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1.Wstęp 

1.1. Podstawa prawna 
 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska 
(Dz. U. 2020, poz. 1219) Wójt Nędzy co dwa lata przedstawia Radzie Gminy Raport z realizacji 
Programu Ochrony Środowiska. Ostatni Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza został 
przyjęty w styczniu 2019 roku. Program Ochrony Środowiska ma na celu realizację Polityki 
Ekologicznej Państwa na poziomie gminnym. 
 

1.2. Okres sprawozdawczy 
 

Niniejszy Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska sporządzono na podstawie 
analizy realizacji zadań własnych zawartych w Programie określonych dla Gminy Nędza. 
Raport obejmuje okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2019 roku. 

 

1.3. Źródła danych 
 

Dane wykorzystane podczas sporządzania niniejszego raportu pochodzą z Urzędu 
Gminy w Nędzy, Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 
Katowicach, zarządców dróg, nadleśnictw, Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz 
przedsiębiorstw i instytucji mogących mieć udział w realizacji Programu. 
 

1.4. Zakres opracowania 
 

W skład niniejszego Raportu wchodzą następujące składowe: 

 Zakres realizacji Programu 

 Ocena realizacji Programu 

 Ocena finansowania zamierzeń Programu 

 Ocena systemu monitoringu 

 Podsumowanie 
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2. Charakterystyka Gminy 

Opisywana gmina Nędza zajmuje obszar 5 722 ha. Położona jest w zachodniej części 
województwa śląskiego w górnym biegu rzeki Odry. Graniczy od północy i wschodu z gminą 
Kuźnia Raciborska, od południa z gminą Lyski i miastem Racibórz, od zachodu z położoną za 
rzeką Odrą gminą Rudnik.  

Południowa część gminy ze stawami rybnymi i miejscowościami Łęg, Zawada Książęca 
i Ciechowice przynależy do doliny Odry, która podobnie jak teren wsi Nędza należy do Kotliny 
Raciborskiej. Wschodnia część gminy położona jest na Płaskowyżu Rybnickim, należącym do 
Wyżyny Śląskiej.  

 Gmina Nędza położona jest w powiecie raciborskim i należy do gmin wiejskich. 
W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: 

 Babice 

 Ciechowice 

 Górki Śląskie 

 Łęg 

 Nędza (siedziba urzędu gminy) 

 Szymocice 

 Zawada Książęca 

Ze wszystkich gmin wiejskich powiatu raciborskiego gmina Nędza wyróżnia się 
najwyższym stopniem lesistości i jednocześnie najniższym procentem użytków rolnych. 
Wszystkie lasy gminy mieszczą się w granicach Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje 
Rud Wielkich. Lasy otaczające stawy rybne położone w południowej części gminy, stanowią 
rezerwat przyrody Łężczok. 

Mała przydatność do produkcji rolniczej większości występujących tutaj gleb sprawia, 
że gmina nie jest typowo rolnicza, chociaż rolnictwo rozwinęło się głównie w zachodniej jej 
części, nad rzeką Odrą. Wciąż istnieje realna możliwość prowadzenia efektywnej gospodarki 
rolnej na żyznych madach Zawady Książęcej i Łęgu. Użytki te zasługują szczególnie na 
wykorzystanie ich do produkcji ekologicznej żywności, a także surowców zielarskich i 
farmaceutycznych oraz kosmetycznych. 

Coraz więcej terenów jest zalesianych, co powoduje znaczący wzrost procentu 
lesistości zauważalny nawet w skali jednego roku. Można prognozować, że ogólna lesistość 
gminy Nędza może w najbliższym dziesięcioleciu osiągnąć wartość ponad 60%. Niewątpliwie 
taka sytuacja wpłynie bardzo korzystnie na podniesienie ogólnych walorów przyrodniczo-
krajobrazowych gminy i przyczyni się do wzrostu jej atrakcyjności turystycznej, zwłaszcza że 
należy ona do najczystszych ekologicznie w całym województwie śląskim. 
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Rysunek 1. Położenie gminy Nędza  

 
źródło: maps.google.com 

2.2. Demografia 
 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na koniec roku 2019 Gminę Nędza 
zamieszkiwało 7453 mieszkańców, z czego 3832 to kobiety, a 3621 mężczyźni. Gęstość 
zaludnienia wynosiła 130 osób/km2. 2863 mieszkańców Gminy Nędza było w wieku 
produkcyjnym mobilnym, 1974 w wieku produkcyjnym niemobilnym, 1183 w wieku 
przedprodukcyjnym, a 1433 mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. Gmina Nędza miała 
dodatni przyrost naturalny wynoszący 15. W 2019 roku urodziło się 73 dzieci.  

 
2.3. Budowa geologiczna 
 

Na terenie Gminy dominującą formą krajobrazu naturalnego jest typ krajobrazu 
nizinnego zaliczanego do rodzaju – doliny i równiny akumulacyjne. Obszar gminy cechujae się 
znacznym zróżnicowaniem podłoża geologicznego, co ma związek z oddziaływaniem czoła co 
najmniej dwóch zlodowaceń – południowopolskiego (zwanego też krakowskim lub karpackim) 
oraz środkowopolskiego.  

Na całym obszarze utworami powierzchniowymi są wyłącznie luźne skały osadowe, 
pochodzące głównie z czwartorzędu. W kilku miejscach na powierzchni występują też żwiry, 
a na dużych powierzchniach wschodniej części gminy – piaski, reprezentujące sedymentację 
lądową górnego miocenu i pliocenu. Wzdłuż nadzalewowej terasy Odry występują płytko 
położone pokłady żwirów i piasków rzecznych o znacznej miąższości. W okolicach Babic zostały 
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one odsłonięte, prawdopodobnie w wyniku gospodarczego wykorzystywania pokrywającej je, 
cienkiej warstwy glin aluwialnych. Na terasie Odry na wschód od wsi Nędza występują 
niewielkie płaty torfu. W południowo-wschodniej części gminy, należącej do Płaskowyżu 
Rybnickiego, pod cienką pokrywą skał osadowych występują m.in. piaskowce i łupki 
karbońskie. Na terenie gminy znajdują się trzy rozpoznane złoża zasobów kopalin. Są to złoża 
kruszywa naturalnego – piasku ze żwirem.  

2.4. Gleby 

Gleby Gminy Nędza należą do dwóch dominujących typów: mady rzeczne (w  dolinie 
Odry oraz w dolinie Suminy) oraz gleby bielicowe i rdzawe wytworzone z  piasków różnej 
genezy. Gleby z tej drugiej grupy stanowią podłoże dla borów oraz lasów mieszanych 
zajmujących rozległe obszary wschodniej części gminy. Charakteryzują się one złymi, 
z rolniczego punktu widzenia, właściwościami fizycznymi i chemicznymi, należąc do gleb 
skrajnie ubogich w składniki pokarmowe. Gleby leśne występujące na obszarze całego Parku 
Krajobrazowego mają naturalny profil, nie zmieniony na skutek gospodarki rolnej. 

Na terenie gminy Nędza zlokalizowanego punktu pomiarowego w ramach 
prowadzonego Monitoringu chemizmu gleb ornych Polski.  

Na terenie gminy Nędza w miejscowości Szymocice zlokalizowany jest punkt 
pomiarowy nr 327 w ramach prowadzonego Monitoringu chemizmu gleb ornych Polski.  

Charakterystyka gleb w powyższym punkcie wygląda następująco: 
Kompleks: 6 (żytni słaby); Typ: Bk (gleby brunatne kwaśne); Klasa bonitacyjna: IVb 
Gatunek gleby wg: 
BN-78/9180-11: ps (piasek słabo gliniasty) 
PTG 2008: pg (piasek gliniasty) 
 
Tabela 1. Charakterystyka gleb w punkcie pomiarowym nr 327 w miejscowości Szymocice 

 
  

źródło: http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb 
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2.5. Wody powierzchniowe i podziemne 
 

Wody powierzchniowe 
 

Obszar gminy Nędza w całości położony jest w dorzeczu Odry, stanowiącej 
jednocześnie zachodnią granicę gminy. Najważniejszymi dopływami Odry w gminie Nędza są 
Sumina i Potok Łęgoń oraz źródliskowy odcinek Białego Potoku.  

Odra na obszarze Gminy Nędza ma długość 8,5km, a jej zmienność stanów i 
przepływów jest kształtowana przez warunki fizyczno-geograficzne źródłowej części dorzecza, 
położonej niemal w całości na terenie Republiki Czech. 

Źródło Odry znajduje się na wysokości 632 m n.p.m. na zboczu góry Fidluv wchodzącej 
w skład masywu Gór Oderskich. Dorzecze Odry ma na terytorium czeskim dwie specyficzne 
części: rozległą jesionicką i mniejszą – beskidzką. Rzeka w swym źródłowym odcinku płynie w 
obniżeniu tektonicznym rozgraniczającym Masyw Czeski i Karpaty Zachodnie. 

System gospodarowania wodą w dorzeczu Górnej Odry jest podporządkowany funkcji 
gospodarczej i komunalnej rozległego regionu przemysłowego. Tworzy go system ośmiu 
zbiorników wodnych (zaporowych), o łącznej pojemności ponad 336 mln m3, kilkunastu 
dużych ujęć brzegowych wód rzecznych i sieci rurociągów magistralnych przesyłających wodę 
do miast i zakładów przemysłowych. 

Amplituda stanów wody jest niewielka (profil Miedonia). W średnim z wielolecia cyklu 
rocznym maksymalne przepływy występują w okresie wiosennym, a maksimum letnie nie jest 
w przebiegu wieloletnim obserwowane. Wezbrania wiosenne mają charakter wezbrań 
roztopowych, a czas trwania wysokich stanów i przepływów jest w każdym roku zależny od 
warunków hydrometeorologicznych. Wezbrania letnie są spowodowane głownie deszczami 
rozlewnymi i coraz częściej (od roku 1997r.) mają charakter powodziowy. 

Sumina wraz ze swymi dopływami odwadnia większą część Gminy Nędza. Źródło rzeki 
położone jest poza obszarem Gminy. Dolina tej rzeki jest zagospodarowana systemem stawów 
hodowlanych od Rzuchowa w Gminie Lyski po Małą Nędzę i Nędzę w Gminie Nędza. Łączna 
powierzchnia stawów hodowlanych to ok. 182 ha. 

Amplituda stanów jest niewielka. W średnim z wielolecia przebiegu rocznym, 
przepływy maksymalne występują w okresie wiosennym, natomiast drugie znacznie mniejsze 
maksimum występuje w okresie letnim. Zakres wahań sezonowych odpływu wynosi nieco 
powyżej 70%. 

Potok Łęgoń odwadnia południowo-zachodnią cześć Gminy. W obrębie jego zlewni 
usytuowany jest zespół pocysterskich stawów hodowlanych, których powstanie datuje się na 
XII-XIV wiek. Obecnie stawy te są objęte ochroną rezerwatową o nazwie „Łężczok”. 

System zasilania i odwodnienia stawów w obrębie rezerwatu od początku ich istnienia 
ulegał licznym zmianom i korektom. Dzięki temu dzisiaj stanowi on wręcz dydaktyczny 
przykład bardzo ciekawych rozwiązań hydrotechnicznych. 
 
Wody podziemne 
 

Obszar Gminy Nędza i jej bezpośrednie otoczenie znajduje się w zasięgu występowania 
hydrogeologicznego subregionu kędzierzyńskiego oraz rybnicko-oświęcimskiego. W granicach 
analizowanego obszaru stwierdzono występowanie dwóch pięter wodonośnych:  
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 piętro wodonośne czwartorzędu, które ma zróżnicowane warunki hydrogeologiczne 
oraz zmienną wodonośność, która zależy od miąższości i wykształcenia litologicznego 
osadów.  

 piętro wodonośne trzeciorzędu, które występuje głównie w morskich i lądowych 
osadach miocenu a lokalnie w utworach pliocenu. Charakter użytkowy mają jedynie 
wody słabozmineralizowane, związane z utworami sarmatu, a rzadziej pliocenu. Wody 
z utworów starszych i głębiej zalegających (karpatu i badenu) nie mają charakteru 
użytkowego z uwagi na podwyższoną ich mineralizację.  

 
Obszar gminy Nędza położony jest w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 

142 i 144. Zgodnie z danymi zamieszczonymi na stronie internetowej Monitoringu Jakości Wód 
Podziemnych stan chemiczny i ilościowy obu zbiorników na rok 2016 był dobry.1 
 
Rysunek 2. Lokalizacja JCWPd nr 142 

 

źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna 
 

                                                 
1 http://mjwp.gios.gov.pl/mapa/mapa,172.html 
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Rysunek 3. Lokalizacja JCWPd nr 144 

 

źródło: Państwowa Służba Hydrogeologiczna 

 

 
Na szczeblu krajowym monitoringiem wód podziemnych zajmuje się GIOŚ, natomiast 

na szczeblu regionalnym WIOŚ, uzupełniający pomiary prowadzone w skali kraju.  Podstawę 
oceny stanowi Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i 
sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 85). Klasyfikacja 
elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych obejmuje pięć klas jakości wód 
podziemnych: 
 

 Klasa I – wody bardzo dobrej jakości, w których: 
a) wartości elementów fizykochemicznych są kształtowane wyłącznie w efekcie 

naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych i mieszczą się  
w zakresie wartości stężeń charakterystycznych dla badanych wód podziemnych 
(tła hydrogeochemicznego), 

b) wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności 
człowieka. 

 Klasa II – wody dobrej jakości, w których: 
a) wartości niektórych elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku 

naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych, 
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b) wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności 
człowieka albo jest to wpływ bardzo słaby. 

 Klasa III – wody zadowalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych 
są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych 
lub słabego wpływu działalności człowieka. 

 Klasa IV – wody niezadowalającej jakości, w których wartości elementów 
fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących  
w wodach podziemnych oraz wyraźnego wpływu działalności człowieka. 

 Klasa V – wody złej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych 
potwierdzają znaczący wpływ działalności człowieka. 

 

2.6. Warunki klimatyczne 

 
Gmina Nędza jest zlokalizowana na krawędzi dwóch obszarów klimatycznych Polski – 

obszaru wyżyn i gór oraz obszaru nizin. Odczuwa się tu również słaby wpływ wkraczającego 
przez Bramę Morawską klimatu śródziemnomorskiego. Klimat jest tu więc wypadkową 
wpływów klimatu atlantyckiego, kontynentalnego oraz śródziemnomorskiego. Równocześnie 
obszar ten jest południowo-zachodnią częścią najcieplejszej strefy Polski.  

Do obszaru nizinnego należy zachodnia część gminy, położona w obrębie Kotliny 
Raciborskiej. Można przyjąć, że w części tej warunki klimatyczne są podobne jak w Raciborzu: 
średnia roczna opadów wynosi 750 mm, średnia roczna temperatura +7,5°C, długość okresu 
wegetacyjnego około 235 dni, zaś w rozkładzie miesięcznym średnie temperatury kształtują 
się od około -2°C w styczniu do około +18°C w lipcu. Najmniej opadów występuje w lutym, zaś 
najwięcej w lipcu. Średnia liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi 50-55 dni. W rozkładzie 
rocznym wiatrów przeważają wiatry zachodnie lub południowo-zachodnie (około 65%), przy 
czym przeważają wiatry słabe od 2 do 5 m/s - około 60% ogółu wiatrów.  

Dla obszaru wyżyn charakterystyczne są warunki klimatyczne występujące w części 
Cysterskich Kompozycji Krajobrazowych położonej na Płaskowyżu Rybnickim, a zatem we 
wschodniej części gminy Nędza. Średnia temperatura lipca wynosi tu około 17°C, stycznia - 
około -2° do -3°C; zima trwa od 80 do 100 dni, a lato 70 do 90 dni. Roczna suma opadu wynosi 
od 650 do 750 mm.  
 

2.7. Ochrona przyrody 

 
Na podstawie ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r. poz. 55 ze zmianami) do 

terenów prawnie chronionych zaliczamy parki narodowe, rezerwaty i parki krajobrazowe wraz 
z ich otulinami oraz obszary chronionego krajobrazu. Formę przestrzenną podlegającą 
ochronie mogą mieć również niektóre pomniki przyrody, użytki ekologiczne, a zwłaszcza 
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. 

 
Na terenie Gminy Nędza występują następujące formy ochrony przyrody: 
 
Pomniki przyrody 
Użytki ekologiczne 
Rezerwaty 
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Parki krajobrazowe 
Natura 2000 obszary siedliskowe 
 
Pomniki Przyrody 
 
Na terenie Gminy znajduje się Dąb szypułkowy (Quercus robur) w miejscowości Babice 

w Rezerwacie „Łężczok”. 
 

Rysunek 4. Pomniki przyrody na terenie Gminy Nędza 

 
źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy 

 
Użytki ekologiczne 
 
Na obszarze gminy Nędza znajduje się jeden użytek ekologiczny „Łąka trzęślicowa w 

Małej Nędzy” o powierzchni 1,2 ha. Ustanowiona na mocy rozporządzenia Wojewody 
Śląskiego Nr 44/04 z dnia 16 lipca 2004r. (Dz. Urz. z 2004r. Nr 67 poz. 1997). Występują tam 
stanowiska regionalne rzadkich i ustępujących gatunków roślin -mieczyka dachówkowatego i 
zerwy kulistej, kosaćca syberyjskiego oraz zimowita jesiennego. Łąki te zaliczane są do łąk 
jednokośnych o niskiej wartości paszowej. Występujące zbiorowiska tworzą ważne miejsca 
gniazdowania i żerowania ptaków (m.in. batalion, dubelt, wodniczka).  
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Rysunek 5. Użytki ekologiczne na terenie Gminy Nędza 

 
źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy 

 
Rezerwaty 
 
Rezerwat przyrody Łężczok znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego „Cysterskie 

Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Posiada bogatą faunę oraz florę, podziwiać można 
w nim m.in. ponad połowę gatunków ptaków żyjących w Polsce. Przechodzą przez niego dwa 
szlaki turystyczne oraz jedna trasa rowerowa. Status rezerwatu posiada od 23 stycznia 1957 
roku. 

Rezerwat swoją nazwę wywodzi z języka staropolskiego od słów łęg, łęgi, które 
oznaczały podmokłe tereny porośnięte lasem, las, łąkę na błotach. W związku z tym pobliska, 
położona na północny zachód od rezerwatu wieś nosi także nazwę Łęg, a struga przepływająca 
przez rezerwat – Łęgoń. Obszary leśne w rezerwacie zdominowane są przez starodrzewia o 
budowie dwupiętrowej, które nadają mu specyficzny charakter wyglądem przypominający 
wnętrze puszczy. 64% lasów w rezerwacie zajmują drzewostany, których wiek to ponad 100 
lat. Wśród nich warto wyróżnić okazy dębów szypułkowych o potężnych rozmiarach, których 
wiek szacuje się na 330-400 lat. 

Na uwagę zasługują także groble obsadzone różnymi gatunkami drzew, które tworzą 
aleje lipową, dębową, grabową i śródpolną. W rezerwacie drzewa, które osiągają największe 
rozmiary to: buki, lipy i dęby. Drzewa, które rosną na groblach współkształtują makroklimat 
rezerwatu, bowiem pełnią rolę pasów wiatrochronnych. Pustą przestrzeń w biegnących 
alejkach wypełniają krzewy, a całość stanowi doskonałą niszę ekologiczną dla wielu gatunków 
roślin, grzybów, a także zwierząt. Usytuowanie w pobliżu Bramy Morawskiej, czynniki 
geograficzne i klimatyczne oraz działalność gospodarcza w przeszłości spowodowały, że te 
aleje drzew wiodące przez groble są jedną z unikatowych cech tego rezerwatu. 

Teren rezerwatu tworzy pięć zespołów leśnych. Pierwszy z nich to grąd 
subkontynentalny, który znajduje się w zachodniej części rezerwatu. W zespole tym występują 
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takie drzewostany jak dęby, graby, lipy drobnolistnej, modrzewie, sosny wejmutki i brzozy. Ta 
część lasu posiada także bujne runo leśne. Kolejny zespół leśny to łęg jesionowo-wiązowy, w 
którym można spotkać takie gatunki drzew jak jesiony, dęby szypułkowe, klony oraz 
sporadycznie wiązy oraz graby. Jest to jeden z najlepiej zachowanych zespołów leśnych na 
terenie rezerwatu, jak i całego terenu doliny Odry. Olszowy łęg przypotokowy to kolejny zespół 
leśny w rezerwacie, w którym dominują takie gatunki drzew jak olsza czarna z występującym 
sporadycznie jesionem, dąb szypułkowy oraz świerk. Zespół ten występuje przy wschodniej 
granicy rezerwatu. Kolejny zespół to ols porzeczkowy, w którym można wyróżnić olszę czarną. 
Ols znajduje się na północny wschód od stawów Salm Mały i Salm Duży. Ostatnim zespołem 
jest kwaśna dąbrowa, w której występują takie gatunki drzew jak dąb szypułkowy i brzoza 
brodawkowana oraz sporadycznie sosna pospolita. Zespół ten posiada najbardziej ubogie i 
kwaśne gleby w rezerwacie. 

W zachodniej części rezerwatu na wiosnę zakwitają m.in. śnieżyczka przebiśnieg, 
cebulica dwulistna, zawilec gajowy, groszek wiosenny, fiołek leśny, gajowiec żółty, czosnek 
niedźwiedzi, kokorycz pełna i pusta, marzanka wonna oraz dąbrówka rozłogowa. Natomiast 
we wschodniej części możemy spotkać krzewinki, takie jak wrzos, borówka czarna, barwinek 
pospolity. Na tych terenach można znaleźć także sioła. Przy brzegach stawów, gdzie grunty są 
lekko podtopione oraz na terenach błotnych spotkamy takie gatunki jak tarczyca pospolita, 
krwawnica pospolita, bylica, rdest powojowy, kosaciec żółty, jaskier wielki oraz turzyca. W 
rezerwacie można dostrzec torfowiska, które tworzą się w miejscach, gdzie stawy uległy 
znacznemu spłyceniu. Stawy porastają rośliny o kłączach i korzeniach zanurzonych w wodzie, 
wśród których warto wymienić takie gatunki jak trzcina pospolita, pałka szerokolistna, tatarak 
zwyczajny, jeżogłówka gałęzista, moczarka kanadyjska i strzałka wodna. Inną grupę stanowią 
rośliny, których korzenie są przyczepione do dna zbiorników, a na powierzchni wody pływają 
ich liście oraz kwiaty. Warto tutaj wymienić stanowiska rdestu ziemnowodnego, grzybieni 
białych, grążela żółtego, pływacza oraz trzeciorzędowego reliktu – kotewki orzecha wodnego. 
Oprócz tego po stawach swobodnie pływają takie rośliny jak salwinia pływająca, żabiściek 
pływający czy rzęsy. Ostatnia grupa roślin to rośliny podwodne, wśród których możemy 
wymienić rogatka sztywnego i krótkoszyjkowego, wywłócznika kłosowego oraz moczarkę 
kanadyjską. 

Łąki obecne w Łężczoku porastają takie gatunki roślin jak storczyk szerokolistny, 
zimowit jesienny, kupkówka, tomka, kłosówka, koniczyna, komonica, wyka, złocień, 
przywrotnik, rdest wężownik i niezapominajka błotna. 

Florę rezerwatu reprezentuję 530 gatunków roślin naczyniowych, z czego 22 objęte są 
ochroną. Są to: grzybienie białe, grążele żółte i białe, salwinia pływająca oraz kotewka orzecha 
wodnego, która w skali kraju zagrożona jest wyginięciem. W runie leśnym możemy wymienić 
śnieżyczka przebiśnieg i cebulica dwulistna. Wśród roślin chronionych warto wymienić rzadki 
gatunek storczyka, kruszczyk połabski. Pod ochroną znajdują się także cztery gatunki grzybów: 
podgrzybek pasożytniczy, flagowiec olbrzymi, żagwica listkowata oraz sromotnik bezwstydny. 
Rośliny objęte ochroną na terenie rezerwatu to także wawrzynek wilcze łyko, bluszcz pospolity 
oraz kruszczyk rdzawoczerwony. Znajduje się tutaj także pomnik przyrody (tzw. Dąb 
Sobieskiego), którym jest dąb szypułkowy o pierśnicy wynoszącej 690 cm. Na terenie Łężczoka 
bytowała kiedyś owadożerna aldrowanda pęcherzykowata, a na torfowiskach można jeszcze 
dostrzec rosiczkę okrągłolistną. 

Na terenie rezerwatu żyje 51% gatunków ptaków żyjących w Polsce, czyli ponad 190 
gatunków, z czego 115 to gatunki lęgowe. Reszta wykorzystuje te tereny jako miejsce 
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zdobywania pokarmu oraz odpoczynku podczas wędrówek. Rezerwat Łężczok jest świetnym 
terenem do prowadzenia obserwacji przyrodniczych, szczególnie dla ornitologów. Pod 
względem liczby gatunków ptaków rezerwat zajmuje drugie miejsce w Polsce zaraz po 
rezerwacie przyrody Stawy Milickie. Ze względu na liczne stawy występuje tutaj wiele ptaków 
wodno-błotnych. W związku z tym w rezerwacie w okresie lęgowym można spotkać takie 
gatunki ptaków jak perkozy (dwuczubego i zausznika), bąki, kormorany, gęgawy i kaczki 
(krakwę, cyrankę, płaskonosa, głowienkę, czernicę i hełmiatkę). Hełmiatka regularnie bytuje 
na terenie rezerwatu, co czyni go jednym z trzech takich miejsc w Polsce. W Łężczoku 
zaobserwowano także zanikający gatunek podgorzałki, a także strumieniówki, muchołówki 
białoszyjej, czapli purpurowej i modronosej, warzęchy, bernikli białolicej, bernikli 
rdzawoszyjej, szablodzioba, rybitwy białowąsej oraz kaniuka (jako jednego w Polsce). 
Oczywiście na tych terenach gnieżdżą się również inne gatunki ptaków oprócz wodno-błotnych 
wśród których warto wymienić dzięcioły oraz ptaki drapieżne takie jak myszołów zwyczajny, 
jastrząb, pustułka, krogulec, błotniak stawowy, trzmielojad i kania czarna. Poza sezonem 
lęgowym możemy spotkać bielika, orlika krzykliwego, rybołowa, bociana czarnego, czaplę 
siwą, łabędzia niemiego i mewę śmieszkę. 

Poza licznym i różnorodnym ptactwem tereny rezerwatu zamieszkiwane są przez 
licznych reprezentantów płazów i gadów. Wśród płazów warto wymienić kumaka nizinnego, 
grzebiuszkę, traszki, ropuchę szarą i zieloną oraz rzekotkę drzewną. Natomiast gady 
występujące na tych terenach to jaszczurka zwinka i jaszczurka żyworódka, żmija zygzakowata 
oraz zaskroniec zwyczajny. 

W rezerwacie doliczono się także wiele gatunków owadów, a wśród nich przede 
wszystkim licznych okazów ważek, trzmieli, motyli dziennych. 

Ostatnia grupa zwierząt występująca w rezerwacie to ssaki, które są reprezentowane 
przez 23 gatunki. Wśród nich warto wymienić jeża, ryjówkę aksamitną, nietoperza, piżmaka 
oraz drapieżniki takie jak lis, kuna domowa, tchórz, łasica oraz borsuk. 

W rezerwacie występują zwierzęta, które podlegają ochronie. Należą do nich ślimak 
winniczek, tęcznik, rzekotka drzewna, ropucha, huczek ziemny, kumak nizinny, traszki, 
jaszczurka zwinka, mewa śmieszka, perkozy, blaszkodziobe, kormoran czarny, bociany, bąk, 
bączek, orlik, myszołów, sowa, wilga, pełzacz leśny, muchołówka, kos, ryjówka, kret, jeż, 
nietoperz, kuna domowa i łasica. Warto wymienić, że spośród 22 gatunków nietoperzy 
występujących w Polsce, aż dziesięć z nich występuje na terenie Łężczoka. Są to: nocek duży, 
nocek Natterera, nocek wąsatek, nocek Brandta, karlik malutki, gacek brunatny i borowiaczek. 
Ostatni z nich znajduje się w polskiej czerwonej księdze ginących zwierząt. 
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Rysunek 6. Rezerwaty na terenie Gminy Nędza 

 
źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy 

 
 
Parki krajobrazowe 
 
Cały obszar Gminy Nędza położony jest na terenie Parku Krajobrazowego „Cysterskie 

Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, który został założony w 1993 roku celem 
zachowania, ochrony i popularyzacji walorów przyrodniczych i kulturowych objętego nim 
obszaru i zajmuje powierzchnie 505 km2, a z otuliną 645 km2. Pod względem wielkości jest 
piątym parkiem w Polsce. Obejmuje obszar położony wzdłuż rzeki Rudy, łączący doliny Odry i 
Wisły. Celami ochrony są wartości przyrodnicze, kulturowe i krajobrazowe Ziemi Raciborskiej 
i Rybnickiej. Ponad połowę obszaru parku zajmują lasy. Stwierdzono to ponad 40 zbiorowisk 
roślinnych6, w tym 11 zespołów leśnych oraz zbiorowiska półnaturalne na przekształconych 
przez człowieka obszarach nieleśnych, 49 gatunków roślin naczyniowych objętych ochroną 
gatunkową. 

Na obszarze Parku Krajobrazowego odnotowano 14 gatunków płazów, 6 gatunków 
gadów, 236 gatunków ptaków oraz 55 gatunków ssaków, 154 gatunków ptaków lęgowych. 

Park Krajobrazowy CKKRD chroni przestrzeń głównego w południowej Polsce korytarza 
ekologicznego, przebiegającego równoleżnikowo. Łączy on doliny górnej Wisły i Odry i strefy 
podgórskie Karpat i Sudetów. Tworzą go zwarte kompleksy lasów rudzkich i pszczyńskich. 
Korytarz ten dopełnia system hydrograficzny rzek: Rudy, Pszczyńki, Korzenicy i Gostyni, 
umożliwiający migrację organizmów wodnych między zlewiskami Wisły i Odry. 

Rysunek 7. Parki krajobrazowe na terenie Gminy Nędza 
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źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy 

 

Natura 2000 obszary siedliskowe 
 
Stawy Łężczok (PLH240010) to ostoja siedliskowa położona w pradolinie górnej Odry, 

obejmująca kompleks 8 stawów wraz z otaczającymi je lasami o charakterze naturalnym. 
Największe powierzchnie zajmują lasy grądowe w typie grądu niskiego, które występują w 
zachodniej części rezerwatu Łężczok. 

Łęgi reprezentowane są przez 3 zespoły: łęg wiązowo-jesionowy, łęg olszowy oraz łęg 
wierzbowo-topolowy. Te typy łęgów znajdują się w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej, przy 
czym łęg olszowy i wierzbowo-topolowy wymienione są jako siedliska priorytetowe. 

Zespoły makrofitów, takie jak zespół lilli wodnych oraz kotewki orzecha wodnego, 
które porastają zbiorniki wodne reprezentują zbiorowiska nieleśne. Na terenie ostoi 
potwierdzono 13 zespołów szuwarowych. Cenne są głównie gatunki zagrożone w kraju 
znajdujące się w Polskiej czerwonej księdze roślin: kotewka orzech wodny, kruszczyk połabski, 
cibora żółta. 

Ostoja jest miejscem występowania 243 gatunków kręgowców, z których najliczniejszą 
grupę stanowią ptaki. Stwierdzono tu gniazdowanie 118 gatunków ptaków. Poza tym dość 
licznie reprezentowane są płazy, ssaki i ryby. Spośród kręgowców wymienionych w załączniku 
II Dyrektywy Siedliskowej, na terenie ostoi żyją: piskorz, kumak nizinny, traszka grzebieniasta 
i nocek duży. Ostoja jest również miejscem występowania 2 gatunków bezkręgowców z 
załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: motyla - modraszka telejusa oraz chrząszcza - pachnicy 
dębowej.7 

W Łężczoku udokumentowano ponad 210 gatunków ptaków, z czego 121 lęgowych. 
Pod względem gatunków ptaków rezerwat zajmuje drugie miejsce w Polsce po Stawach 
Milickich. 

Stawy Łężczok stanowią ostoję ptasią o randze krajowej. Występuje tu co najmniej 24 
gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG, 2 gatunki z Polskiej Czerwonej 
Księgi. Gniazduje 118 gatunków ptaków, wśród nich liczne rzadkie i zagrożone (podgorzałka). 
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W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących 
gatunków ptaków: podgorzałka i hełmiatka (gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi), czernica, 
zausznik, muchówka biało szyja. W okresie wędrówek duże koncentracje osiąga czapla biała. 

Liczne publikacje wskazują, iż w okresie lęgowym występują takie gatunki ptaków jak 
perkozy (dwuczubego i zausznika), bąki, kormorany, gęgawy i kaczki (krakwę, cyrankę, 
płaskonosa, głowienkę, czernicę i hełmiatkę oraz podgorzałka, strumieniówka, muchołówka 
białoszyja, czapla purpurowa i modronosą, bernikl białolicy, bernikl rdzawoszyii, szablodziób, 
rybitwa białowąsa oraz kaniuk. Występuje również dzięcioł, a spośród ptaków drapieżnych: 
myszołów zwyczajny, jastrząb gołębiarz, pustułka, krogulec, błotniak stawowy, trzmielojad i 
kania czarna. W Łężczoku występuje również bielik, orlik krzykliwy, rybołów, bocian czarny, 
czapla siwa. 

Na terenie Łężczoka wystepuje 10 gatunków nietoperzy: nocek duży, nocek Natterera, 
nocek wąsatek, nocek Brandta, karlik malutki, gacek brunatny i borowiaczek. Ostatni z nich 
znajduje się w polskiej czerwonej księdze ginących zwierząt. 

 
Rysunek 8. Natura 2000 obszary siedliskowe na terenie Gminy Nędza 

 
źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy 

 
 Ponadto należy wspomnieć, że na terenie Gminy Nędza znajdują się również: 
ostoje roślin naczyniowych (łąki wilgotne w Małej Nędzy, Rezerwat Łężczok),  
ostoje mszaków (Lasy Raciborsko- Rybnicko-Pszczyńskie z fragmentem Doliny Odry na 
odcinku Łężczok - Wielikąt),  
ostoje ryb i minogów (rzeka Sumina) 
ostoje płazów i gadów (Lasy Rudzko-Raciborskie) 
ostoje ptaków (Rezerwat Łężczok) 
ostoje ssaków (Lasy Rudzkie) 
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Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt wyjątkowego położenia gminy Nędza na tle 

trzech istniejących i dwóch postulowanych korytarzy ekologicznych. 
Poprzez obszar gminy Nędza, a dokładniej przez jej część usytuowaną na krawędzi 

zachodniej Płaskowyżu Rybnickiego i w Dolinie Górnej Odry, przebiega korytarz ekologiczny o 
znaczeniu międzynarodowym. Tam bowiem przebiega główna trasa wiosennych i jesiennych 
ciągów ptaków oraz prowadziła niegdyś i prowadzi do dziś ważna droga przenikania 
ciepłolubnych elementów fauny i flory, z ich nie zniszczonych przez zlodowacenia 
południowych ostoi, w kierunku północnym. 

Lasy północnej i wschodniej części gminy należą do makroostoi Lasów Rudzkich, 
stanowiącej (obok Lasów Kobiórsko-Pszczyńskich) kluczowy element korytarza łączącego 
doliny Wisły i Odry. 

Trzeci funkcjonujący korytarz ekologiczny rozpoczyna się w rezerwacie Łężczok i 
stanowi najkrótsze połączenie rezerwatu z kompleksami Lasów Rudzkich i Lasów Pszczyńskich 
poprzez dolinę Potoku Kłokocińskiego. 

Z kolei postulowane korytarze ekologiczne miałyby przebiegać od rezerwatu Łężczok 
na południe i łączyć go z doliną Olzy – pierwszy poprzez dolinę Lesznicy, drugi poprzez dolinę 
Szotkówki. 
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3.Zakres realizacji Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2014 – 2017 z perspektywą na 
lata 2018 – 2021 oraz Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022 – 
2025 
 

Tabela 2. Realizacja zadań wyznaczonych w Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza w roku 2017 

Lp. Nazwa zadania Okres realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Stopień realizacji* Koszt (tys. PLN) 

OCHRONA ZASOBÓW NATURALNYCH 
1. OCHRONA PRZYRODY 

Zachowanie istniejących obiektów dziedzictwa przyrodniczego 
 1.1. Pogłębianie i udostępnianie wiedzy o zasobach przyrodniczych gminy 

 1.1.2. 
Prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnych,  publikacje i 
ulotki o zasobach przyrodniczych 

2017 
Gmina Nędza 
ZPK Woj.Śl. 

2 - 

 1.2.  Zachowanie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych 

 1.2.1. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni w gminie. 2017 Gmina Nędza 2 151 

2. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ LASÓW 
Zrównoważona pod względem ekonomicznym, społecznym i ekologicznym gospodarka leśna. 

 2.1. Rozwój zasobów leśnych i zapewnienie dobrej kondycji lasów 

 2.1.1. 
Wyznaczanie granic polno-leśnych w planie zagospodarowania 
przestrzennego 

2017 Gmina Nędza 2 - 

 2.1.2. Zalesianie gruntów nieprzydatnych do produkcji rolnej 2017 Właściciele gruntów 2 - 

 2.1.3. 
Realizacja bieżących zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie z 
potrzebami hodowlanymi. 

2017 
Nadleśnictwo Rudy 

Raciborskie 
2 - 

3.  RACJONALNE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI WODY 

Racjonalna gospodarka zasobami wodnymi 

 3.1.  Dążenie do maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych 

 3.1.1. 

 

Propagowanie zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody w 
gospodarstwach domowych przez działania edukacyjno-
promocyjne (akcje, kampanie) 

 

2017 
Gmina Nędza 

Szkoły, przedszkola 
2 - 

 3.1.2. 
Szczegółowa analiza planowanych przedsięwzięć,mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, ze szczególnym 
uwzględnieniem racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych i 

2017 Gmina Nędza 
 

2 
- 
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Lp. Nazwa zadania Okres realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Stopień realizacji* Koszt (tys. PLN) 

ograniczenia negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i 
podziemne. 

Minimalizacja zagrożeń spowodowanych klęskami powodzi 

 3.2.  Zwiększenie retencji w zlewniach oraz zapobieganie skutkom wezbrań powodziowych 

 3.2.1. Systematyczna konserwacja cieków i urządzeń melioracyjnych 2017 
Gmina Nędza 

administratorzy 
cieków 

2 17 

 3.3. Realizacja planów ochrony przeciwpowodziowej 

 3.3.1. Wdrażanie systemu powiadamianie o zagrożeniach. 2017 
Gmina Nędza 

Powiat Raciborski 
2 - 

                4. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI 

Ochrona i właściwe wykorzystanie istniejących zasobów glebowych 

 o Przeciwdziałanie degradacji gleb przez czynniki antropogeniczne. 

 4.1.1. 
Prowadzenie szkoleń dla rolników w zakresie rolnictwa 
ekologicznego i integrowanego 

2017 ODR 2 - 

 4.1.2. Likwidacja punktowych źródeł zanieczyszczenia gleb. 2017 
właściciele gruntów 

gmina Nędza 
2 - 

 o Rekultywacja gleb zanieczyszczonych i zdegradowanych w kierunku rolnym, leśnym i rekreacyjno-wypoczynkowym 

 4.2.1. Rekultywacja gleb zdegradowanych 2017 
właściciele i zarządcy 

gruntów 
2 - 

 o Zapobieganie zagrożeniom wynikającym z ruchów masowych. 

 4.3.1. Obserwacja terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi. 2017 Starosta Raciborski 2 - 
5. GOSPODAROWANIE ZASOBAMI GEOLOGICZNYMI 

Ochrona zasobów złóż poprzez ich racjonalne wykorzystanie. Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi. 

 o Zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi. 

 5.1.1. 
Ochrona przed zainwestowaniem uniemożliwiającym  
eksploatację złóż. 

2017 Gmina Nędza 2 - 

POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO 
6. ŚRODOWISKO A ZDROWIE 

Dalsza poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań sektora ochrony środowiska z sektorem zdrowia. 

 o Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego. 
 6.1.1. Informowanie społeczeństwa gminy o wystąpieniu awarii lub 2017 Gmina Nędza 2 - 
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Lp. Nazwa zadania Okres realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Stopień realizacji* Koszt (tys. PLN) 

zagrożeń naturalnych. Centrum 
Zarządzania 

Kryzysowego 

 6.1.2. 
Promocja zdrowego stylu życia i unikania zagrożeń oraz 
profilaktyka chorób cywilizacyjnych 

2017 Gmina Nędza 2 - 

 o Zapewnienie dobrej jakości wody pitnej. 
 6.2.1. Utrzymanie, remont i rozbudowa sieci wodociągowej. 2017 Gmina Nędza 2 82 

 6.2.2. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 2017 
Przedsiębiorstwo 

Komunalne 
3 967 

 6.2.4. Budowa rezerwowej studni głębinowej 2016-2017 
Przedsiębiorstwo 

Komunalne 
3 190 

 6.2.5. Monitoring telemetryczny przepompowni sieciowych 2016-2017 
Przedsiębiorstwo 

Komunalne 
3 12 

 6.2.6. System dezynfekcji wody lampami UV 2017 
Przedsiębiorstwo 

Komunalne 
3 46 

 6.2.8. Monitoring jakości wody do spożycia 2017 Sanepid 2 - 
7. JAKOŚĆ POWIETRZA 

Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza oraz ograniczanie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł. 

 o Ograniczenie niskiej emisji i zmniejszenie zużycia energii w budynkach 
 7.1.1. Realizacja Programu Ograniczania Niskiej Emisji. 2017 Gmina Nędza 2 81 

 7.1.4. Kontrola uciążliwych źródeł zanieczyszczeń 2017 

Gmina Nędza 
Starostwo 

Powiatowe w 
Raciborzu 

WIOŚ 

2 - 

 o Ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych 

 7.2.1. 
Ograniczenie emisji ze źródeł komunikacyjnych poprzez 
modernizację/ poprawę stanu technicznego dróg. 

2017 Gmina Nędza 2 505 

 7.2.2. Modernizacja dróg dojazdowych do pól. 2017 Gmina Nędza 2 19 
 7.2.3. Upowszechnianie komunikacji zbiorowej. 2017 Gmina Nędza 2  

  Modernizacja ul. Lipowej w Nędzy 2017  Gmina Nędza 3 4 

  Modernizacja odcinka ul. Okrężnej w Łęgu 2017 Gmina Nędza 3 5 
  Modernizacja ul. Powstańców Śląskich w Babicach 2017 Gmina Nędza 3 224 

  Modernizacja ul. Wyrobiskowej w Babicach 2017 Gmina Nędza 3 270 
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Lp. Nazwa zadania Okres realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Stopień realizacji* Koszt (tys. PLN) 

  
Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 922 w 
Nędzy 

2017 Gmina Nędza 3 
51 

  
Modernizacja drogi powiatowej nr 3536S w miejscowości Górki 
Śląskie 

2017 Gmina Nędza 3 
94 

 o Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

 7.3.1 
Prowadzenie działań edukacyjnych oraz popularyzujących 
odnawialne źródła energii 

2017 Gmina Nędza 2 - 

 o Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie ochrony powietrza 

 7.4.1. 
Działania promocyjne i edukacyjne w odniesieniu do 
kształtowania pozytywnych postaw mieszkańców w zakresie 
poszanowania energii. 

2017 Gmina Nędza 2 - 

 7.4.2. 
Działania promocyjne i edukacyjne w odniesieniu do 
uświadamiania mieszkańcom zagrożenia jakie stanowi spalanie 
odpadów w piecach domowych. 

2017 Gmina Nędza 2 - 

 7.4.3. 
Stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców o 
aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza oraz jego wpływie 
na zdrowie. 

2017 Gmina Nędza 2 - 

8. OCHRONA WÓD 

Przywrócenie wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości wód podziemnych 
 8.1.Zmniejszenie ilości odprowadzanych ścieków oraz ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód ze ściekami 

 8.1.1. Budowa oczyszczalni ścieków i systemu kanalizacji sanitarnej 2017 Gmina Nędza 2 17 

 8.1.2. 
Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 

2017 Gmina Nędza 2 - 

 8.1.3. 
Wprowadzenie i respektowanie ograniczeń w zagospodarowaniu 
terenu w obszarach zasilania ujęć wody do picia. 

2017 Gmina Nędza 2 - 
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Lp. Nazwa zadania Okres realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Stopień realizacji* Koszt (tys. PLN) 

 8.1.4. 
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscach, gdzie 
instalowanie sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie nieopłacalne. 

2017 
osoby fizyczne 
przedsiębiorcy 

prywatni 
2 - 

 8.1.5 

Prowadzenie kontroli odprowadzania ścieków, w tym bieżąca 
identyfikacja właścicieli nielegalnych podłączeń do kanalizacji 
deszczowej, wydawanie i egzekwowanie odpowiednich decyzji 
administracyjnych. 

2017 Gmina Nędza 2 - 

 8.1.6. 

Ograniczenie spływu zanieczyszczeń powierzchniowych z 
rolnictwa: 
- stosowanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej 
- promocja „Programu rolnośrodowiskowego”. 

2017 ODR 2 - 

 8.1.7. 
Kontrole wyposażenia gospodarstw rolnych w zbiorniki na 
gnojowicę i płyty obornikowe, 

2017 Gmina Nędza 2 - 

 8.1.8. 
Szczegółowe rozpoznanie i inwentaryzacja studzien na obszarze 
gminy (w tym nieczynnych) i opracowanie działań w zakresie 
eliminowania ryzyka dla wód podziemnych. 

2017 
Gmina Nędza 

właściciele studni 
2 - 

  Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie 2017 Gmina Nędza  3 6 

  Budowa sieci kanalizacyjne w miejscowości Ciechowice 2017 Gmina Nędza 3 9  

  
Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości 
Ciechowice 

2017 Gmina Nędza 3 2 
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Lp. Nazwa zadania Okres realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Stopień realizacji* Koszt (tys. PLN) 

  Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wyrobiskowej w Babicach 2017 Gmina Nędza 3 249 

  
Budowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Leśnej w Górkach 
Śląskich 

2017 Gmina Nędza 3 34 

9. GOSPODARKA ODPADAMI 

Zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie, w szczególności odpadów ulegających biodegradacji i w konsekwencji ograniczenie składowania tych odpadów oraz odpadów niebezpiecznych 
występujących w strumieniu odpadów komunalnych. Zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury 

 9.1.Zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie 

 9.1.1. 
Zapewnienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi 

2017 Gmina Nędza 2 871 

 9.1.2. Prowadzenie PSZOK 2017 Gmina Nędza 2 - 

 9.1.3. 
Prowadzenie systematycznej edukacji ekologicznej 
mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami 

2017 Gmina Nędza 2 - 

 9.2. Realizacja Programu usuwania azbestu 

 9.2.1. 
Coroczna weryfikacja ewidencji miejsc z wyrobami  
zawierające azbest. 

2017 Gmina Nędza 2 - 

 9.2.2. 
Mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów 
zawierających azbest poprzez system pomocy edukacyjnej. 

2017 Gmina Nędza 2 - 

 9.2.3. 

Dotowanie mieszkańcom gminy zadań związanych z 
demontażem, transportem i utylizacją azbestu (w 
przypadku pozyskania funduszy zewnętrznych na ten cel). 

2017 Gmina Nędza 2 - 

 9.2.4. Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest. 2017 

Właściciele 
wyrobów 

azbestowych 

2 - 

 
10. ODDZIAŁYWANIE HAŁASU I PÓL  ELEKTROMAGNETYCZNYCH 
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Lp. Nazwa zadania Okres realizacji 
Jednostka 

odpowiedzialna 
Stopień realizacji* Koszt (tys. PLN) 

Ochrona mieszkańców gminy przed szkodliwym oddziaływaniem hałasu 

 o Zmniejszenie zagrożenia ponadnormatywnym hałasem 
 10.1.1.  Wprowadzanie pasów zieleni izolacyjnej. 2017 Gmina Nędza 2 - 

 10.1.2. 
Wprowadzanie zapisów do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego sprzyjających ograniczeniu 
zagrożenia środowiska hałasem. 

2017 Gmina Nędza 2 - 

 10.1.3. 
Realizacja nowych inwestycji zgodnie z obecnym stanem wiedzy 
dot. zapobiegania szkodliwemu oddziaływaniu hałasu 

2017 Inwestorzy prywatni 2 - 

 10.1.4. Modernizacja nawierzchni i poprawa stanu  technicznego dróg 2017 Zarządcy dróg 2 924 

 10.1.5. 
Ustanawianie w razie potrzeby obszarów ograniczonego 
użytkowania terenu. 

2017 
Rada Powiatu 

Sejmik 
Województwa 

2 - 

Ochrona przed nadmiernym promieniowaniem elektromagnetycznym. 

 1.1 Wykorzystywanie planowania przestrzennego do zapobiegania zagrożeniu promieniowaniem elektromagnetycznym 

 11.1.1. 
Uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego 
zapisów dot. pól elektromagnetycznych. 

2017 Gmina Nędza 
 

2 
- 

 11.1.2. 
Szczegółowa analiza lokalizacji planowanych przedsięwzięć 
będących źródłem promieniowania elektromagnetycznego 

2017 
  

Gmina Nędza, 
 

2 - 

 11.1.3. 
Ustanawianie w razie potrzeby obszarów ograniczonego 
użytkowania terenu. 

2017 
Rada Powiatu  

Sejmik 
Województwa 

2 - 

*Gdzie: 
0 – brak realizacji zadania,  
1 – zrealizowane częściowo, 
2 – realizowane na bieżąco, 
3 – zrealizowane całkowicie. 

 

 

Tabela 3. Realizacja zadań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza w latach 2018-2019 
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Lp. Opis przedsięwzięcia Okres realizacji Jednostka realizująca Stopień realizacji* Koszt (zł) 

Cel średniookresowy: Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania środowiskowego na terenie gminy Nędza 

1.1.  Sporządzenie raportu z realizacji 

Programu Ochrony Środowiska.  

2019 Gmina Nędza  

2 

- 

Cel średniookresowy: Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Nędza 

2.1  Prowadzenie kampanii edukacyjno-

informacyjnej w celu podnoszenia 

świadomości w zakresie szkodliwości 

spalania odpadów oraz węgla o słabej 

kaloryczności i wysokiej zawartości 

siarki w przydomowych kotłowniach.  

2018 - 2019 Gmina Nędza  

2 

- 

2.2  Prowadzenie edukacji ekologicznej w 

zakresie selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych.  

2018 Gmina Nędza, 

Placówki oświatowe, 

Organizacje 

pozarządowe, 

przedsiębiorcy 

zajmujący się zbiórką 

odpadów 

komunalnych 

 

2 

- 

2.3  Prowadzenie kampanii edukacyjno-

informacyjnej w zakresie 

odnawialnych źródeł energii.  

2018 - 2019 Gmina Nędza  

2 

- 

2.4  Prowadzenie kampanii edukacyjno-

informacyjnej w zakresie ochrony 

przyrody.  

2018 - 2019 Gmina Nędza, 

Placówki oświatowe, 

 

2 

- 
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Organizacje 

pozarządowe, 

Lasy Państwowe 

Cel średniookresowy: Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Nędza – zadania koordynowane 

2.5  Prowadzenie szkoleń z zakresu 

dobrych praktyk rolniczych oraz 

upraw ekologicznych.  

2018 - 2019 Śląski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego 

2  

2.6  Prowadzenie kampanii edukacyjno-

informacyjnej w celu podnoszenia 

świadomości w zakresie racjonalnej 

gospodarki nawozami.  

2018 - 2019 Śląski Ośrodek 

Doradztwa 

Rolniczego, Śląski 

Oddział Regionalny 

Agencji 

Restrukturyzacji i 

Modernizacji 

Rolnictwa 

2 - 

Cel średniookresowy: Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz minimalizacja ich skutków 

Cel średniookresowy: Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz minimalizacja ich skutków – zadania 

koordynowane 

3.1  Prowadzenie rejestru zakładów 

zwiększonego i dużego ryzyka 

wystąpienia poważnych awarii 

przemysłowych (ZDR, ZZR).  

2018 - 2019 Wojewódzka 

Komenda 

Państwowej Straży 

Pożarnej w 

Katowicach 

2 - 

Cel średniookresowy: Ochrona środowiska przyrodniczego i krajobrazu na terenie gminy Nędza 
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4.1.  Utrzymanie i urządzenie terenów 

zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz 

parków.  

2018 - 2019 Gmina Nędza  

2 

- 

4.2.  Promocja walorów przyrodniczych 

gminy.  

2018 - 2019 Gmina Nędza 2 

 

- 

4.3.  Uwzględnienie znaczenia ochrony 

różnorodności biologicznej w 

planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.  

2018 - 2019 Gmina Nędza  

2 

- 

Cel średniookresowy: Ochrona środowiska przyrodniczego i krajobrazu na terenie gminy Nędza – zadania koordynowane 

4.4.  Kontrola przestrzegania przepisów o 

ochronie przyrody w trakcie 

gospodarczego wykorzystywania 

zasobów i składników przyrody.  

2018 - 2019 Regionalna Dyrekcja 

Ochrony Środowiska 

w Katowicach 

2 - 

4.5.  Bieżące utrzymanie zieleni 

przydrożnej – wskazuje się 

konieczność przemyślanych i 

zrównoważonych działań w tym 

zakresie, ukierunkowanych na 

potrzebę ochrony alei przydrożnych, 

jeżeli ich stan zdrowotny na to 

pozwala oraz stosowania tylko 

niezbędnych i przemyślanych działań 

pielęgnacyjnych. 

2018 - 2019 Administratorzy dróg 2 - 

Cel średniookresowy: Ochrona lasów i utrzymanie odpowiedniego poziomu lesistości na terenie gminy Nędza – zadania koordynowane 
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5.1.  Zalesianie terenów o niskich klasach 

bonitacyjnych gleb i gruntów 

porolnych.  

2018 - 2019 Właściciele prywatni brak danych właściciele gruntów 

5.2  Realizacja zadań wynikających z 

planów urządzania lasów.  

2018 - 2019 Zarządcy lasów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa 

2 - 

5.3  Realizacja Krajowego Planu 

Zwiększenia Lesistości na terenie 

gminy Nędza.  

2018 - 2019 Zarządcy lasów, w 

tym lasów 

stanowiących 

własność Skarbu 

Państwa 

2  

 

- 

 

 

 

Cel średniookresowy: Minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania i ograniczenie składowania pozostałych 

odpadów 

6.1.  Identyfikacja i likwidacja dzikich 

wysypisk śmieci.  

2018 - 2019 Gmina Nędza 2 - 

6.2.  Egzekwowanie zapisów wynikających 

z ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminie i regulaminu 

utrzymania czystości i porządku w 

gminie.  

2018 - 2019 Gmina Nędza 2 - 

6.3.  Składanie rocznego sprawozdania z 

realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami 

2018 - 2019 Gmina Nędza 2 - 
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komunalnymi do Marszałka 

Województwa Śląskiego (rokrocznie).  

6.4.  Przeprowadzenie analizy stanu 

gospodarki odpadami, w celu 

weryfikacji możliwości technicznych i 

organizacyjnych gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami 

komunalnymi (rokrocznie).  

2018 - 2019 Gmina Nędza 2 - 

6.5.  Realizacja „Kompleksowego 

Regionalnego Programu Gospodarki 

Odpadami”.  

2018 - 2019 Gmina Nędza 2 - 

Cel średniookresowy: Minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania 

i ograniczenie składowania pozostałych odpadów – zadania koordynowane 

6.6.  Gospodarowanie odpadami w postaci 

wyrobów zawierających azbest.  

2018 – 2019 Gmina Nędza, 

właściciele prywatni, 

zarządcy 

nieruchomości 

2 - 

Cel średniookresowy: Dążenie do osiągnięcia właściwych standardów wód powierzchniowych 

i podziemnych pod względem jakości poprzez ich ochronę 

7.1.  Budowa i modernizacja sieci 

wodociągowej  

2018 - 2019 Gmina Nędza 2 - 

7.2.  Budowa i modernizacja sieci 

kanalizacyjnej sanitarnej  

2018 - 2019 Gmina Nędza 2 - 
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7.3.  Prowadzenie ewidencji 

przydomowych oczyszczalni ścieków i 

zbiorników bezodpływowych.  

2018 - 2019 Gmina Nędza 2 - 

7.4.  Budowa indywidualnych systemów 

oczyszczania ścieków (głównie na 

terenach zabudowy rozproszonej i 

obszarach trudnych do 

skanalizowania, gdzie jest to prawnie 

dozwolone).  

2018 - 2019 Gmina Nędza, 

Przedsiębiorcy, 

Właściciele prywatni 

2 - 

 Budowa oczyszczalni ścieków dla 

Gminy Nędza w miejscowości 

Ciechowice 

2018 Gmina Nędza 3 4 002 922,47 

 Budowa szamba w miejscowości 

Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 

58 

2019 Gmina Nędza 3 5 950,00 

 Budowa sieci kanalizacyjne w 

miejscowości Ciechowice 

2019 Gmina Nędza 3 1 784 122,22 

 budowa oczyszczalni ścieków dla 

Gminy Nędza w miejscowości 

Ciechowice 

2019 Gmina Nędza 3 3 492 615,23 

Cel średniookresowy: Dążenie do osiągnięcia właściwych standardów wód powierzchniowych 

i podziemnych pod względem jakości poprzez ich ochronę – zadania koordynowane 

7.5.  Bieżąca konserwacja i utrzymanie 

cieków wodnych.  

2018 - 2019 Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie 

2 - 
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7.6.  Monitorowanie cieków wodnych.  2018 - 2019 Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie 

2 - 

7.7.  Konserwacja rowów melioracyjnych.  2018 - 2019 właściciele gruntów, 

Gmina Nędza, 

Państwowe 

Gospodarstwo 

Wodne Wody Polskie 

2 - 

Cel średniookresowy: Spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez sukcesywną 

redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Nędza 

8.1.  Termomodernizacja budynków 

komunalnych.  

2018 - 2021 Gmina Nędza 2 

 

- 

8.2.  Budowa i modernizacja dróg 

gminnych.  

2018 - 2019 Gmina Nędza  

2 

 

- 

 Modernizacja ul. Lipowej w Nędzy 2018 Gmina Nędza 3 205 775,22 

 Modernizacja ul. Piaskowej w 

Babicach 

 

2019 Gmina Nędza 3 61 504,64 

 

 Przebudowa ul. Dębowej w Nędzy 

wraz z odwodnieniem  

 

2019 Gmina Nędza 3 6 150,00 

 

 Budowa drogi dojazdowej do 

oczyszczalni w ramach realizowanego 

zadania pod nazwą: Budowa 

2019 Gmina Nędza 3 1 000,00 
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oczyszczalni ścieków dla Gminy 

Nędza  

 

8.3.  Opracowanie założeń do planu 

zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe 

i energię elektryczną oraz w razie 

konieczności opracowanie planu.  

2018 Gmina Nędza  

2 

- 

8.4.  Wyeliminowanie spalania 

pozostałości roślinnych na 

powierzchni ziemi poprzez kontrole 

gospodarstw domowych przez 

upoważnionych pracowników Urzędu 

gminy oraz funkcjonariuszy Policji.  

2018 - 2019 Gmina Nędza, 

Policja 

2 - 

8.5.  Stwarzanie warunków dla rozwoju 

ruchu rowerowego - Rozbudowa 

ścieżek rowerowych.  

2018 - 2019 Gmina Nędza  

2 

- 

8.6.  Kontrole przestrzegania zakazu 

spalania odpadów w urządzeniach 

grzewczych i na otwartych 

przestrzeniach.  

2018 - 2019 Gmina Nędza, 

Policja 

2 - 

Cel średniookresowy: Spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez sukcesywną 

redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie gminy Nędza – zadania koordynowane 

8.8.  Modernizacja dróg krajowych i 

wojewódzkich na terenie gminy 

Nędza.  

2018 - 2019 GDDKiA, Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 

Katowicach 

2 - 
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8.9.  Modernizacja dróg powiatowych na 

terenie gminy Nędza.  

2018 - 2019 Zarząd Dróg 

Powiatowych w 

Raciborzu 

2 - 

8.10  Realizacja zapisów Programu ochrony 

powietrza dla strefy śląskiej na 

terenie gminy Nędza  

2018 - 2019 Gmina Nędza oraz 

inne jednostki 

realizujące, 

wyznaczone w POP 

2 - 

Cel średniookresowy: Poprawa klimatu akustycznego na terenie gminy Nędza 

9.1  Preferowanie niekonfliktowych 

lokalizacji obiektów przemysłowych.  

2018 - 2019 Gmina Nędza  

2 

- 

Cel średniookresowy: Poprawa klimatu akustycznego na terenie gminy Nędza – zadania koordynowane 

9.2.  Kontrola emisji hałasu do środowiska 

z obiektów działalności gospodarczej.  

2018 - 2019 Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony 

Środowiska w 

Katowicach 

2 - 

9.3.  Kontrolowanie oraz eliminowanie 

technologii i urządzeń 

przekraczających wartości 

normatywne w transporcie i 

przemyśle.  

2018 - 2019 Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony 

Środowiska w 

Katowicach 

2 - 

9.4.  Stosowanie rozwiązań technicznych i 

organizacyjnych zapobiegających 

emisji hałasu do środowiska.  

2018 - 2019 GDDKiA, Zarząd Dróg 

Wojewódzkich, 

Zarząd Dróg 

Powiatowych w 

Raciborzu, 

2 - 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza za lata 2017-2019 

 

 

35 
 

Gmina Nędza 

Cel średniookresowy: Kontrola i ograniczenie emisji niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego do środowiska na terenie gminy 

Nędza 

10.1  Ograniczanie powstawania źródeł pól 

elektromagnetycznych na terenach 

gęstej zabudowy mieszkaniowej na 

etapie planowania przestrzennego  

2018 - 2019 Gmina Nędza 2 - 

Cel średniookresowy: Kontrola i ograniczenie emisji niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego 

do środowiska na terenie gminy Nędza – zadania koordynowane 

10.2  Kontrola obecnych i potencjalnych 

źródeł promieniowania 

elektromagnetycznego.  

2018 - 2019 Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony 

Środowiska w 

Katowicach 

2 - 

10.3  Utrzymanie poziomów 

elektromagnetycznego 

promieniowania poniżej 

dopuszczalnego lub co najwyżej na 

poziomie dopuszczalnym.  

2018 - 2019 Przedsiębiorcy 2 - 

10.4  Prowadzenie ewidencji źródeł 

promieniowania 

elektromagnetycznego.  

2018 - 2019 Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony 

Środowiska w 

Katowicach, Urząd 

Komunikacji 

Elektronicznej 

2 - 
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Cel średniookresowy: Ochrona gleb przed degradacją oraz rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych na terenie gminy Nędza 

Cel średniookresowy: Ochrona gleb przed degradacją oraz rekultywacja terenów zdegradowanych 

i zdewastowanych na terenie gminy Nędza – zadania koordynowane 

11.1  Rekultywacja gleb zdegradowanych.  2018 - 2019 właściciele gruntów, 

przedsiębiorcy 

2 - 

11.2  Prowadzenie monitoringu jakości 

gleb.  

2018 - 2019 Instytut Uprawy, 

Nawożenia i 

Gleboznawstwa, 

Główny Inspektorat 

Ochrony Środowiska 

2 - 

 

*Gdzie: 
0 – brak realizacji zadania,  
1 – zrealizowane częściowo, 
2 – realizowane na bieżąco, 
3 – zrealizowane całkowicie. 
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4. Ocena realizacji Programu Ochrony Środowiska 
 

Powyższa tabela przedstawia zadania zawarte w Programie Ochrony Środowiska i 
realizowane w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 roku. Większość zadań wykonywana 
jest na bieżąco. Wyznaczone zadania dotyczyły zagadnień takich jak: poprawa jakości wód, 
zachowanie różnorodności biologicznej, utrzymanie standardów jakości powietrza 
atmosferycznego, ochrony przed  hałasem, gospodarka odpadami, zapobieganiu poważnym 
awariom oraz edukacji ekologicznej. Należy podkreślić, iż wiele zadań wpisuje się w realizację 
więcej niż jednego strategicznego celu długoterminowego.  

6. Ocena systemu monitoringu 

 
W celu oceny wpływu realizacji zadań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska 

na poprawę środowiska na terenie Gminy Nędza zestawiono wartości wskaźników 
monitoringu, porównując stan z 2017 roku (rok bazowy) ze stanem aktualnym (stan na rok 
2018 z uwagi na dostępność danych).  

 

Tabela 4. Wskaźniki monitoringu 

L.p. Wskaźnik Jednostka 2017 2019 Zmiana 
wskaźnika* 

1.  Ludność według faktycznego miejsca 
zamieszkania 

osoba 7 440 7 453  

2.  Gęstość zaludnienia os/km2 130 130  

3.  Lesistość % 45,4 45,3  

4.  Obszar prawnie chronione ha 5340 5340    

5.  Parki, zieleńce i tereny zieleni osiedlowej ha 1,74 1,36    

6.  Długość rozdzielczej sieci wodociągowej km 66,7 67,6  

7.  Liczba połączeń sieci wodociągowej 
prowadzących do budynków mieszkalnych i 

zbiorowego zamieszkania 

szt. 1732 1771      

8.  Ludność korzystająca z sieci wodociągowej osób 7190 7208    

9.  Udział mieszkańców korzystających z sieci 
wodociągowej 

% 96,6 96,7  

10.  Długość rozdzielczej sieci kanalizacyjnej km - - - 

11.  Liczba połączeń sieci kanalizacyjnej 
prowadzących do budynków mieszkalnych i 

zbiorowego zamieszkania 

szt. - - - 

12.  Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osób - - -     
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13.  Udział mieszkańców korzystających z 
kanalizacji sanitarnej 

% - - - 

14.  Nieczystości ciekłe ogółem wywiezione do 
oczyszczalni ścieków lub stacji zlewnych - w 

ciągu roku 
 

m3 15 558,094 17 275,9    

Źródło: GUS, RDOŚ, WIOŚ 

 
*Gdzie:  
kolor zielony – poprawa lub brak zmian,  
kolor czerwony – obniżenie wartości wskaźnika. 
 

Stan wskaźników monitoringu na terenie Gminy Nędza na przestrzeni   
lat 2017 - 2019 poprawił się lub nie uległ zmianie w 7 przypadkach, natomiast obniżył w 3 
przypadkach (ludność według faktycznego miejsca zamieszkania, lesistość oraz powierzchnia 
parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej). Poprawa została zanotowana w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej gdzie zwiększyła się długość sieci wodociągowej, ilość podłączeń 
do sieci wodociągowej.  

 

7. Podsumowanie 
 

W ramach realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nędza w latach 2017-
2019 podjęto się wielu zadań wynikających z zapisów ww. Programu. Brak podjęcia lub 
finalizacji niektórych działań wynika z braku możliwości pozyskania wystarczającej ilości 
środków na realizację tych zadań. 

Duża część zadań Programu ma charakter inwestycyjny i wymaga dużych nakładów 
pieniężnych co może być główną przyczyną braku ich realizacji. Część zadań, z uwagi na swój 
charakter, realizowana jest na bieżąco, w zależności od aktualnych potrzeb. Przykładem tych 
ostatnich są  działania związane z szeroko pojętą edukacją ekologiczną czy nadzorem nad 
inwestycjami. 

Zaleca się aby realizując zamierzenia Programu Ochrony Środowiska, kontynuować 
pozyskiwanie jak największej liczby partnerów inwestycyjnych oraz korzystać z zewnętrznych 
środków finansowania, gdyż wielkość inwestycji oraz koszty związane z ich realizacją znacznie 
obciążają budżet Gminy. Pozyskanie zewnętrznych funduszy pomoże gminie na zrealizowanie 
znacznie większej ilości zadań, zwłaszcza z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz ochrony 
powietrza. 


