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1. Wstęp. 
 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska 

(tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 129, poz. 902), z wykonania powiatowego programu ochrony 

środowiska, zarząd powiatu sporządza co 2 lata raport z jego realizacji i przedstawia radzie 

powiatu. 

 

Program Ochrony Środowiska spełnia rolę narzędzia ułatwiającego uzyskanie w Powiecie 

sukcesywnego ograniczenia negatywnego wpływu źródeł zanieczyszczeń na środowisko. 

 

Program obejmuje omówienie podstawowych celów ochrony środowiska  

w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi  

i gleby, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem 

niejonizującym, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej oraz racjonalnego uŜytkowania 

zasobów naturalnych. 

 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego został przyjęty Uchwałą  

Nr XXIV/263/2004 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 19 sierpnia 2004 r. 

Ustawa „Prawo ochrony środowiska” nie określa wymagań dotyczących formy i struktury 

sprawozdania z realizacji powiatowego programu ochrony środowiska. W samym Programie 

załoŜono, iŜ analiza realizacji programu polegać będzie przede wszystkim na monitorowaniu 

czyli obserwacji zmian w wielu wzajemnie ze sobą powiązanych sferach funkcjonowania danego 

obszaru (ekonomicznej, społecznej, ekologicznej itp.). 

 

Niniejsze sprawozdanie z realizacji Programu przeprowadzono na podstawie analizy realizacji 

zadań własnych zawartych w Programie, określonych dla Powiatu Wodzisławskiego, jak równieŜ 

zadań koordynowanych. 

Celem raportu jest określenie pełnego zakresu informacji o stanie środowiska na terenie powiatu, 

ocena realizacji załoŜeń Raportu oraz odniesienie się do realizacji zadań i zamierzeń zapisanych 

w omawianym dokumencie. 
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2. Realizacja poszczególnych zadań własnych i koordynowanych, zawartych  
w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego. 

 
 
2.1. Gospodarka wodno-ściekowa. 
 
 
Zadanie 1 
Współudział przy opracowywaniu programu ochrony przed powodzią w obszarze zlewni rzeki 
Odry i rzeki Olzy. 
 

Po katastrofalnej powodzi w lipcu 1997 r. podjęte zostały w resorcie środowiska prace 
nad opracowaniem „Generalną strategii ochrony przed powodzią dorzecza Górnej i Środkowej 
Odry po Wielkiej Powodzi Lipcowej 1997 r.”, a następnie sformułowano 16-letni program 
działań pod nazwą „Program dla Odry 2006” przyjęty przez rząd RP w dniu 30 maja 2000 r. 
Koszt Programu wynosi około 9 mld zł. Jest realizowany od 2002 i planowane jest jego 
zakończenie do 2016 roku. W październiku 2004 r. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej zlecił 
opracowanie pakietu pn.: „Dokumentacja Projektowa dla przedsięwzięcia zbiornik 
przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze”. Zgodnie z załoŜeniami inwestora budowa 
moŜe rozpocząć się w II półroczu 2009 roku, a termin jej zakończenia to rok 2015. Równolegle  
z prowadzeniem prac przygotowawczych i budowlanych, są kontynuowane wykupy gospodarstw 
wsi Ligota Tworkowska i Nieboczowy oraz realizacja budownictwa zastępczego dla 
przenoszonej ludności. Do końca 2006 roku wydatkowano około 42 mln zł. 
Przewidzianych do przeniesienia w 2003 r. mieszkało łącznie 240 rodzin, tworzących 161 
gospodarstw domowych. Łączna liczba mieszkańców wynosiła 704 osoby. Wykup gospodarstw 
prowadzony jest przez RZGW Gliwice od roku 2003. Do końca 2006 roku na rzecz Skarbu 
Państwa zostało wykupionych 70 gospodarstw domowych tj. 45% ogółu gospodarstw za łączną 
kwotę 25 516 tys. zł. W ramach prac przygotowawczych RZGW Gliwice prowadzi sukcesywnie 
roboty rozbiórkowe nieruchomości wykupionych i przejętych od byłych właścicieli. Do chwili 
obecnej zostało rozebranych 19 nieruchomości mieszkalnych w Ligocie Tworkowskiej, oraz 6  
w Nieboczowach. Pozostałe nieruchomości są czasowo uŜytkowane przez dotychczasowych 
właścicieli, na warunkach określonych w umowie kupna – sprzedaŜy. W ramach przeniesienia 
wsi Nieboczowy i Ligota Tworkowska, inwestor budowy zbiornika załoŜył moŜliwość budowy 
osiedla dla mieszkańców zainteresowanych tą formą odszkodowania. W II kwartale 2004 r. na 
zlecenie RZGW Gliwice zostało opracowane „Studium budownictwa zastępczego dla 
mieszkańców wsi Nieboczowy i Ligota Tworkowska”. Gmina Lubomia opracowała w 2008 roku 
nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewidziane zostały tereny pod budownictwo 
zastępcze, dla ludności przesiedlanej. 

W dniu 5 lipca 2004 r. Wojewoda Śląski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji zbiornika 
przeciwpowodziowego Racibórz na rzece Odrze w woj. śląskim (decyzja Nr RR-
AB.II/ID/7111/93/04). Lokalizacja zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na rzece 
Odrze ustalona została zgodnie z załącznikiem do ww. decyzji, który stanowi część opisową, 
mapę poglądową oraz mapę zasadniczą. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej 
wykonalności. Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny obejmuje część doliny 
Odry. Czasza zbiornika styka się ze wschodnim zboczem doliny w rejonie miejscowości Brzezie 
na długości 1,1 km. Pod mostem drogowym w KrzyŜanowicach zbiornik przeciwpowodziowy 
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łączy się z polderem Buków. Teren inwestycji mieści się w granicach województwa śląskiego, 
pomiędzy granicą państwa, a miastem Racibórz i zajmuje powierzchnię 26,26 km2. Obszar ten 
znajduje się na terenie następujących powiatów i gmin (powierzchnia terenu inwestycji): 
-powiat wodzisławski - gmina Lubomia (1065 ha), 
-powiat raciborski - miasto Racibórz (612 ha), gmina Kornowac (37 ha), gmina KrzyŜanowice 
(912 ha). 
Projektowana inwestycja obejmuje II-gi etap przedsięwzięcia inwestycyjnego budowy zbiornika 
Racibórz, tj. budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. 
Jednostki samorządu terytorialnego nie wniosły odwołań w sprawie budowy zbiornika Racibórz 
Dolny z wyjątkiem Gminy Lubomia. Gmina Lubomia jako gmina, której budowa zbiornika 
Racibórz Dolny dotyczy bezpośrednio, w odpowiedzi na ogromne niezadowolenie społeczne 
mieszkańców tych sołectw, nie zgodziła się z prezentowanym w projekcie strategii stanowiskiem. 
Gmina była przeciwna budowie zbiornika w projektowanym zakresie i czynione były starania, 
aby zapobiec budowie zbiornika w zaproponowanym przez RZGW kształcie. Niemniej jednak 
proces wysiedlania ludności oraz wykupywania i rozbiórki budynków połoŜonych na 
nieruchomościach mieszkańców miejscowości Ligota Tworkowska i Nieboczowy jest 
realizowany.  
 
 
Zadanie 2 
Koordynacja gospodarki wodno-ściekowej na szczeblu Powiatu. 
 
Do podstawowych zadań Starosty Wodzisławskiego w zakresie gospodarki wodnej naleŜy  
w szczególności prowadzenie spraw związanych z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych  
m.in. na: 
- szczególne korzystanie z wód,  
- wykonywanie urządzeń wodnych,  
- rolnicze wykorzystanie ścieków, w zakresie nie objętym zwykłym korzystaniem  
 z wód,  
- regulację wód oraz zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do 
 wód, mającą wpływ na warunki przepływu, 
- piętrzenie wód podziemnych.  
Ponadto, Starosta udziela pozwoleń na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków 
przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, 
wygasza pozwolenia wodnoprawne oraz cofa lub ogranicza pozwolenia wodnoprawne.  
 
Pozwolenia wodnoprawne udzielone przez Starostę Wodzisławskiego w okresie 2007-2008: 
 
- dla P. H. U. Stacja Gazowa Z. Lasok G. Słowińska w Radlinie na wprowadzanie 
zanieczyszczonych wód opadowych, ujętych w szczelny system kanalizacyjny do rowu (działka 
nr 229/15, obręb Biertułtowy), spływających z terenu gazowej stacji paliw przy ul. Wiosennej  
w Radlinie (działka nr 228/16, obręb Biertułtowy), 
- Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie na wprowadzanie ścieków 
komunalnych, oczyszczanych za pomocą urządzeń stanowiących oczyszczalnię ścieków  
w Pszowie, do potoku Jedłownickiego w km 3+350 jego biegu, 
- Śląskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach na wykonanie urządzeń 
wodnych w ramach odbudowy cieku Mszanka na długości 2,274 km w Mszanie, 
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- dla Miasta Jastrzębie Zdrój na wprowadzanie wód opadowych z kanalizacji deszczowej, 
- dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w Wodzisławiu Śląskim na pobór wody podziemnej z ujęcia stanowiącego dziesięć studni, 
zlokalizowanego przy ul. Jastrzębskiej w Wodzisławiu Śl., w wysokości średniodobowego 
poboru równego 460 m3/dobę przy maksymalnym poborze godzinowym równym 19,16 m3/h, 
- dla Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszyw Mineralnych i Lekkich Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w Katowicach na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej nr S 3544 
Kornowac-Buków nad potokiem Łęgoń w km 0+833 jego biegu, w miejscowości Buków, 
- dla państwa Marii i Sławomira Krzystek zam. w Wodzisławiu Śl., na przebudowę rowu 
przydroŜnego, poprzez wykonanie przepustu pod wjazdem na działkę nr 443/50 przy  
ul. Wodzisławskiej w Turzy Śl., 
- dla państwa Marii i Henryka Potyszów zam. w Gorzyczkach, reprezentowanych przez pana 
Jarosława Wikora zam. w CzyŜowicach, na przebudowę rowu przydroŜnego, poprzez wykonanie 
przepustu pod wjazdem na działkę nr 25 A przy ul. Raciborskiej w Gorzyczkach, 
- Jastrzębskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Jastrzębiu Zdrój na 
przekroczenia rurociągiem kanalizacji sanitarnej rzek: Leśnicy i Szotkówki w Godowie, 
- Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w Wodzisławiu Śląskim na przekroczenia rurociągiem kanalizacji sanitarnej rzeki Leśnicy  
w Wodzisławiu Śl., 
- Vattenfall Distribution Poland Spółka Akcyjna w Gliwicach na przekroczenie rzeki 
Szotkówki linią napowietrzną izolowaną SN i nN w Połomi przy ul. Podgórnej, 
- Przedsiębiorstwu Gospodarki Wodnej i Rekultywacji Spółka Akcyjna w Jastrzębiu Zdrój na 
przekroczenie rurociągiem wody słonej potoku Wilchwiańskiego w km 0+420 jego biegu  
w Mszanie, 
- Przedsiębiorstwu Gospodarki Wodnej i Rekultywacji Spółka Akcyjna w Jastrzębiu Zdrój na 
przekroczenie rurociągiem wody słonej rzeki Marklówki w km 1+460 oraz w km 1+630 jej biegu 
w Marklowicach, 
- dla Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach na: 

• regulację cieku Niedobczyckiego od km 1+935 do km 2+635 jego biegu, w Radlinie  
w okolicy ul. Młyńskiej i ul. Wypandów na długości 0,7 km, 

• przebudowę pięciu przepustów w kilometrach 2+574, 2+135, 2+339, 2+088, 2+276 oraz 
przekroczenie cieku Niedobczyckiego rurociągiem pod przepustem N3 w km 2+137 jego 
biegu (tj. ułoŜenie rurociągu poniŜej poziomu posadowienia przepustu N3) w Radlinie  
w okolicy ul. Młyńskiej i ul. Wypadów, 

- na piętrzenie i pobór wody z rowu melioracyjnego, w celu zasilania istniejących stawów 
rybnych połoŜonych na działce nr 1194 w Bluszczowie oraz na jej odprowadzanie z w/w stawów 
do powyŜszego rowu, 
- dla firmy WALDAM s.c. W. Szyra i D. Mika w Wodzisławiu Śl. na wprowadzanie 
zanieczyszczonych wód opadowych, ujętych w system kanalizacyjny, spływających  
z powierzchni parkingu oraz drogi dojazdowej przy budynku stacji kontroli pojazdów 
zlokalizowanym w Wodzisławiu Śl. przy ul. MłodzieŜowej 285, poprzez studnie chłonne do 
ziemi (działka nr 1768/209, k.m. 1, obręb Zawada), 
- dla firmy AUTO-MIX Agnieszka Klapuch w Skrzyszowie na wprowadzanie 
zanieczyszczonych wód opadowych, ujętych w system kanalizacyjny, spływających  
z powierzchni parkingu oraz drogi dojazdowej przy hali montaŜu i diagnostyki instalacji 
gazowych zlokalizowanej w Skrzyszowie przy ul. Dębowej, poprzez dwa zestawy studni 
chłonnych do ziemi (działka nr 205), 
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- dla Cemex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie na przebudowę 
rowu 1-D poprzez wykonanie do niego wylotu kanalizacji deszczowej oraz na wprowadzanie 
zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rowu 1-D poprzez powyŜszy wylot, 
spływających z drogi, placu i parkingu przy zakładzie p.n.: „Węzeł produkcji betonu 
towarowego” zlokalizowanym przy ul. Bohaterów Warszawy w Rydułtowach, 
- dla Gminy Gorzyce na wprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych, 
ujętych w system kanalizacyjny, spływających z nawierzchni ul. Mszańskiej (droga gminna)  
w Turzy Śl., poprzez studnię chłonną do ziemi (działka nr 1221/4), 
- dla Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz BoŜeny i Roberta Zając zam w Wodzisławiu Śl. przy 
ul. Więźniów Politycznych 3 na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Leśnicy  
w km 15+850 jej biegu oraz na wprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych  
i roztopowych do rzeki Leśnicy poprzez powyŜszy wylot, spływających z nawierzchni parkingu, 
placu manewrowego i drogi dojazdowej przy ul. Chrobrego w Wodzisławiu Śl., 
- dla firmy MORG Marcin Morgała z siedzibą w Jejkowicach na wprowadzanie wód 
opadowych, ujętych w system kanalizacyjny, spływających z powierzchni parkingu oraz placu 
manewrowego zlokalizowanego w Rydułtowach przy ul. Mickiewicza (działka  
nr 333/59), poprzez zespół studni chłonnych do ziemi, 
- Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej 
do zarurowanego rowu oraz na wprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych  
i roztopowych do rowu poprzez powyŜszy wylot, spływających z drogi wojewódzkiej nr 933  
w Pszowie, 
- dla pani Bernadety Nielaby zam. w Rogowie na wprowadzanie wód opadowych poprzez 
studnię chłonną do ziemi, spływających z powierzchni parkingu przy ul. Wyzwolenia 32  
w Rogowie (działka nr 258/57), 
- dla Gminy Godów na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu (działka  
nr 581/3) oraz na wprowadzanie zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rowu 
poprzez powyŜszy wylot, spływających z nawierzchni dróg gminnych na terenie osiedla domków 
jednorodzinnych „Piaskownia” w Godowie, 
- dla Gminy Marklowice na wykonanie dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do ziemi (jaru) 
(działki: nr 257/25 i nr 926/68, obręb Marklowice Dolne) oraz na wprowadzanie 
zanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez powyŜsze wyloty, 
spływających z nawierzchni projektowanej drogi gminnej łączącej ul. Orlą i ul. Widokową  
w Marklowicach, 
- Gminie Gorzyce na: 

• wykonanie wylotu do rowu otwartego oraz przebudowę tego rowu na długości 30 m,  
w rejonie ul. Nowej w CzyŜowicach, 

• przebudowę urządzenia wodnego (rowu nr 170) poprzez przebudowę istniejącego rurociągu 
na tym rowie oraz wykonanie wylotu do tego rowu, przy ul. Raciborskiej  
w Bełsznicy, 

• przebudowę istniejących przepustów na w/w rowie, 
- dla pana Marcina Anbilda zam. w Wodzisławiu Śl. na os. XXX-lecia PRL 31/2, na 
przebudowę rowu nr 40 łączącego dwie części działki nr 429/95 przy ul. Bogumińskiej  
w Turzy Śl. w gminie Gorzyce, poprzez jego zarurowanie na długości 6 m, 
- dla pani BoŜeny Krakowczyk zam. w Wodzisławiu Śl. przy ul. świrki i Wigury 2 B, na 
przebudowę rowu przydroŜnego przy ul. świrki i Wigury w Wodzisławiu Śl. (działka  
nr 39/26), poprzez jego zarurowanie na długości 14,45 m, 
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- dla firmy „TWIST” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Rybniku, na przebudowę 
rowu otwartego przy ul. Jesionowej w Rydułtowach (działka nr 512/80), poprzez jego 
zarurowanie na długości 77 m, 
- dla pana Zygmunta Koniorczyka zam. w Czańcu przy ul. Bukowskiej 6, na przebudowę rowu 
przy ul. Piaskowej w Gorzycach (działka nr 571/205), poprzez jego zarurowanie na długości  
5,5 m. 
 
 Zakończona została równieŜ budowa Oczyszczalni Ścieków „Karkoszka II” i oddana do uŜytku. 
Realizacja bieŜąca rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnych wykonywana jest pod egidą 
Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji.  
 
We wszystkich gminach prowadzone są prace związane z budową kanalizacji sanitarnych  
i deszczowych. 
Przykładowo w Wodzisławiu Śl. zrealizowano m.in. zadania: 

• Budowa górnego odcinka ulicy Staszica wraz z kanalizacją deszczową, 
• Kanalizacja sanitarna w ulicy Ks. Roboty, 
• Kolektor A i B od komory K188 do ulicy Radlińskiej, 
• ODJ Kopernika – Północ – infrastruktura techniczna, 
• Przebudowa Starego Miasta ul. Konstancji, Krótka i Średnia, 
• Przebudowa Starego Miasta etap I zadanie 2 część II – ul. Wałowa od skrzyŜowania  

z ul. Konstancji do ul. Sądowej, 
• Przebudowa Starego Miasta etap I zadanie 2 część III – ul. Minorytów, Sądowa, 

Opolskiego, Kościelna i Rynek. 
 
W Marklowicach: 

• Kanalizacja sanitarna gimnazjum od studni K3 do K15, 
• Kanalizacja sanitarna - wsparcie infrastrukturalne dla rozwoju usług publicznych oraz 

rewitalizacja terenu pogórniczego - centrum gminy, 
• Kanalizacja sanitarna - Gimnazjum na odcinku Wyzwolenia – Porzeczkowa, 
• Kanalizacja sanitarna - przebudowa ul. Bocznej, 
• Budowa kanalizacji deszczowej - kontynuacja uzbrojenia Strefy Aktywności 

Gospodarczej, 
• Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Orlej, 
• Budowa kanalizacji deszczowej przy Gimnazjum, 
• Budowa kanalizacji deszczowej przy Gminnym Ośrodku Sportu. 

 
W Pszowie: 
− „Budowa kanalizacji sanitarnej – L = ok. 32,2 km sieci, w tym ok. 22,8 km przykanalików”, 

zaplanowane na lata 2004-2008: w roku 2006 oddano 3300,15 m kanalizacji oraz 175,6 m 
przyłączy (16 szt.), w roku 2007 oddano 240 m kanalizacji oraz 395,3 m przyłączy (74 szt.), 

− W 2006 roku wykonano naprawę przepustu przy ul. Kraszewskiego – boczna oraz 
odtworzono rowy przy ul. Lipowej i Paderewskiego, 

− W 2007 roku odtworzono rowy przy ul. Dolnej, Dworskiej, Kraszewskiego – boczna oraz na 
osiedlu Biernackiego. 
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Zadanie 3 
Usprawnienie systemów kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
 
W 2005 roku Zarząd Powiatu Wodzisławskiego podjął uchwały w sprawie udzielenia 
dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na realizację niŜej wymienionych zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową: 
1. „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wiosny Ludów w Marklowicach”. 
2. „Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Dworcowej w Olzie-etap III”. 
3. „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wolności w Wodzisławiu Śl.”. 
4. „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Piotrowickiej w Skrbeńsku”. 
5. „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. 1 Maja w Gołkowicach”. 
6. „Modernizacja odwodnienia ul. CzyŜowickiej w Wodzisławiu Śl.”. 
7. „Rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie szpitala w Rydułtowach”. 
8. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego  

i Zespołu Szkół Zawodowych przy ul. Gałczyńskiego 1 w Wodzisławiu Śląskim”. 
 
Z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarezerwowano równieŜ 
środki na rozwój gospodarki wodno-ściekowej na następujące zadania: 
- „Rozdział kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie szpitala w Rydułtowach”; 
- „Budowa kanalizacji w szkole przy ul. Gałczyńskiego w Wodzisławiu Śl.”; 
- „Budowa (modernizacja) kanalizacji deszczowych przez PZD”. 
 
W 2006 r. dofinansowano następujące zadania: 
1. Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Dworcowej w Olzie, w wysokości 30 000 zł. 
2. Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy 1 Maja w Gołkowicach, w wysokości 35 000 zł. 
3. Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Piotrowickiej w Skrbeńsku, w wysokości  

35 000 zł. 
4. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Kraszewskiego w Pszowie, w wysokości 25 000 zł. 
5. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Raciborskiej w Bełsznicy, w wysokości 30 000 zł. 
6. Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Raciborskiej w Rogowie, w wysokości 30 000 zł. 
7. Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Wolności w Wodzisławiu Śląskim, w wysokości 

35 000 zł. 
 
W 2006 r. ze środków PFOŚiGW zarezerwowano równieŜ środki na zadania: 
- „Rozbudowa Kanalizacji sanitarnej o układ dezynfekcji na terenie szpitala – ZOZ 

Rydułtowy” w wysokości 40 000 zł. 
- Realizowane przez PZD - 220 000 zł. 
- Przebudowa kanalizacji przy ZST w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej - 200 000zł. 
 
W 2007 r. dofinansowano ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej następujące zadania (realizowane przez PZD): 
- „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. 1 Maja w Gołkowicach” w kwocie 45 000 zł, 
- „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Raciborskiej w Rogowie” w kwocie 30 000 zł, 
- „Budowa odwodnienia przy ul. Kominka w Wodzisławiu Śląskim” w kwocie 35 000 zł, 
- „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Skrzyszowskiej w Wodzisławiu Śl.” w kwocie  

40 000 zł. 
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W 2008 r. z PFOŚiGW zarezerwowano środki na realizację zadań: 
• Konserwacja rowu R1 w Sołectwie Połomia 10 000 zł, 
• Przebudowa rurociągu na rowie nr 170 odprowadzającego wody deszczowe z rejonu  

ul. Raciborskiej w Bełsznicy 50 000 zł, 
• Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Zespołu Szkół Technicznych  

w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92 – etap II – 300 000 zł, 
• Środki zaplanowane dla PZD na poniŜsze zadania (łącznie 180 000 zł): 
- Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. 1 Maja w Skrzyszowie (35 tys.), 
- Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Raciborskiej w Rogowie – kontynuacja (25 tys.), 
- Modernizacja odwodnienia przy ul. Kominka w Wodzisławiu Śl. – kontynuacja (40 tys.), 
- Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Piecowskiej w Rydułtowach (30 tys.), 
- Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Skrzyszowskiej w Wodzisławiu Śl. – kontynuacja  

(50 tys.), 
- Odtworzenie rowów przydroŜnych wraz ze ścinką zawyŜonych poboczy na drogach 
powiatowych. 
 
W 2009 r. z PFOŚiGW zaplanowano następujące wydatki na zadania: 
1) budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  

im. Sejmu Śląskiego w Radlinie przy ul. Orkana 23 oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach przy  
ul. Obywatelskiej 30 – 150 000 zł; 

2) budowa kanalizacji deszczowych: przy ul. Raciborskiej w Rogowie, ul. Dworcowej  
w Olzie, ul. Wyzwolenia w Rogowie, ul. 1 Maja w Gołkowicach, ul. 1 Maja  
w Skrzyszowie, ul. Piecowskiej w Rydułtowach, ul. Skrzyszowskiej w Wodzisławiu Śl. – 
87 000 zł. 

 
Zadanie 4 
Przeprowadzenie prac inwestycyjnych i remontowych związanych z przebudową w obiektach 
szkolnych istniejących sieci kanalizacyjnych i wodociągowych w związku z porządkowaniem 
gospodarki wodno-ściekowej w Gminach. 
 
• Przebudowa istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową dla 

Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych przy 
ul. Szkolnej 1 w Wodzisławiu Śląskim. 
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej obejmowała: 

- zewnętrzną sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej z przyłączeniami do budynków: z rur 
PCV-U o średnicach: ø 315 mm, ø 200 mm, ø 160 mm prowadzoną w wykopach 
otwartych oraz metodą bezwykopową z rur kamionkowych przeciskowych NAYLOR typ 
DENLOK ø 273 mm i z rur PE-HD ø 180 mm, 

- częściową przebudowę poziomów kanalizacyjnych wewnątrz budynków z rur PCV-U  
ø 50 do ø 225 mm, 

- nawierzchnię drogową typu cięŜkiego z kostki betonowej. 
  
• Wykonanie kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku PCKUiDM  

w Wodzisławiu Śląskim. 
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Budowa kanalizacji sanitarnej obejmowała: budowę kanałów z rur PVC Ø 200 mm i Ø 160 mm; 
zabudowę studni PE Ø 1000 mm;  ułoŜenie nawierzchni drogowej z kostki betonowej  
o grub. 8 cm; zasypanie istniejących komór osadnika bezodpływowego i studni Ø1200 mm; 
rozbiórkę nawierzchni z trylinki. 
 
• Przebudowa istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową dla 

Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych przy 
ul. Szkolnej 1 w Wodzisławiu Śląskim, 

  
• Wykonanie kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z budynku PCKUiDM  

w Wodzisławiu Śląskim, 
 
• „Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Zespołu Szkół Technicznych  

w Wodzisławiu Śl. przy ul. Pszowskiej 92 – ETAP I”. 
 
 
2.2. Gospodarka odpadami. 
 
 
Zadanie 1 
Koordynacja działań związanych z gospodarką odpadami w Gminach Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Do podstawowych zadań Starosty Wodzisławskiego w zakresie gospodarki odpadami naleŜy  
w szczególności prowadzenie spraw związanych z: 
- udzielaniem pozwoleń na wytwarzanie odpadów, 
- zatwierdzaniem programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 
- udzielaniem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów lub 

unieszkodliwiania odpadów, 
- udzielaniem zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu 

odpadów, 
- przyjmowaniem informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobu gospodarowania 
 wytworzonymi odpadami. 
 

Przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst 
jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 129, poz. 902) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.), obligują samorządy wszystkich szczebli do wykonania planów 
gospodarki odpadami. Art. 14 ust. 7 ustawy o odpadach nakłada obowiązek opiniowania 
projektów tych planów przez zarządy wyŜszego stopnia. W przypadku Powiatu Wodzisławskiego 
w 2004 r. pozytywnie zostały zaopiniowane wszystkie gminne plany gospodarki odpadami oraz 
gminne programy ochrony środowiska. Ich tworzenie koordynowane było przez powiat w taki 
sposób, aby dokumenty te zawierały załoŜenia zgodne z polityką ekologiczną państwa oraz  
z planami wyŜszego szczebla, tj. krajowym, wojewódzkim i powiatowym planem gospodarki 
odpadami. 
W chwili obecnej zaktualizowany Plan Gospodarki Odpadami posiada Gmina Mszana i Gmina 
Gorzyce. 
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W większości gmin kontynuowany jest rozwój selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych i wielkogabarytowych oraz propaguje się zbiórkę odpadów opakowaniowych, 
zbiórkę baterii i usuwanie azbestu. Ponadto przy opiniowaniu gminnych planów gospodarki 
odpadami zwrócono uwagę na ilości poszczególnych odpadów kierowanych na składowiska 
odpadów w nadchodzących latach, proporcjonalnie do wielkości ich powstawania i zakładanych 
poziomów odzysku lub unieszkodliwiania. 
 
Wszystkie gminy kontynuują bądź prowadzą starania celem objęcia wszystkich mieszkańców 
zorganizowanym systemem odbioru odpadów oraz selektywną zbiórką odpadów.  
 

Ponadto, w poszczególnych gminach organizuje się zbiórkę odpadów 
wielkogabarytowych, wdraŜany jest sukcesywnie system usuwania azbestu, w większości gmin 
planuje się utworzenie punktu odbioru odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia 
odpadów komunalnych oraz prowadzi się działania w zakresie edukacji ekologicznej. NaleŜy 
zauwaŜyć, iŜ większość gospodarstw indywidualnych tworzy tzw. kompostowniki, gdzie 
gromadzone są odpady ulegające biodegradacji, co wpływa na ilość odpadów deponowanych na 
składowiskach odpadów.  
W mieście Wodzisław Śl. zorganizowano zbiórkę zuŜytych baterii, powstało 15 punktów poprzez 
rozmieszczenie specjalnych pojemników w placówkach oświatowych oraz jeden pojemnik  
w budynku Urzędu Miasta. 
 
 
Zadanie 2 
Prowadzenie działalności edukacyjnej obejmującej mieszkańców Powiatu Wodzisławskiego  
w zakresie selektywnej zbiórki odpadów i ograniczania ich powstawania oraz budowy zakładu 
termicznej przeróbki odpadów. 
 
W wyniku przeprowadzonej wśród gmin ankiety ustalono, iŜ wszystkie gminy uczestniczą  
w mniejszym lub większym stopniu w realizacji tegoŜ zadania poprzez organizację konkursów 
ekologicznych w szkołach, akcji „Sprzątania świata”, gminnych gazetek informacyjnych oraz 
ogłoszeń. 
 
Corocznie Powiat Wodzisławski przeznacza środki na akcję „Sprzątanie świata” w szkołach 
ponadgimnazjalnych. Zakupuje się średnio ok. 2 tys. worków i ok. 4 tys. par rękawic. 
W miesiącach maju i czerwcu 2009 r. pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa 
Powiatowego Wodzisławiu Śl. przeprowadzili szereg szkoleń w zakresie ww. tematyki  
w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego. 
Materiał jaki przedstawiono podczas tychŜe prezentacji obejmował następujące zagadnienia: 
• w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, ograniczania ich powstawania i ich termicznego 

przekształcania: 
- cele gospodarki odpadami, 
- prawnie określone zasady postępowania z odpadami i ich gospodarowania, 
- główne zadania w gospodarce odpadami komunalnymi, 
- definicje pojęć: odpady, gospodarowanie odpadami, odzysk odpadów, odzysk energii, 

posiadacz odpadów, recykling, składowisko odpadów, spalarnia odpadów, 
unieszkodliwianie odpadów, wytwórca odpadów, zbieranie odpadów, 

- kategorie odpadów, 
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- negatywne konsekwencje niewłaściwego sposobu postępowania z odpadami, 
- wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych w krajach Unii Europejskiej, 
- korzyści wynikające z właściwego gospodarowania odpadami, 
- zasady selektywnej zbiórki odpadów oraz wynikające z niej korzyści, 
- kompostowanie odpadów biodegradowalnych, 
- ekonomiczne i ekologiczne aspekty produkcji aluminium z odpadów (puszek), produkcji 

papieru z makulatury, produkcji szkła z wykorzystaniem stłuczki oraz zbiórki złomu, 
- rodzaje odpadów jakie naleŜy umieszczać w poszczególnych pojemnikach i workach 

przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, 
- procesy odzysku i unieszkodliwiania odpadów; 

• w zakresie gospodarowania odpadami zawierającymi azbest: 
- definicja azbestu, 
- przenikanie azbestu do organizmu i rodzaje chorób jakie wywołuje, 
- metody zabezpieczania terenu przy pracy z azbestem, 
- aspekty formalno-prawne postępowania z azbestem, 
- program pomocowy oferowany przez Powiat Wodzisławski w porozumieniu z gminami  

w usuwaniu azbestu; 
• w zakresie ochrony przyrody: 
 - uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, 
 - określenie podmiotów (osób) zobowiązanych do uzyskania ww. zezwoleń, 
 - określenie drzew i krzewów, dla których wymagane jest uzyskanie zezwolenia na 

usunięcie. 
 
 
Zadanie 3 
Prowadzenie bazy danych gospodarki odpadami na terenie Powiatu. 
 

Aktualnie gromadzone dane znajdują się w prowadzonym publicznie dostępnym wykazie, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Publicznie dostępny wykaz 
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie składa się z kart 
informacyjnych zawierających dane umoŜliwiające wyszukiwanie i udostępnianie dokumentów 
oraz ze spisów kart informacyjnych. Wykaz ten stworzony został zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu 
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 120, 
poz. 827). 
Prowadzony jest zatem publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie, spełniający obowiązek informacyjny, jaki 
wprowadzono w projekcie regulacji dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  
z dnia 28 stycznia 2003 r. Informacje zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
Zadanie 4 
Stworzenie planu gospodarki odpadami dla Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Zadanie to zostało wykonane i Rada Powiatu Wodzisławskiego Uchwałą Nr XXIV/264/2004  
z dnia 19 sierpnia 2004 r. przyjęła opracowanie p.n.: „Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu 
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Wodzisławskiego”, które zostało wykonane zgodnie z załoŜeniami ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska  
z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, 
poz. 620). 
Plan gospodarki odpadami podlega aktualizacji nie rzadziej niŜ co 4 lata. Pierwsze sprawozdanie 
z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami obejmuje okres od dnia uchwalenia 
pierwszego planu gospodarki odpadami do dnia 31 grudnia 2006 r. Sprawozdanie z realizacji 
planu gospodarki odpadami zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu i zarządowi województwa 
w terminie do dnia 30 czerwca po upływie okresu sprawozdawczego. 
Drugie sprawozdanie przedłoŜone zostanie do dnia 30 czerwca 2009 r. 
Ponadto, trwa procedura dotycząca aktualizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu 
Wodzisławskiego”. 
 
 
Zadanie 5 
WdroŜenie systemu usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest oraz systemu ich 
magazynowania i wywozu w celu unieszkodliwienia. 

 
Akcja utylizacji i usuwania azbestu dotowana jest ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej juŜ od 2002 r. 
Zgodnie z przeprowadzoną w 2005 r. ankietą wśród gmin, ilość materiałów zawierających azbest 
występujących na terenie powiatu wodzisławskiego wynosi 2804 Mg. 
W myśl obowiązujących przepisów azbest naleŜy usunąć do 2032 r. 
Wszystkie Gminy Powiatu Wodzisławskiego uczestniczą w realizacji zadania  
pn. „Likwidacja i utylizacja azbestu”. 

Do dofinansowania uprawnieni są właściciele budynków mieszkalnych połoŜonych na 
terenie gmin. Finansowanie utylizacji materiałów budowlanych zawierających azbest odbywa się 
według następujących zasad: 40% kosztów pokrywane jest z Powiatowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 40% kosztów pokrywane jest z Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 20% kosztów pokrywa wnioskodawca. 
Likwidacja i utylizacja azbestu prowadzona jest przez uprawniony podmiot gospodarczy 
wybrany przez Gminę. 
 Z roku na rok moŜna zauwaŜyć wzmoŜone zainteresowanie mieszkańców prowadzoną 
akcją. WiąŜe się to z całą pewnością ze wzrostem świadomości ludzi na temat szkodliwości 
materiałów azbestowych. Istotne znaczenie ma tutaj edukacja ekologiczna.  
 
W 2007 r. ze środków PFOŚiGW udzielono Gminom Powiatu Wodzisławskiego dotacji na 
realizację tego zadania, w wysokości: 

Gmina Godów 13 000 zł, 
Gmina Lubomia 23 000 zł, 
Gmina Marklowice 8 000 zł, 
Gmina Gorzyce 19 000 zł, 
Gmina Mszana 25 000 zł, 
Miasto Wodzisław Śl. 39 000 zł, 
Miasto Pszów 28 000 zł, 
Miasto Radlin 17 000 zł, 
Miasto Rydułtowy 28 000 zł. 
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W 2007 r. udzielono takŜe dofinansowania z PFOŚiGW dla Powiatowego Zakładu Zarządzania 
Nieruchomościami na zadanie pn. „Remont dachu w budynku przy ul. Orkana 8 w Radlinie  
i likwidacja azbestu” w wysokości 10 000 zł. 
 
Na zadanie „Likwidacja i utylizacja azbestu” zarezerwowano na 2008 r. z PFOŚiGW środki  
w wysokości: 
 

- Urząd Gminy Godów – 28 600 zł, 
- Urząd Miasta Pszów – 50 000zł, 
- Urząd Gminy Mszana – 19 000 zł, 
- Urząd Miasta Rydułtowy – 17 600 zł, 
- Urząd Gminy Gorzyce – 20 000 zł, 
- Urząd Gminy Lubomia – 17 100 zł, 
- Urząd Miasta Wodzisławia Śl. – 40 000 zł. 

 
W 2009 r. zaplanowano na to zadanie łącznie 200 000 zł: 

- Urząd Gminy Godów – 17 200 zł, 
- Urząd Miasta Pszów – 43 000zł, 
- Urząd Gminy Mszana – 26 100 zł, 
- Urząd Miasta Rydułtowy – 14 200 zł, 
- Urząd Gminy Gorzyce – 24 600 zł, 
- Urząd Gminy Lubomia – 17 000 zł, 
- Urząd Miasta Wodzisławia Śl. – 31 600 zł, 
- Urząd Gminy Marklowice – 12 000 zł, 
- Urząd Miasta Radlin – 14 300 zł. 

 
 
2.3. Ochrona powierzchni ziemi i gleb. 
 
 
Zadanie 1 
Współudział w zagospodarowaniu i rekultywacji terenów składowisk odpadów pogórniczych. 
 
Współudział Starosty Wodzisławskiego w zagospodarowaniu i rekultywacji terenów zwałowisk 
pogórniczych sprowadzał się głównie do uzgadniania warunków i rozwiązań przyjętych  
w przedkładanych dokumentacjach w sprawie rekultywacji terenu niekorzystnie 
przekształconego, prowadzeniu oględzin i negocjacji przy planowanych procesach rekultywacji, 
monitorowaniu zagroŜeń poŜarowych mogących wystąpić wskutek aktywności termicznej 
istniejących zwałowisk, opiniowaniu i uzgadnianiu decyzji środowiskowych związanych  
z realizacją planowanych przedsięwzięć w zakresie zagospodarowania przedmiotowych terenów. 
 
Pszów: Realizacja projektu ukształtowania i zagospodarowania terenu w kierunku 

rekreacyjno-sportowym rejonu zwałowiska „Wrzosy” i zlikwidowanych osadników 
mułowych KWK „Anna” w Pszowie. 

Rydułtowy: Prowadzona jest rekultywacja hałdy w KWK „Rydułtowy”. 



 16 

Radlin: Prowadzona jest częściowa eksploatacja zapoŜarowanej hałdy KWK Marcel wraz z jej 
rekultywacją. 

Wodzisław: Prowadzona jest likwidacja szybów peryferyjnych KWK 1 Maja, rekultywacja 
zwałów kamienia oraz likwidacja zbędnych obiektów pokopalnianych. 

Marklowice: Rewitalizacja terenów poprzez inwestycję „Tropikalna Wyspa”. 
 
Na wniosek Kompanii Węglowej S.A. KWK „Rydułtowy-Anna” z siedzibą przy ul. Leona 2  
w Rydułtowach postanowiono uzgodnić warunki rekultywacji zwałowiska kopalni KWK 
„Rydułtowy-Anna”, zlokalizowanego w południowej części kopalni, przedstawione  
w przedłoŜonej dokumentacji. W skład zwałowiska wchodzą stoŜki nr 1 i 2 oraz zwał płaski nr 3, 
zajmujące powierzchnię około 37 ha.  
Zakończenie rekultywacji nastąpi z dniem 31 grudnia 2020 r. 
 
 
Zadanie 2 
Udział wraz z Gminami Powiatu w zapobieganiu degradacji i erozji gleb. 
 
W latach 2002 – 2005 została wykonana praca przez Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, 
pt.: „Rejestracja i inwentaryzacja naturalnych zagroŜeń geologicznych (ze szczególnym 
uwzględnieniem osuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju”,  
z uwzględnieniem powiatu wodzisławskiego. Jest to projekt badawczy nr: 415/2002/Wn-12/FG-
go-tx/D, zrealizowany na zamówienie Ministerstwa Środowiska sfinansowany przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Zakres prac przeprowadzonych w ramach tejŜe dokumentacji obejmował: 
- określenie obszarów objętych zagroŜeniami geologicznymi takimi jak: powierzchniowe 

ruchy masowe, zjawiska krasowe, procesy erozyjne, abrazyjne i antropogeniczne 
(działalność górnicza); 

- wyznaczenie terenów o wysokim ryzyku wystąpienia zmian geodynamicznych; 
- opracowanie cyfrowej bazy danych zawierającej zinwentaryzowane w ramach 

realizowanego zamówienia zagroŜenia geologiczne. 
 
Przedmiotem analizy i inwentaryzacji są strefy o zróŜnicowanej morfologii takie jak obszary 
górskie, doliny rzek, skarpy będące wynikiem działalności człowieka i zagroŜenia powierzchni 
wynikające z eksploatacji górniczej we wszystkich rejonach kraju, z wyłączeniem Karpat. 
Opracowano załoŜenia do rejestracji i ewidencjonowania zagroŜeń geologicznych, tj. osuwisk  
i innych powierzchniowych ruchów masowych, stref abrazji morskiej, obszarów krasowych, 
obszarów zagroŜonych wskutek eksploatacji górniczej, przejawów neotektoniki, obszarów 
zagroŜonych powodziami i podtopieniami. 
 
Opracowano cyfrową bazę danych o zagroŜeniach geologicznych zawierającą informacje na 
temat: 
- powierzchniowych ruchów masowych ; 
- przejawów neotektoniki; 
- geodynamicznych zagroŜeń związanych z górnictwem; 
- odcinków dolin zagroŜonych powodzią i podtopieniami; 
- procesów krasowych, eolicznych itp. 
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Na zlecenie Starosty Wodzisławskiego sporządzono opracowanie przedstawiające 
„Wyniki badań gleb na zawartość metali cięŜkich na terenie powiatu wodzisławskiego”, 
wykonane przez Stację Chemiczno – Rolniczą Oddział w Gliwicach. Przeprowadzono badania 
gleb pod względem zawartości 6 metali cięŜkich (ołowiu, kadmu, cynku, chromu, niklu i miedzi) 
w 50 punktach na terenie powiatu, wskazanych przez pracowników tut. Starostwa. Miejsca 
poboru prób przedstawione zostały na załączonych mapach, a szczegółowo, w ujęciu 
współrzędnych geograficznych z wykorzystaniem urządzenia GPS. 

Próby gleby pobrano na głębokość około 20 cm i oznaczono w nich dodatkowo 
kwasowość (pH), zasobność w fosfor, potas i magnez oraz skład mechaniczny. 
 
Po wykonaniu badań chemicznych i przeanalizowaniu ich wyników stwierdzono: 
 
1) W zakresie skaŜenia gleb metalami cięŜkimi: 

brak przekroczeń dopuszczalnych zawartości ołowiu, kadmu, cynku, chromu, niklu i miedzi 
we wszystkich zbadanych 50 próbach. Przy wycenie zawartości metali cięŜkich oparto się 
na wartościach dopuszczalnych zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 9 września 2002 r. (Dz. U. nr 165/2000 poz. 1359). 
Szczegółowe zawartości 6 metali cięŜkich w badanych glebach przedstawia załącznik nr 2, 
a graficzne uwidaczniają je załączone do opracowania mapy. 
 

2) W zakresie odczynu (pH) gleby: 
wartość wskaźnika pH badanych prób waha się w granicach od 4,2 (b. kwaśny) w próbie  
nr 48 do 7,5 (zasadowy) w próbie nr 25, jednak w większości prób ma on charakter kwaśny 
i obojętny. Biorąc pod uwagę zróŜnicowany skład mechaniczny badanego materiału (zał. nr 
4), wynikają z tego zróŜnicowane potrzeby wapnowania, które moŜna określić jako 
konieczne w 30 %, potrzebne w 14 %, wskazane w 18 %, ograniczone w 18 % i zbędne  
w 20 % ilości przebadanych prób. 
 

3) W zakresie zasobności gleby w makroelementy (P, K, Mg): 
- bardzo niską i  niską zawartość fosforu w 54 % prób, 
- bardzo wysoką i wysoką zawartość potasu w 44 % prób, 
- bardzo wysoką i wysoką zawartość magnezu w 66 % prób. 
 

NaleŜy tu jednak nadmienić, Ŝe przeprowadzone badania zarówno odczynu jak i zawartości 
makroelementów, ze względu na ograniczoną ilość prób są mało reprezentatywne i nie dają 
pełnego obrazu ogólnej sytuacji na terenie całego powiatu. 
 
 
Zadanie 3 
Współudział w rekultywacji terenów zdegradowanych przez górnictwo. 
 
Starosta Wodzisławski w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska (aktualnie 
nieobowiązujące) uzgodnił na wniosek warunki rekultywacji terenów, gdzie wystąpiły szkody 
powodowane przez wydobycie surowców mineralnych, dla: 
- terenu zlokalizowanego w gminie Wodzisław Śl. przy ul. Bogumińskiej 33, 
- terenu poprzemysłowego w rejonie szybu Nr 6 KWK Jankowice, 
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- terenu przyszybowego szybu peryferyjnego IV KWK „Marcel” Ruch „1 – Maja”, terenu 
przyszybowego szybu peryferyjnego V i VII KWK „Marcel” Ruch „1 – Maja”, terenu 
zwałowiska „Skrzyszów” KWK „Marcel” Ruch „1 – Maja”, 

- Spółki Restrukturyzacji Kopalń uzgodniono dokumentacje: 
a) „Projekt rekultywacji rejonów szybów głównych”, 
b) „Projekt rekultywacji terenu zwałowiska Skrzyszów”, 

- terenu połoŜonego w gminie Rydułtowy na gruntach naleŜących do Zakładu Ceramicznego 
mgr inŜ. Jerzy Dziąćko na działkach o numerach: 3446/11, 3447/11, 3448/11, 3449/11, 
3450/11, 3451/11 oraz 3452/11, powstałych z podziału działki nr 3121/11, 

- Kompanii Węglowej Spółka Akcyjna, Oddział Zagospodarowania Mienia w Bieruniu  
w zakresie uzgodnienia warunków i rozwiązań przyjętych w przedłoŜonej dokumentacji  
p.n.: „Projekt rekultywacji osadników VII i VIIa, połoŜonych na terenie likwidowanego 
Ruchu 1 Maja KWK MARCEL”, 

- firmy świrownia-Betoniarnia Materiały Budowlane L. Motyka, z siedzibą w Lubomi-
Bukowie przy ul. KrzyŜanowickiej 1, dla terenu zlokalizowanego w gminie Lubomia przy 
ul. KrzyŜanowickiej 1,  

- terenu wyrobiska poeksploatacyjnego w Odkrywkowym Zakładzie Górniczym „GODÓW”  
w Godowie, 

- „Zakładu Ceramicznego mgr inŜ. Jerzy Dziąćko” w Rydułtowach dla terenu wyrobiska 
poeksploatacyjnego gliny w Wodzisławiu Śl. przy ul. Bogumińskiej 33 (działki nr: 177, 178, 
179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 628/228), 

- RADLIŃSKIEJ STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Sp. z o.o. w Radlinie, dla 
terenu wyrobiska poeksploatacyjnego „Kopalni Piasku w Radlinie”, 

- Spółki Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna, Oddział w Sosnowcu Zakład „Kopalnie 
Węgla Kamiennego w Całkowitej Likwidacji” z siedzibą przy ul. Kosynierów 44,  
w zakresie uzgodnienia warunków rekultywacji i zagospodarowania terenów związanych  
z likwidacją Ruchu „1 Maja” KWK „Marcel  

 
Ponadto, na wniosek Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  
w Katowicach z dnia 26 listopada 2003 r. (In. III-762/480/419/2003/GB), po przeprowadzeniu 
administracyjnego postępowania wyjaśniającego, Starosta Wodzisławski wydał w dniu 22 marca 
2004 r. decyzję nr OŚ-I-D-24-7624-2/10834/2003/2004, w której: 

1. NałoŜył na Kompanię Węglową S.A. KWK „ANNA” w Pszowie, ul. Ks. Skwary 21 
obowiązek ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagroŜenia zwałowiska. 

2. Wyznaczył termin przywrócenia środowiska do stanu właściwego na dzień 31 grudnia 
2010 r. 

 
Na Kompanię Węglową S.A. KWK „Rydułtowy-Anna” w Rydułtowach nałoŜono obowiązek 
ograniczenia oddziaływania na środowisko i jego zagroŜenia oraz przywrócenia środowiska do 
stanu właściwego zachodniej części zwałowiska KWK „Rydułtowy-Anna” przy szybie „Leon II” 
w Rydułtowach. Wyznaczono termin przywrócenia środowiska do stanu właściwego na dzień  
31 grudnia 2014 r. 
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2.4. Ochrona powietrza. 
 
Zadanie 1 
Unowocześnienie układu komunikacyjnego. 
 
Inwestycje związane z unowocześnieniem układu komunikacyjnego: 
- Budowa autostrady A1 wraz z modernizacją dróg dla potrzeb autostrady (węzeł mszański, 

zjazd gorzycki). 
Przedsięwzięcie realizowane jest przez Główny Zarząd Dróg Krajowych i Autostrad. 
- Modernizacja drogi krajowej DK-78 wraz z przebudową waŜniejszych skrzyŜowań  

i modernizacją sygnalizacji świetlnych.  
Zrealizowano przebudowę skrzyŜowania DK-78 z Jana Pawła II. Budowa sygnalizacji świetlnej 
na skrzyŜowaniu ul. Pszowskiej z ul. Witosa. 
- Przebudowa i modernizacja dróg wojewódzkich DW 932 Wodzisław Śląski – śory oraz  

DW-933 Racibórz – Pszów – Wodzisław Śl. – Jastrzębie Zdrój.  
Remont drogi prowadzi Wydział Szkód Górniczych KWK „JAS-MOS” wspólnie z WZD 
Katowice. 
- Budowa obwodnic wokół Rydułtów, Radlina, Pszowa i Wodzisławia Śląskiego.  
- Przebudowa wiaduktu na ul. Jastrzębskiej oraz przebudowa ronda na skrzyŜowaniu ulic 

Jastrzębskiej i Rybnickiej.  
 
• Zadania realizowane przez PZD: 
- Modernizacja nawierzchni chodnika oraz kanalizacji na ul. A. Ludowej wraz  

z modernizacją skrzyŜowania ulic: A. Ludowej, Skrzyszowskiej, Turskiej i 1 Maja, 
- Remont chodnika i nawierzchni na ul. Paderewskiego w Wodzisławiu Śląskim, 
- Modernizacja ul. Letniej w Wodzisławiu Śląskim, 
- Modernizacja ul. Karola Szymanowskiego w Marklowicach, 
- Modernizacja ulic ŁuŜyckiej i Basenowej w Wodzisławiu Śląskim, 
- Modernizacja ul. Paderewskiego w Pszowie, 
- Remont nawierzchni, budowa chodnika i kanalizacji na ul. Wiosny Ludów w Marklowicach. 
 
• Zadania realizowane przez UM Wodzisław Śl. i Urząd Marszałkowski: 
- Budowa drogi zbiorczej ul. Marklowicka – Rybnicka – Matuszczyka w Wodzisławiu Śląskim, 
- Modernizacja ul. Marklowickiej w Wodzisławiu Śląskim, 
- Remont kapitalny mostu na ul. Matuszczyka w Wodzisławiu Śląskim, 
- Modernizacja ciągu Pszowska – Matuszczyka w Wodzisławiu Śląskim. 
 
 
Zadanie 2 
Klasyfikacja jakości powietrza w strefach i opracowanie programów ochrony powietrza dla stref, 
gdzie zostały przekroczone dopuszczalne stęŜenia substancji zanieczyszczających powietrze. 
 
Przy ul. Gałczyńskiego 1 zainstalowana została stacja pomiaru jakości powietrza i meteo. Stacja 
jest jedną z 16 na terenie woj. śląskiego, a jedyną w powiecie wodzisławskim. Otwarta została 
oficjalnie 28 października 2005 r. Stacja naleŜy do WIOŚ i działa w ramach „Śląskiego 
monitoringu powietrza”. Mieści się obok budynków Powiatowego Centrum Kształcenia 
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Ustawicznego. W skład systemu pilotowanego przez WIOŚ wchodzą automatyczne stacje 
kontenerowe stacjonarne i mobilny ambulans pomiarowy emisji. W wodzisławskiej stacji są 
mierzone stęŜenia substancji w powietrzu (dwutlenek siarki, dwutlenek i tlenki azotu, tlenek 
węgla, pył zawieszony PM10, węglowodory – wśród nich benzen) oraz parametry 
meteorologiczne: kierunek i prędkość wiatru, temperatura powietrza, wilgotność względna, 
promieniowanie całkowite, promieniowanie UV, ciśnienie i opad atmosferyczny. Stacja jest 
chroniona systemem alarmowym, monitorowanym przez firmy ochrony mienia z udziałem grup 
interwencyjnych. Połączenie między serwerem centralnym, znajdującym się w siedzibie WIOŚ,  
a systemami gromadzenia danych umieszczonymi w kaŜdej stacji pomiarowej i ambulansie, 
odbywa się za pomocą sieci GPRS. Wyniki pomiarów są gromadzone w siedzibie WIOŚ  
w Katowicach, tutaj następuje ich weryfikacja, zatwierdzanie oraz archiwizowanie w cyklach 
dobowych oraz miesięcznych. Po roku przeprowadzona jest końcowa weryfikacja i zatwierdzenie 
serii pomiarowych, stanowiących podstawę do rocznej oceny jakości powietrza. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami klasyfikację jakości powietrza w strefach i opracowanie 
programów ochrony powietrza naleŜy do zadań Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska w Katowicach. Oceny jakości powietrza w województwie śląskim dokonuje w/w 
organ corocznie, sporządzając raport w odniesieniu do poszczególnych powiatów województwa 
śląskiego. Celem monitoringu powietrza jest uzyskanie dla wszystkich stref informacji  
o poziomach substancji w powietrzu w odniesieniu do standardów jakości powietrza oraz 
identyfikacja obszarów wymagających poprawy jakości powietrza. W ramach tego podsystemu 
realizowane jest takŜe badanie chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji 
zanieczyszczeń do podłoŜa. Wszystkie te opracowania oraz wyniki badań dostępne są na stronach 
internetowych ŚWIOŚ w Katowicach. 
ŚWIOŚ w Katowicach przesyła corocznie wyniki z prowadzonych badań monitoringowych na 
terenie powiatu wodzisławskiego, zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska 
dla województwa śląskiego”.  
Nie przystąpiono do opracowywania programu ochrony powietrza. 
 
 
Zadanie 3 
Zintensyfikowanie kontroli podmiotów emitujących zanieczyszczenia do powietrza. 
 

Zadanie to jest prowadzone na bieŜąco. W trakcie postępowań administracyjnych  
w przedmiocie wydania pozwolenia na emisję substancji lub energii do środowiska 
przeprowadzane są oględziny instalacji. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. 
przeprowadzają równieŜ kontrole podmiotów korzystających ze środowiska w przypadku 
naruszania przepisów o ochronie środowiska oraz prowadzenia działalności niezgodnie  
z wydanymi zezwoleniami, pozwoleniami lub koncesjami. 
Starosta nie posiada moŜliwości wykonywania pomiarów, stąd w przypadku wątpliwości 
występuje z wnioskiem do Inspekcji Ochrony Środowiska o ich przeprowadzenie. 
Zadanie kontroli realizowane jest więc głównie przez Śląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska przeprowadzający corocznie wyrywkową kontrolę podmiotów emitujących 
substancje i energie do środowiska, w porozumieniu z tut. Starostwem. Z przeprowadzonych 
kontroli sporządzane są protokoły.  
Działalność inspekcyjna oparta jest na rocznych i kwartalnych planach, obejmujących kilkanaście 
kierunków kontroli. W ramach planowanej działalności kontrolnej wykonywane są kontrole 
kompleksowe, obejmujące wszystkie komponenty środowiska, ewentualnie realizacji nałoŜonych 
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w wyniku wcześniejszych kontroli zarządzeń pokontrolnych i decyzji. Poza planem kontroli 
wykonywane są kontrole interwencyjne m.in. w związku ze skargami mieszkańców, 
zgłaszających konkretne uciąŜliwości stwarzane przez podmioty gospodarcze. 
W 2008 r. WIOŚ w Katowicach przeprowadził kontrolę następujących podmiotów działających 
na terenie powiatu wodzisławskiego:  

- Blacharstwo Pojazdowe Damian Kwiatoń w Rydułtowach, 
- „FORMIKA” Jarosław Mrówka w Rydułtowach, 
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl., 
- Oczyszczalnia Ścieków „Kovona” w Radlinie, 
- Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Marcel” w Radlinie, 
- Firma „Handlobud” w Wodzisławiu Śl., 
- „CHROMET II” Sp. z o.o. w Tychach, Zakład Galwanizacyjny w Wodzisławiu Śl., 
- Zakład Stolarski Komarek Henryk w Lubomi, 
- Rejonowe Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Rybnik Sp. z o.o., Wytwórnia Mas 

 Bitumicznych w Syryni. 
Kontrole przeprowadzone w ww. jednostkach gospodarczych w większości przypadków 

nie wykazały znacznych uchybień czy nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów 
ochrony środowiska.  
W kilku zakładach stwierdzono nieprawidłowości w zakresie ochrony powietrza. Zarządzeniami 
pokontrolnymi zobowiązano właścicieli firm do usunięcia naruszeń przepisów ochrony 
środowiska i uregulowania stanu prawnego.  
 Kontrola podmiotów gospodarczych funkcjonujących na terenie powiatu 
wodzisławskiego odbywa się równieŜ doraźnie przez upowaŜnionych pracowników Starostwa 
Powiatowego w Wodzisławiu Śl., Urzędów Gmin, a takŜe przez pracowników Powiatowego 
Inspektoratu Sanitarnego oraz przez funkcjonariuszy StraŜy Miejskiej i Policji. 
 
 
Zadanie 4 
Opracowanie i wdraŜanie likwidacji niskiej emisji dla budynków powiatowych oraz 
termomodernizacja Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl. i termomodernizacja 
kompleksu szkół LO i LE w Wodzisławiu Śl. 
 
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego Uchwałą nr 77/2004 z dnia 12.05.2004 r. przyjął „Plan 
poprawy powietrza na obszarze gmin wchodzących w skład powiatu wodzisławskiego poprzez 
zastąpienie istniejących źródeł ciepła nowoczesnymi źródłami niskoemisyjnymi –  
w części dotyczącej Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.”  
 
Zrealizowano zadania: 
 
• Termomodernizacja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wodzisławiu 
Śląskim, 

• Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śl., 
• Termomodernizacja kompleksu szkół LO i LE w Wodzisławiu Śl., 
• Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu Śląskim przy  

ul. Kard. St. Wyszyńskiego 41”. 
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Ponadto, w 2007 r. udzielono dofinansowania z PFOŚiGW dla Powiatowego Domu Dziecka  
w Gorzyczkach na zadanie pn. „Zakup i montaŜ ekologicznego kotła c.o. z podajnikiem”  
w wysokości 50 000 zł. 
 
Na program ograniczenia niskiej emisji w gminie Rydułtowy w 2007 r. przeznaczono  
z PFOŚiGW 140 000 zł. 
 
(UM Wodzisław Śl.) – w zakresie poprawy jakości powietrza gmina prowadzi dofinansowania do 
modernizacji systemów grzewczych polegających na wymianie kotłów centralnego ogrzewania 
starego typu na kotły ekologiczne w budynkach jednorodzinnych. Dofinansowano  
242 modernizacje na łączną kwotę 151 500 zł. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej na bieŜąco 
prowadzi termomodernizacje budynków komunalnych (termomodernizacja budynków przy  
ul. Górniczej – wymiana okien, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropów, zamontowanie 
zaworów z głowicami termostatycznymi w mieszkaniach – koszt 1 258 500 zł; zmiana sposobu 
ogrzewania w budynkach komunalnych na Rynku – ul. Jana i ul. Apteczna, poprzez zabudowę 
pomp ciepła – koszt 2 086 300 zł). 
 
(UG Gorzyce ) - kontynuowanie dofinansowania mieszkańcom zakupu ekologicznych kotłów 
C.O. (nie dotyczy paliw stałych). 
 
(UM Radlin ) - „Program poprawy jakości powietrza” został uchwalony 30.06.2004 r., obecnie 
realizowane są dopłaty do ekologicznych urządzeń grzewczych dla osób fizycznych. 
Zainstalowano 129 kotłów ekologicznych , 13 kolektorów słonecznych, 25 wymienników ciepła. 
Dla tychŜe urządzeń udzielono dotacji z GFOŚiGW w wysokości 129 747 zł. 
 
(UM Rydułtowy ) – w latach 2006 – 2008 realizowano program ograniczenia niskiej emisji  
w gminie Rydułtowy m.in. poprzez wymianę kotłów. 
 
(UG Godów) – przyjęto uchwałę Rady Gminy w sprawie ograniczenia niskiej emisji przez 
stworzenie podstaw ekonomicznych dla stosowania paliw ekologicznie czystych. 
Dofinansowanie do zakupu kotła c.o. w wysokości 50% kosztów lecz nie więcej niŜ 1500 zł. 
 
W 2008 r. z PFOŚiGW zarezerwowano środki na realizację zadań: 
 
• Modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. w KPP Wodzisław Śl. ul. Kokoszycka 180 – 

100 000 zł, 
• Termomodernizacja budynków: Oddziału Wewnętrznego II i Geriatrycznego, Oddziału 

Pediatrycznego oraz Przychodni Specjalistycznej na terenie Szpitala w Rydułtowach – 
140 000 zł, 

• Ograniczenie emisji szkodliwych substancji do powietrza poprzez obniŜenie strat ciepła  
w pomieszczeniach Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wojewódzkim Ośrodku Lecznictwa 
Odwykowego i Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Gorzycach 37 100 zł. 
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2.5. Ochrona przed hałasem. 
 
 
Zadanie 1 
Opracowanie i realizacja programów edukacyjnych uświadamiających problemy ochrony przed 
hałasem. 
 
W okresie sprawozdawczym nie zostały podjęte działania związane z opracowaniem programów 
edukacyjnych uświadamiającym problemy ochrony przed hałasem. Zadanie to przewiduje się 
zrealizować w późniejszych latach z uwagi na załoŜony dosyć odległy termin jego wykonania  
(do 2015 r.) oraz na fakt, iŜ nie jest to zadanie priorytetowe. 
 
 
Zadanie 2 
Stworzenie i aktualizacja bazy danych o obiektach stwarzających zagroŜenie akustyczne dla 
środowiska  
 
Zadanie realizowane będzie w późniejszym okresie, przy opracowywaniu mapy akustycznej 
Powiatu.  
 
 
Zadanie 3 
Opracowanie mapy akustycznej powiatu i jej aktualizacja. 
 
Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, 
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, mapa akustyczna Powiatu winna być 
sporządzona w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r. Na dzień dzisiejszy nie rozpoczęto jeszcze 
prac w tym zakresie. 
 
 
Zadanie 4 
Modernizacja dróg powiatowych. 
 
Zadanie realizowane przez PZD. Rodzaje inwestycji wymieniono w m.in. w rozdziale 
dotyczącym ochrony powietrza. 
 
 
 
2.6. Promieniowanie niejonizujące. 
 
Zadanie 1 
Stworzenie danych z zakresu promieniowania niejonizującego. 
 
Zgodnie z art. 123 i art. 124 ustawy – Prawo ochrony środowiska, oceny poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego 
monitoringu środowiska. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi okresowe 
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badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i prowadzi, aktualizowany 
corocznie, rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, z wyszczególnieniem 
przekroczeń dotyczących terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i miejsc 
dostępnych dla ludności.  

Na terenie powiatu wodzisławskiego występują następujące stacje bazowe telefonii 
stacjonarnych i komórkowych. Zlokalizowane są: 

• w Godowie: BTS PLUS GSM na działce nr 1379/179 (obok cmentarza) oraz BTS 
ORANGE i telefonii Centertel na dachu budynku Szkoły Podstawowej w Godowie przy 
ul. Szkolnej 11, 

• w Gorzycach: BTS PLUS GSM przy ul. Rybnickiej 10, 
• w Marklowicach: BTS PLUS GSM na wieŜy kościoła przy ul. Wyzwolenia 134 oraz BTS 

ERA GSM na Kościele, 
• w Radlinie: BTS PLUS GSM na kominie kopalni węgla kamiennego oraz BTS ERA 

GSM przy ul. Hutniczej 1 (Koksownia Radlin), 
• w Wodzisławiu Śl.:  

- BTS PLUS GSM: 
� maszt własny, ul. Bogumińska, 
� budynek, ul. Górnicza, 
� wieŜowiec w centrum, 
� Syrynia – ul. MłodzieŜowa, 
� Wilchwy, 
� Centrum, 

- BTS ERA GSM: 
� komin EC, 
� komin KWK 1 Maja - ul. Teligi, 
� budynek administracyjny przy Rynku, 

- BTS ORANGE 
� ul. Górnicza, 
� komin EC, 
� Centrum, 
� ul. Pszowska (kościół), 

• w Rydułtowach: BTS ERA GSM przy ul. Plebiscytowej (Kościół) oraz BTS ORANGE na 
istniejącym kominie przemysłowym Ciepłowni Rydułtowy Sp. z o.o., ul. Leona i Rynek – 
Szkoła Podstawowa nr 1, 

• w Lubomi: BTS PLUS GSM, 
• w Pszowie: BTS PLUS GSM - maszt własny na terenie kopalni - ul. Chruszcza, BTS 

ERA GSM – wieŜa ciśnień oraz BTS ORANGE – komin kopani Anna, 
• w Gogołowej: BTS PLUS GSM przy ul. OkręŜnej, 
• w Syryni: BTS ORANGE – kościół oraz BTS ERA GSM ul. Powstańców 46 (kościół), 
• w Turzy Śl.: BTS PLUS GSM przy ul. Bogumińskiej – wieŜa własna, 
• w Rogowie: BTS PLUS GSM przy ul. Raciborskiej 40, 
• w Skrzyszowie: BTS PLUS GSM przy ul.1 Maja 188, 
• w Gorzyczkach: BTS ERA GSM na dachu budynku Szkoły Podstawowej przy  

ul. Wiejskiej, 
• Anteny nadawczo – odbiorcze zlokalizowane w Gorzycach przy ul. Raciborskiej. 
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 Przez teren obejmujący powiat wodzisławski przebiega sieć linii wysokiego napięcia (400 
kV, 220 kV, 110 kV). Lokalizacja sieci oraz kierunki rozchodzenia się poszczególnych linii 
związana jest z umieszczeniem na terenie miasta Rybnik – Elektrowni, będącej źródłem energii  
o znaczeniu krajowym. Zasilanie mieszkańców i obiektów uŜyteczności publicznej realizowane 
jest przez napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110 kV oraz stacji 
transformatorowych. Przez teren powiatu przechodzą napowietrzne linie elektroenergetyczne  
110 kV m.in. relacji: Borynia – Jastrzębie, Borynia – Zofiówka, Moszczenica – Jankowice, 
Jastrzębie, Moszczenica – Wodzisław, Pszów, „Moszczenica – Jankowice” oraz „Wielopole – 
Marklowice Szyby – Jankowice Szyby – Wielopole”. W gminie Godów zlokalizowana jest linia 
energetyczna wysokiego napięcia 400 kV. Ponadto na terenie powiatu zlokalizowane są 
następujące źródła promieniowania niejonizującego: sieci wysokich napięć np. do Głównego 
Punktu Zasilania przy KWK „Rydułtowy-Anna”, rozdzielnia główna EC Marcel T1 i T3, linia 
napowietrzna średniego napięcia 20kV z GPZ Jedłownik poprzez stację R-20kV na terenie  
EC Marcel, linia 110kV Rydułtowy-Radlin – odczep Marcel T3 – poprzez transformator 110/6/6 
kV o mocy 32 MVA, który zasila rozdzielnię 6 kV RG-4, linia 110kV Radlin-Marcel T1 – 
poprzez transformator 110/6 kV o mocy 16 MVA, który zasila rozdzielnię 6 kV RG-3,  
z rozdzielni R-20kV dwusekcyjnej, dwusystemowej własności EC „Marcel, oraz sekcja II 
własności GZE SA (linie 20 kV Biertułtowy, Wodzisław Śląski, Jedłownik), połączenie 
rozdzielni R –20 z rozdzielnią 6 kV RG-3 poprzez transformatory 20/6 kV; Główne Punkty 
Zasilania (GPZ) z transformatorami 110/20 kV, stacje transformatorowe 20/0.4 kV oraz sieci 
średnich napięć z sieci kablowej oraz napowietrznej.  
 
 
 
2.7. Ochrona przyrody. 
 
 
Zadanie 1 
Ewidencja indywidualnych form ochrony przyrody (karty inwentaryzacyjne: wersja pisemna  
i elektroniczna). 
 

Zmiana ustawy o ochronie przyrody, wprowadzona ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku  
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) przekazała prowadzenie ewidencji 
indywidualnych form ochrony przyrody do kompetencji wojewody. Starosta z dniem 1 maja 
2004 r. nie prowadzi juŜ przedmiotowych rejestrów. Aktualny rejestr pomników przyrody, jest  
w posiadaniu Wojewody Śląskiego. Ponadto, poszczególne Gminy posiadają wiedzę na temat 
lokalizacji i rodzaju pomników przyrody występujących na terenie gmin. 
 
 
Zadanie 2 
Opracowanie „powiatowego programu rozwoju turystyki i rekreacji” – z uwzględnieniem 
dostępnej wiedzy o środowisku przyrodniczym. 
 
 Zadanie realizowane na bieŜąco przez Wydział Strategii i Rozwoju Powiatu (informatory, 
katalog ścieŜek rowerowych itd.). 
 



 26 

Gminy: 
• Stworzenie markowego produktu turystycznego (Piknik Country, zloty chórów, turnieje 
skatowe i wędkarskie, wiosenne spotkania kobiet) w gminie Gorzyce. Działające w ramach pionu 
informacyjno-wydawniczego Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach: 
- gazeta „U nas” (miesięcznik Gminy Gorzyce), 
- CIP (Centrum Informacji i Promocji). 
Prowadzona jest  działalność w zakresie informacji, promocji i prezentacji na łamach gazety oraz 
strony internetowej WWW.gorzyce.pl  - między innymi markowych produktów turystycznych  
i kulturalnych związanych organizacyjnie z Gminą Gorzyce. Oto waŜniejsze przykłady: 
1. Piknik Country (Szwajcaria CzyŜowicka) – organizator Janusz Reclik (właściciel 
gospodarstwa agroturystycznego), impreza ma charakter cykliczny, ponadlokalny. 
2. Zlot chórów (Olza) – organizator Chór „Słowik nad Olzą” (współpraca WDK Olza), 
impreza ma charakter cykliczny, ponadlokalny. 
3. Wiosenne świętowanie kobiet (CzyŜowice) – organizator Gminny Związek Kół 
Gospodyń Wiejskich, impreza cykliczna. 
• Święto Palm Wielkanocnych – organizatorzy Gminny Związek Gospodyń Wiejskich, Wiejski 
Dom Kultury CzyŜowice, Wiejski Dom Kultury Gorzyce – inauguracja cyklu maj 2005r. 
• Budowa zespołu rekreacyjno-sportowo-usługowego „Tropikalna Wyspa” w Marklowicach.  
• Budowa Gminnego Centrum Sportowego w Marklowicach.  
• Reaktywacja ośrodków wypoczynkowych w Olzie. W roku 2004 zostały wydzierŜawione 
grunty po byłym ośrodku wypoczynkowym KWK 1 Maja ( Olza ul. Kolejowa ) o powierzchni 
około 4,3 ha, pod potrzeby uruchomienia ogólnodostępnego ośrodka wypoczynkowego ,,OLZA”. 
W okresie sierpień 2004- sierpień 2005 poprzez liczne inwestycje znacząco ulepszono 
infrastrukturę ośrodka tak, Ŝe na dzień dzisiejszy ośrodek dysponuje kąpieliskiem nadzorowanym 
przez ratowników, sprzętem pływającym do wypoŜyczania, węzłem sanitarnym, zapleczem 
gastronomicznym i polem kempingowym oraz miejscami postojowymi dla samochodów. 
W 2005 r. roku dodatkowo powiększono dzierŜawioną powierzchnię o około 0,5 ha,  
a dzierŜawcy na bieŜąco inwestują w dalszą poprawę zagospodarowania terenu. 
Realizacja trasy rowerowej Wodzisław Śl. - Mszana - Skrzyszów – Gołkowice. Zrealizowano 
etap na terenie Miasta Wodzisławia Śląskiego. W miesiącu czerwcu 2005 r. odbyło się otwarcie 
Gminnej Trasy Rowerowej. Oznaczenie trasy wykonane zostało ze środków finansowych 
pozyskanych w ramach konkursu grantowego Funduszu RAMśA. 
 
Gorzyce: modernizacja i naprawa ścieŜek rowerowych oraz tablic informacyjnych, prace 
pielęgnacyjne na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Olza – ul. Kolejowa, współpraca  
z konserwatorem zabytków przy koordynacji działań dotyczących pielęgnacji zabytkowej zieleni 
parkowej w Gorzycach. 
 
Wodzisław Śl.: trwają prace nad rewitalizacją Parku Miejskiego w Wodzisławiu Śl. 
 
Godów: realizacja rekreacyjnych ścieŜek rowerowych - Trasa 324 (Wodzisław Śl.-Gołkowice-
Zavada-Karvina), Trasa 325 (Gołkowice-Przejście Skrbeńsko), Trasa 24c (Chałupki-Godów-
Jastrzębie Zdrój-Zebrzydowice-Cieszyn-Goleszów-Skoczów-Ustroń-Wisła-Istebna-Jasnowice). 
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Zadanie 3 
Aktualizacja operatów urządzenia lasów prywatnych (ok. 500 ha). 
 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami  
w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej (Dz. U. Nr 175 poz. 1462) przekazała 
nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa starostom. Nadzór ten zgodnie  
z ustawą jest zadaniem własnym starosty. Jako zadania wykonywane z zakresu administracji 
rządowej w ustawie zostały wymienione: 
- zmiana lasu na uŜytek rolny w przypadku lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, 
- uznanie lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa za ochronny, 
- zatwierdzanie uproszczonych planów urządzenia lasu. 

W ramach prowadzonego nadzoru starosta jest zobowiązany do wykonania na własny 
koszt uproszczonych planów urządzenia lasów dla lasów będących własnością osób fizycznych 
oraz inwentaryzacji stanu lasu dla lasów będących własnością osób fizycznych i osób prawnych. 
W oparciu o zamierzenia „Strategii Rozwoju Powiatu Wodzisławskiego”, opracowanej w 2006 r. 
Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śl. zleciło opracowanie uproszczonych planów urządzania 
lasów prywatnych z terenu całego powiatu, które stanowią podstawowy dokument, określający 
niezbędne do wykonania przez właściciela lasu zadania gospodarcze i ochronne w cyklu  
10 - letnim. Zakres niezbędnych prac dotyczy głównie załoŜenia upraw leśnych na 
powierzchniach zrębowych, zadań z zakresu ochrony lasu, pielęgnacji upraw i drzewostanów,  
a takŜe wykonania decyzji nakazanych dotyczących usuwania posuszu czynnego (nadzór nad 
lasami prywatnymi – w imieniu Starosty Wodzisławskiego – prowadzi Nadleśnictwo Rybnik).  
W 2008 roku, w oparciu o ustawę o lasach Starosta Wodzisławski zatwierdził uproszczone plany 
urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa – naleŜące do osób 
fizycznych i wspólnot gruntowych połoŜone na terenie powiatu wodzisławskiego, obowiązujące 
do końca 2017 r. Ponadto, zatwierdzone zostały plany urządzenia lasu, lasów naleŜących do 
Gminy Gorzyce, połoŜonych na terenie wsi Bełsznica, Gorzyce, Gorzyczki, Rogów, powiat 
wodzisławski, województwo śląskie, na okres od 1 stycznia 2008 r. do końca 2017 r. 
Plany zawierały skrócony opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, ogólny opis 
drzewostanów wraz z zestawieniem powierzchni gruntów i miąŜszości drzewostanu według 
gatunków głównych i ich wieku, rejestr zawierający zestawienie powierzchni lasów według 
gatunków głównych oraz ich wieku, a takŜe zadania z zakresu gospodarki leśnej oraz wyrys  
z mapy ewidencyjnej gruntów, z oznaczeniem działek ujętych w sporządzonym uproszczonym 
planie urządzenia lasu. 
 
 
 
Zadanie 4 
Realizacja zieleni urządzonej w ramach powiatowego ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego 
(teren płn. części miasta Wodzisław Śląski). 
 
Zadanie do realizacji przez Miasto Wodzisław Śl. 
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Zadanie 5 
Promocja własnych działań i inicjatyw proekologicznych o charakterze cyklicznym: „Powiatowe 
Dni Lasu”, „Wiosenna Akcja Sadzenia Drzew”, „Dzień Ziemi” (+konkursy towarzyszące). 
 
W szkołach i placówkach oświatowych kontynuuje się działania proekologiczne, takie jak: akcje 
ekologiczne (sprzątanie świata, obchody „Dnia Ziemi”, segregacja śmieci, bieg terenowy „EKO”, 
„ Rok słonecznika 2003”, Rajd rowerowy „EKO”, akcja „Ratujmy kasztanowce”), wycieczki  
i obozy naukowe ( wycieczki do oczyszczalni ścieków w Świerklanach, Rydułtowach i Zabrzu, 
wycieczki do kopalń, wycieczki do koksowni „Radlin”, wycieczki do okolicznych, atrakcyjnych 
przyrodniczo miejsc, takich jak: rezerwat ‘”ŁęŜczok”, mini-zoo w Oborze k. Raciborza, zoo  
w Chorzowie, palmiarnia w Gliwicach), kilkudniowe wycieczki (Parki Narodowe  
i Krajobrazowe: Ojcowski, Bieszczadzki, Babiogórski, Tatrzański, Karkonoski, Słowiński, 
Pustynia Błędowska, Góry Stołowe), realizowane są równieŜ programy z zakresu ekologii : 
- projekt ekologiczny „Osobliwości przyrodnicze Ziemi Wodzisławskiej”, 
- projekt ekologiczny „ Zielone skarby”, 
- projekt ekologiczny „ Rozpal niepokój o ziemię, 
- przystąpienie do projektu Górnośląskiego Koła Towarzystwa przyjaciół przyrody „Pro Natura”. 
Organizowane są takŜe warsztaty i lekcje w terenie jak: spotkania z leśniczymi, wycieczki do 
StraŜy PoŜarnej, lekcje biologii w lesie, wykonywanie albumów ekologicznych i zielników, 
warsztaty dziennikarskie, warsztaty ekologiczne, konkursy ekologiczne (powiatowe, 
wojewódzkie, ogólnopolskie), realizacja na lekcjach ścieŜek edukacyjnych. 
 
 
Zadanie 6 
Realizacja zieleni urządzonej w ramach rekreacyjnego zagospodarowania wyrobisk i zbiorników 
przeciwpowodziowych w dolinie Odry: „Racibórz Górny”, „Buków”, „Odra I-III”. 
 
Zadanie do realizacji w przyszłości. Gmina Lubomia zadanie to ujęła w strategii 
zrównowaŜonego i trwałego rozwoju jako jeden z priorytetów. 
 
 
Zadanie 7 
Zalesianie gruntów porolnych niskich klas bonitacyjnych (prognoza ok. 300 ha, tj. 20-25 ha/rok)- 
proporcjonalnie do wskaźnika lesistości i powierzchni poszczególnych gmin (z wyłączeniem 
terenów poeksploatacyjnych przewidzianych do rekultywacji). 
 
Zgodnie z ustawą o lasach, Starosta Wodzisławski w porozumieniu z Nadleśniczym Lasów 
Państwowych Nadleśnictwo Rybnik, przyznaje dotacje w postaci sadzonek drzew i krzewów na 
zalesianie gruntów przeznaczonych do zalesienia. 
Ponadto w myśl przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów 
wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji  
i Gwarancji Rolnej, zalesianie gruntów rolnych wspierane jest finansowo ze środków 
pochodzących z ww. funduszu, za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.  
Niewielka lesistość powiatu wodzisławskiego przy jednoczesnej wyraźnej przewadze 
powierzchni Lasów Państwowych, wprost przekłada się na ogólnie znikome zainteresowanie 
właścicieli gruntów (rolników) tą formą zmiany profilu uŜytkowania. 
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Zadanie 8 
Promocja działań proekologicznych (programy rolnośrodowiskowe, rolnictwo ekologiczne, 
agroturystyka, zmiana przyzwyczajeń konsumenckich): wydawnictwa ekologiczne –  
z przeznaczeniem dla dorosłej części społeczności lokalnej, szkolenia itp. 
 
Wewnętrzna i zewnętrzna promocja rozwoju gospodarstw agroturystycznych, w tym szkolenia 
agroturystyczne w gminie Gorzyce. Promocja gospodarstw agroturystycznych na łamach 
miesięcznika „U nas” poprzez np. relacje z imprez (np. Piknik Country) oraz innych działań 
prowadzonych przez lub przy współudziale właścicieli tych gospodarstw. 
Promocja Gminnych Targów Ogrodnictwa i Architektury Ogrodowej organizowanych przez 
Stowarzyszenie „ Promocja, Integracja, Rozwój Gminy Gorzyce”. 
Informacja o odbywających się targach i wystawcach na stronie internetowej www.gorzyce.pl 
oraz miesięczniku „U nas”. 
Na bieŜąco uaktualniana jest strona internetowa www.gorzyce.pl w temacie gospodarstwa 
agroturystyczne oraz formy i działania podejmowane przez ich właścicieli. 
Organizacja szkolenia w zakresie pozyskiwania środków unijnych z Euroregionu „Silesia” – 
skierowanego do instytucji, organizacji, stowarzyszeń, oraz firm i osób prywatnych. 
W poszczególnych gminach wydawane są gazetki poświęcone tejŜe tematyce. 
Akcje zazieleniania i uzupełniania nasadzeń w mieście Wodzisław Śl. – „Wiosenna akcja 
sadzenia drzew”. Sadzone są drzewa i krzewy z gatunków: lipa, modrzew, świerk, sosna, 
jarzębina, głóg, klon, Ŝywotnik, jałowiec, ligustr, dzika róŜa, berberys, tawuła, irga; na terenach 
zieleni miejskiej, szkół, przedszkoli, parafii i osiedli mieszkaniowych w Wodzisławiu Śl. 
Działania własne Gmin i Miast skierowane są równieŜ do mieszkańców poprzez:  
1) promocję proekologicznych postaw wobec środowiska w formie dystrybucji broszur, ulotek 

promujących szeroki aspekt ochrony środowiska, tj. ograniczenie zuŜycia wody, segregację 
odpadów, zmianę przyzwyczajeń konsumenckich, alternatywne źródła energii, itp.; 

2) udział w cyklicznych akcjach ekologicznych o zasięgu ponadlokalnym: „Dzień Ziemi”, 
„Sprzątanie Świata”, „Światowy Dzień Ochrony Środowiska”.  

Innym waŜnym zadaniem z tego zakresu, w powiązaniu z promocją cennych terenów pod 
względem krajobrazu kulturowego i przyrodniczego, jest tworzenie ścieŜek i tras rowerowych, 
turystycznych, w oparciu o zachowany, czytelny układ historycznej sieci droŜnej – z obiektami 
zabytkowymi oraz punktami i panoramami widokowymi. W zakresie wszystkich aspektów 
ochrony środowiska potrzebne są działania edukacyjne zarówno dla dzieci, młodzieŜy jak i dla 
dorosłej części społeczeństwa.  
 
 
 
2.7. Edukacja ekologiczna. 
 
 

Edukacja ekologiczna (edukacja środowiskowa) – to koncepcja kształcenia  
i wychowywania społeczeństwa w duchu poszanowania środowiska przyrodniczego zgodnie  
z hasłem myśleć globalnie – działać lokalnie. Edukacja ekologiczna definiowana jest takŜe jako 
psychologiczno-pedagogiczny proces oddziaływania na człowieka w celu kształtowania jego 
świadomości ekologicznej. Edukacja ekologiczna obejmuje wprowadzanie do programów szkół 
wszystkich szczebli tematyki z zakresu ochrony środowiska i kształtowania środowiska, 
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umoŜliwiającej łączenie wiedzy przyrodniczej z postawą humanistyczną, tworzenie krajowych  
i międzynarodowych systemów kształcenia specjalistów i kwalifikowanych pracowników dla 
róŜnych działów ochrony środowiska, nauczycieli ochrony środowiska, dokształcanie inŜynierów 
i techników róŜnych specjalności oraz menedŜerów gospodarki, a takŜe powszechną edukację 
szkolną i pozaszkolną. 
W potocznym rozumieniu są to wszelkie formy działalności skierowanej do społeczeństwa, ze 
szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieŜy, które mają na celu wpływanie na poziom 
świadomości ekologicznej, propagowanie konkretnych zachowań korzystnych dla środowiska 
naturalnego, upowszechnianie wiedzy o przyrodzie. Działania te prowadzone są przez szkoły, 
przez specjalistyczne placówki edukacyjne zarówno publiczne jak i niepubliczne, a takŜe przez 
liczne organizacje ekologiczne. 
MoŜe przyjmować róŜne formy, np.: 

• kształcenie ustawiczne poprzez rozdawanie ulotek i programy edukacyjne, 
• kształcenie dzieci i młodzieŜy w zakresie ekologii, 
• zielone szkoły. 

 
 Rozwój edukacji ekologicznej, kształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców 
Powiatu Wodzisławskiego jest jednym z głównych działań realizowanych w ramach Programu 
Ochrony Środowiska. Obecnie kształtowanie świadomości ekologicznej w Powiecie 
Wodzisławskim odbywa się głównie poprzez podejmowanie działań proekologicznych w formie 
programów edukacji ekologicznej, które są realizowane we większości szkół znajdujących się na 
terenie Powiatu. MłodzieŜ ucząca się w szkołach prowadzonych przez nasz Powiat wykazuje 
duŜe zaangaŜowanie w sprawy ochrony środowiska, co bezpośrednio wpływa na kształtowanie 
właściwych proekologicznych postaw. Dlatego głównym miejscem dla edukacji ekologicznej 
zawsze będzie szkoła. Dzięki zmianie zachowań uczniów i wszczepieniu prawidłowych 
nawyków, kształtuje się świadomość ekologiczną młodzieŜy. 
 
Prowadzone programy wspomagają kształtowanie proekologicznych postaw młodzieŜy: 
- poczucie współodpowiedzialności za ochronę środowiska, 
- rozwijanie postawy badawczej i zainteresowań przyrodniczych, 
- dostrzegania problemów związanych z degradacją środowiska. 
 
Efektem edukacji ekologicznej powinna być ekologiczna świadomość społeczna, która jeśli juŜ 
powstanie, będzie potrafiła stworzyć wzorce zachowań na tyle silne, by podjąć i realizować 
działania w zakresie ochrony środowiska. W ramach prowadzonych programów edukacji 
ekologicznej w poszczególnych jednostkach oświatowych naszego powiatu poruszane jest 
szerokie spektrum zagadnień, obejmujące zagadnienia wymienione w Programie Ochrony 
Środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego. ZaangaŜowanie uczniów szkół z terenu naszego 
powiatu w sprawy dotyczące ekologii, daje gwarancję, Ŝe oni, ich rodzice i środowisko lokalne, 
w którym Ŝyją, zostaną zaraŜeni ideą ochrony środowiska. 
 
W wyniku przeprowadzonej wśród gmin ankiety ustalono, iŜ wszystkie gminy uczestniczą  
w mniejszym lub większym stopniu w realizacji tegoŜ zadania poprzez organizację konkursów 
ekologicznych w szkołach, akcji „Sprzątania świata”, gminnych gazetek informacyjnych oraz 
ogłoszeń. 
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Corocznie Powiat Wodzisławski przeznacza środki na akcję „Sprzątanie świata” w szkołach 
ponadgimnazjalnych. Zakupuje się średnio ok. 2 tys. worków i ok. 4 tys. par rękawic. 
W planie przychodów i wydatków PFOŚiGW takŜe rezerwuje się środki na ten cel: 
- zakup materiałów i wyposaŜenia (np. „Sprzątanie świata”, konkursy ekologiczne) – 10 000 zł, 
- zakup usług pozostałych – 10 000 zł. 

W wyniku przeprowadzonej wśród gmin ankiety ustalono, iŜ wszystkie gminy uczestniczą 
w mniejszym lub większym stopniu w realizacji tegoŜ zadania poprzez organizację konkursów 
ekologicznych w szkołach, akcji „Sprzątania świata”, gminnych gazetek informacyjnych oraz 
ogłoszeń. 

Podstawowym dokumentem, z którego wynika światowy nakaz powszechnej edukacji 
ekologicznej jest „Globalny Program Działań” czyli Agenda 21 przyjęta na Szczycie Ziemi  
w 1992 r. 
W szkołach zlokalizowanych na terenie gmin powiatu wodzisławskiego funkcjonują ekologiczne 
koła zainteresowań, których działalność jest wspierana przez urzędy gmin. 
Działania proekologiczne poszczególnych gmin powiatu powinny być skierowane do 
społeczności poprzez: 

• organizację akcji „Dzień Ziemi”, „Sprzątanie Świata”, 
• organizację akcji nasadzeń zieleni przez placówki oświatowe, 
• wspieranie konkursów i olimpiad wiedzy ekologicznej organizowanych w placówkach 

oświatowych (m.in.: poprzez finansowanie nagród), 
• zakup bazy dydaktycznej o tematyce ekologicznej dla szkół i przedszkoli w postaci kaset, 

ksiąŜek, atlasów, encyklopedii, lup, mikroskopów, 
• udostępnienie biblioteki i wideoteki, 
• udostępnienie opracowań: Inwentaryzacja zieleni w parkach, Waloryzacja przyrodnicza 

miast i gmin, Przegląd ekologiczny gmin, 
• opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji na tematy związane  

z ochroną środowiska. 
Urzędy gmin organizują równieŜ corocznie takie akcje, jak:  

• Sprzątanie Świata, 
• Dzień Ziemi, 
• liczne wystawy o tematyce ekologicznej, 
• konkursy wiedzy ekologicznej z atrakcyjnymi nagrodami, 
• wiosenne akcje sadzenia drzew, 
• rajdy ekologiczne, 
• akcje promujące zdrową Ŝywność i ekologiczny tryb Ŝycia. 

 
 
3. Podsumowanie i wnioski. 
 
 

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego” stanowi podstawowe 
narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w Powiecie. Podstawowym załoŜeniem  
w tworzeniu programów ochrony środowiska na wszystkich szczeblach – od krajowego do 
gminnego – jest, aby ich realizacja doprowadziła do poprawy stanu środowiska naturalnego, 
efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewniła skuteczne mechanizmy chroniące 
środowisko przed degradacją, a takŜe stworzyła warunki dla wdroŜenia wymagań 
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obowiązującego w tym zakresie prawa. Analizując realizację programu na stopniu powiatu 
naleŜy pamiętać, Ŝe praktycznie zadania o charakterze wykonawczym, czyli mające bezpośredni 
wpływ na stan środowiska i związane z jego ochroną przed szkodliwym oddziaływaniem, 
obciąŜają samorząd gminny i podmioty gospodarcze. Charakter zadań z zakresu ochrony 
środowiska wykonywany przez samorząd powiatowy determinuje moŜliwości jego bezpośredniej 
ochrony. 
 
W niniejszym opracowaniu przedstawiono zadania, które były realizowane w ramach przyjętego 
przez Radę Powiatu Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wodzisławskiego. 
 
Do najwaŜniejszych zadań moŜna zaliczyć: 
 
- działania inwestycyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 
- termomodernizację obiektów powiatu, 
- edukację ekologiczną, 
- dotacje do zadania usuwania azbestu i materiałów zawierających azbest na terenie gmin 

powiatu wodzisławskiego, 
- koordynację działań związanych z gospodarowaniem odpadami, 
- rekultywację gruntów i zapobieganie degradacji i erozji gleb, 
- unowocześnienie układu komunikacyjnego, 
- likwidację niskiej emisji. 
 
 

Część zadań zapisanych w programie uległa zdezaktualizowaniu z uwagi na zmiany  
w przepisach prawa. Ponadto, niektóre z zadań obciąŜających samorząd powiatowy wymaga 
nakładów znacznych środków finansowych, co niejednokrotnie jest podstawową przyczyną braku 
ich realizacji. Niektóre z załoŜonych zadań nie leŜą w kompetencji organów powiatowych.  
W tym przypadku waŜną sprawą jest określenie priorytetów dla poszczególnych tematów zadań  
i określenie konieczności ich wykonania w określonym czasie. Prawo ochrony środowiska 
przewiduje wykonanie aktualizacji programów ochrony środowiska co 4 lata, co umoŜliwi 
doprowadzenie zapisów programu do zgodności z obowiązującymi przepisami. 
Aktualnie trwa procedura dotycząca aktualizacji dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska 
Powiatu Wodzisławskiego”.  


