokalną społeczność – na które nie ma ona większego wpływu (np. dziura ozonowa), jak i 

tych, z którymi mieszkańcy gminy stykają się na co dzień np. nielegalne wysypiska, 

wypadki nagłego zanieczyszczenia wód powierzchniowych, pożar, powódź. Odbywa sie to 

drogą systematycznych publikacji, artykułów prasowych, powiadamiania o aktualnościach 

na stronie internetowej gminy, czy w postaci różnych form edukacji prowadzonej tak wśród 

dorosłych mieszkańców, jak i wśród młodzieży i dzieci (np. przez Straż Pożarną). Zadanie 

realizowane na bieżąco przez jednostki Straży Pożarnej. 

 

 

7. Edukacja ekologiczna  

 
Cele i zadania zapisane w Programie ochrony środowiska dla gminy Praszka na lata 2014 – 

2017: 

 

Cel strategiczny - Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa gminy, 

kształtowanie postaw proekologicznych jego mieszkańców oraz poczucia odpowiedzialności 

za jakość środowiska 

 

Cele krótkookresowe:  

 

 prowadzenie aktywnych form edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży, 

 kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań poszczególnych grup społeczeństwa 

gminy w odniesieniu do środowiska. 

 

Silnym instrumentem kształtowania postaw proekologicznych są środki masowego przekazu. 

Najbardziej powszechnym źródłem informacji o problemach ochrony środowiska w skali 

gminy jest internet, prasa, radio i telewizja. Dobrze przeprowadzona edukacja w prasie 

lokalnej ma na celu rozbudzenie świadomości mieszkańców przejawiającej się w ich 

konkretnych działaniach związanych z troską o otaczające ich najbliższe środowisko. Ważny 

jest również wybór odpowiednich treści, położenie szczególnego nacisku na uświadomienie, 

że pojedyncze zachowania każdego mieszkańca mają wielkie znaczenie w zachowaniu 

czystości i estetyki całej gminy. Dlatego niezbędna jest tematyka związana z odpadami, niską 

emisją, oszczędnością wody, energii oraz ze znaczeniem przyrody.  

 

Na stronach internetowych gminy umieszczane są różnego typu informacje o środowisku, a 

dokumenty strategiczne gminy oraz projekty dokumentów poddawane konsultacjom 

społecznym zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o 

środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
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Stopień realizacji zaplanowanych zadań dla samorządu gminnego: 

 

Lp. Zrealizowane działania Termin 

realizacji 

Koszt 

[zł] 

1. Akcja „Sprzątanie Świata” 

Inne akcje ekologiczne 

2016 900,00 

2. 

 
Akcja „Sprzątanie Świata” 

Inne akcje ekologiczne 

2017 900,00 

Razem 2016 – 2017 

 

1 800,00 

 
W  ramach realizacji zadań z obszaru edukacji ekologicznej ujętych w programie ochrony 

środowiska gmina przeznaczyła w latach 2016 - 2017 po 900 zł na akcje edukacyjne, w tym 

„Sprzątanie Świata”. 

 

 

Także większość jednostek oświatowych w gminie prowadziła w 2016 - 2017 roku bogatą 

działalność edukacyjną w zakresie ochrony środowiska, taką jak: 

 

 prelekcje wygłaszane w szkołach podczas lekcji przez specjalistów różnych dziedzin, 

 konkursy, turnieje wiedzy ekologicznej,  

 wycieczki terenowe, wyjazdowe o tematyce przyrodniczej, 

 udział w różnych projektach związanych z ochroną środowiska, 

 obserwacje i badania środowiska na zajęciach terenowych, wyjścia przyrodnicze do lasu 

i na łąkę w ramach zajęć lekcyjnych, 

 różne akcje informacyjne, promocyjne, zbiórki np. „Sprzątanie Świata”, obchody „Dnia 

Ziemi”, „Dzień wody”, „Dzień Niezapominajki”, „Światowy Dzień Ochrony 

Środowiska”, zbiórki i segregacja odpadów, zbiórka nakrętek plastikowych, zbiórka 

baterii i elektrośmieci,  

 ekologiczne konkursy literackie, sportowe, plastyczne i recytatorskie. 

 

Prowadzono także działania zmierzające do szerszego udostępnienia informacji o 

środowisku i działaniach proekologicznych w gminie. Informacje o środowisku umieszczano, 

zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. 2017 r. poz. 1405), na stronie internetowej gminy Praszka 

http://www.praszka.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://bip.praszka.pl 

oraz na ogólnopolskiej stronie Centrum Informacji o Środowisku http://www.ekoportal.pl. 
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8. Planowanie przestrzennego i strategiczne jako podstawowe narzędzie  

    zrównoważonego rozwoju 

 
Jednym z najważniejszych działań prewencyjnych i wzmacniających ochronę poszczególnych 

elementów środowiska oraz doskonalących harmonijny, zrównoważony rozwój na terenie 

gminy jest proces i procedury związane z planowaniem przestrzennym. Podstawowym 

zadaniem w zakresie ekologizacji planowania przestrzennego jest opracowywanie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, biorących pod uwagę długofalowe 

potrzeby zrównoważonego rozwoju oraz uwzględniające treść opracowań 

ekofizjograficznych i programów ochrony środowiska o zasięgu regionalnym i lokalnym. W 

2017 roku opracowano Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów 

przemysłowo – usługowych położonych w obrębie miasta Praszki  i w obrębie Kowale.   

 

Nie bez znaczenia dla gminy Praszka jest także współpraca z sąsiadującymi gminami 

polegająca na rozwiązywaniu najważniejszych problemów, w zakresie ochrony i racjonalnego 

wykorzystania środowiska. Przedmiotowa współpraca powinna dotyczyć głównie: 

 stanu czystości wód powierzchniowych i podziemnych, 

 ograniczania niskiej emisji, 

 gospodarki odpadami, 

 ochrony przeciwpowodziowej, w szczególności w dolinie Prosny, 

 przeciwdziałaniu spływowi zanieczyszczeń z pól, w szczególności w dolinach 

rzecznych, 

 ochrony obszarów cennych przyrodniczo oraz struktur pełniących funkcję łącznikowe 

(przede wszystkim w dolinie rzeki Prosny),  

 wykorzystanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych dla celów turystyczno-

rekreacyjnych. 

 

Strategiczne działania, które powinna prowadzić gmina ujęto w dokumencie - Strategia 

Rozwoju Gminy Praszka na lata 2015 - 2025 przyjętym uchwałą nr 104/XV/2016 Rady 

Miejskiej w Praszce z dnia 31 marca 2016 r. 

 

Również w 2016 roku uchwałą nr 142/XIX/2016 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 23 sierpnia 

2016 r. przyjęto bardzo istotny z punktu widzenia poprawy jakości powietrza Plan 

gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Praszka na lata 2015-2020. Natomiast kluczowy 

dokument dla ochrony dziedzictwa i krajobrazu kulturowego w gminie przyjęto uchwałą 

Rady Miejskiej w Praszce nr 247/XXXI/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie 

Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Praszka na lata 2017 – 2020.  
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III. Ocena realizacji celów założonych w POŚ poprzez wskaźniki 

wdrażania  

 
Wskaźniki zrównoważonego rozwoju gminy 2014 2016 2017 

Długość sieci kanalizacyjnej w relacji do długości sieci 

wodociągowej (%) 
57,84

 
 56,61

 
 56,35 

Korzystający z instalacji wodociągowej w % ogółu 

ludności 
98,4

 
 98,5 

 

bd 

Korzystający z instalacji kanalizacyjnej w % ogółu 

ludności 
72,9

 
 72,8 

 

bd 

Korzystający z instalacji gazowej w % ogółu ludności 2,3
 
 2,7 bd 

Sieć rozdzielcza wodociągowa na 100 km2 (km) 102,7
 
 105,8

 
 106,3 

Sieć rozdzielcza kanalizacyjna na 100 km2 (km) 59,4
 
 59,9

 
 59,9 

Sieć rozdzielcza gazowa na 100 km2 (km) 21,3
 
 21,9 bd 

Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach 

domowych na 1 mieszkańca 
26,0

 
 27,3

 
 27,3 

Zużycie gazu z sieci w gospodarstwach domowych na 1 

mieszkańca 
15,6

 
 16,4

 
 

bd 

Powierzchnia lasów ogółem (ha) 2 727,60
 
 2 740,99

 
 2 718,93 

Ścieki oczyszczane w ciągu roku odprowadzone ogółem 

(dam
3
) 

239,0
 
 245,0

 
 248,0

 
 

Obszary cenne przyrodniczo prawnie chronione [ha/%] 

-ogółem 

- w tym użytki ekologiczne 

 

0,81/0,01 

0,81/0,01 

 

2,66/ 0,02   

2,66/ 0,02   

 

2,66/ 0,02   

2,66/ 0,02   

 

Wśród wskaźników realizacji programu i stanu środowiska w gminie na uwagę zasługują 

przede wszystkim: 
 zwiększenie ilości mieszkańców korzystających z sieci gazowej, 

 ciągły przyrost infrastruktury: rozdzielczej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej, 

 wzrost zużycia wody i gazu,  

 wzrost ilości oczyszczanych ścieków, 

 wzrost powierzchni obszarów cennych przyrodniczo objętych ochroną prawną. 

 

 

IV. Podsumowanie 
 

Wykonane zadania były zgodne z przyjętymi w POŚ celami i kierunkami zadań. Nie 

wystąpiły rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i prowadzonymi przez gminę 

działaniami. 

 
Sugeruje się w aktualizacji Programu ochrony środowiska na lata 2018 – 2021 wprowadzić 

do harmonogramu rzeczowo-finansowego konkretne inwestycje/zadania, dla których będą 

określone koszty i termin realizacji. Ułatwi to znacząco sprawozdawanie z POŚ w kolejnych 

latach oraz lepiej zobrazuje działania prowadzone przez gminę, występujące problemy czy 

zmiany w stosunku do zaplanowanych zadań itp. 
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