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Tabela 2.1. Zestawienie pierwsze. Gospodarka wodna w gminach zlewni Widawy

ZAOPATRZENIE W WODĘ

Nazwa gminy
układ gmin z biegiem rzeki

Syców - obszar wiejski

% pow.
gminy w
zlewni
Widawy

68,06

STAN AKTUALNY
wodociągi: dla miejscowości
woda podziemna - w. pod.
woda powierzchniowa - w. pow.
Stacja (zakład) uzdatniania wody- SUW (ZUW)

Dziadowa Kłoda

Perzów

Bralin

PLAN (na lata)

wodociągi: dla miejscowości

STAN AKTUALNY

PLAN

MAŁA RETENCJA I ZBIORNIKI ZAPOROWE

STAN AKTUALNY

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych GZWP

POS 2010
plan 2005-2007
Gmina Syców jest zwodociągowana w 97.2%
rok 2006-połączenie wodociągu
Długość sieci wodociągowej 145.1 km
Św. Marek-Biskupice, likwidacja
Ujęcia w. pod.: Komorów, Stradomia
hydroforni w Biskupicach,
Wierzchnia, Biskupice, Wioska, Niwki
połączenie awaryjnej sieci
Garbarskie
wodociągowej Komorów z siecią w
4 SUW: Syców, Komorów, Stradomia
Stradomi Wierzchniej i wykonanie
Wierzchnia, Biskupice;
sieci wodociągowej dla
miejscowości Widawa,
modernizacja SUW w Stradomi
Wierzchniej;
lata 2007-2009 modernizacja
SUW w Sycowie;

j.w.

Syców - miasto

ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH

PLAN (na lata)

melioracje

SRG 2004-2014 zbiorniki
retencyjny w Stradomi
Wierzchniej (od 2000 r.);
oraz stawy hodowlane

SRG 2004-2014 Planowane
zagospodarowanie terenu przy
zbiorniku wodnym w Stradomi
Wierzchniej – lata 2004-2008,
a) zakładanie terenów zielonych,
b) uzbrojenie w niezbędną
infrastrukturę,
c) opracowanie zasad kompleksowego
zarządzania całym terenem przy
zalewie,
d) budowa turystycznych szlaków
komunikacyjnych pomiędzy zalewem a
arboretum oraz Sycowem, Plan
budowy 3 stawów rybnych (zwiększenie
małej retencji w zlewni Widawy) w gm.
Syców

j.w.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

GOSPODARKA ODPADAMI

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

kanalizacja:
sanitarna -k.s.,
deszczowa -k.d.,
rozdzielcza -k.r.

kanalizacja:
sanitarna -k.s.,
deszczowa -k.d.,
rozdzielcza -k.r.

oczyszczalnie ścieków:
M- mechaniczna,
MB- mechaniczno-biologiczna,
MBC- mechaniczno- biologicznochemiczna

oczyszczalnie ścieków

SRG 2004-2014 100%
jednostek osadniczych jest
zaopatrzona w sieci
wodociągowe; w mieście i
gminie 127,4 km; POS
14,4% gminy jest
skanalizowana; dł.sieci kan
w mieście i gminie 34,2 km;

POS wymagana jest
również rozbudowa sieci
kanalizacyjnej szacowana
długość 15 km, w tym do
budowy w latach 20112013 – 7,5 km i w latach
2014-2015 – 7,5 km oraz
modernizacja 1 km
kanalizacji.

SRG 2004-2014 mechanicznobiologiczna oczyszcz. ścieków w
Stradomi Wierzchniej; POS
Oczyszczalnia w Sycowie jest
oczyszczalnią mechaniczno biologiczną, która oczyszcza
ścieki bytowo - gospodarcze w
ilości ok. 1400 m3/d (wartość
skorygowana do 850 m3/d)

POS Obiekt oczyszczalnia w
Sycowie wymaga rozbudowy i
modernizacji części obiektów,
tak aby docelowo stać się
biologiczną oczyszczalnią
ścieków. Docelowo
przepustowość oczyszczalni
wyniesie Qśr d = 2 800 m3/d.

SRG 2004-2014 od 1996 r.
działa miejskie wysypisko
śmieci o powierzchni około
2,5ha (eksploatacja do 2006 r.)

SRG 2004-2014
Planowane opracowanie
kompleksowego programu
gospodarki odpadami –
lata 2005-2014,
a) wyznaczenie nowego
miejsca i budowa
wysypiska śmieci na
terenie gminy lub poza
nią,
b) wdrażanie programu
segregacji odpadów
stałych,

SRG 2004-2014 od 1995 r.
miejska mechanicznobiologiczna oczysz. ściek. typu
stawowego odprowadza wody z
oczyszczalni do Młyńskiej Wody
(uwaga bez oczyszczenia odprowadza się 29 m3/d
ścieków) Q=1000 [m3/d]

SRG 2004-2014 planowana jest
modernizacja istniejącej
oczyszczalni ścieków w Sycowie;
POS Modernizacji Stacji
Uzdatniania Wody,
przepompowni oraz wymiany
odcinków sieci wodociągowej
tranzytowej,

SRG 2004-2014 od 1995 r.
miejsckie wysypisko śmieci
(pow. 2,5 ha)- jego
eksploatacja do 2006 r.

-MB Przetwórni OwocowoWarzywnej (ścieki przem. i
ścieki bytowo- gosp.) o
przepustowości: 900 m3/d,
zrzut do Widawy Q=100 [m3/d]
'-MB w m. Stradomia Dolna o
przepustowości 27 m3/d,
'-MB w m. Dalborowice o
przepustowości 27 m3/d
zrzut do Czarnej Widawy,
'-MB w m. Stradomia Wierzchnia
o przepustowości 250 m3/d,
zrzut do potoku Stradomka
Q=130 [m3/d]

dla kanalizacji grupowej 1
budowa oczyszczalni ścieków
o przepustowości 350 m3/d w
Dziadowej Kłodzie,
dla kanalizacji grupowej 2
budowa oczyszczalni ścieków
o przepustowości 350 m3/d w
Gołębicach,
przydomowe oczyszczalnie
dla wsi: Kwaśne Kąty,
Folwark, Kolonia
Dalborowice, Lipki

składowisko odpadów
komunalnych w Stradomii
Dolnej (ok. 1,2 ha); śmieci nie
są segregowane,
odpady przemysłowe:
'-tymczasowo składowane
349,6 Mg,
'-gospodarczo wykorzystywane
30 Mg,
'-unieszkodliwiane 0,4 Mg

Zakup środków transportu
na potrzeby obsługi
systemu segregacji
odpadów i składowiska
odpadów w Stradomii
Dolnej

k.s. w południowowschodniej części
Perzowa i w Miechowie.

MB w Perzowie o
przepustowości Q=391,7
[m3/d](czynna od 1995 r. i
planowanym zwiększeniu
przepustowości do 650 m3/d)

projketowana jest
oczyszczalnia ścieków w
Trębaczowie o
przepustowości 120 m3/d

Odpady z obszaru gminy
odbierane są przez
wyspecjalizowane firmy oraz
deponowane na składowiskach
odpadów w Mianowicach
(gmina Kępno) oraz
Ostrzeszowie.

zapobieganie
powstawania odpadów
(stosowanie czystych
technologii, selektywna
zbiórka odpadów,
zagospodarowanie
odpadów ulegajacych
biodegradacji), program
działań edukacyjnych

sieć kanalizacyjna na
terenie gminy rozwinięta
w 34,4%

od1997 r. mechanicznobiologiczna oczyszczalnia w
Bralinie o przepustowości 200
m3/d

j.w.+kanalizacja
deszczowa częściowo w
mieście Syców

0,44

Gmina Dziadowa Kłoda jest zwodociągowana plan 2008-2015 rok 2010w 100% Długośc sieci wodociagowej 69,7 km. wykonanie studni głębinowej w
2 ujęcia w. pod.:
miejscowości Gołębice
Dziadowa Kłoda, Q=88400 [m3/rok],
Gołębice
Q=93900 [m3/rok] 2 SUW:
Dziadowa Kłoda, Miłowice

fragment GZWP-322
"Zbiornik Oleśnica"
ozasobach
dyspozycyjnych Q=49000
[m3/d]

zbiornik w m. Gołębice
(0,48 ha),
zmeliorowanych jest 4161
ha użytków rolnych;
długość rowów i kanałów
melioracyjnych 132 km

budowa zbiornika retencyjnego
k.s. w Dziadowej Kłodzie
"DŁUGOMOST" na rzece Widawa o
o długości 12,6 km
poj. 1800 tys. m3 (120 ha),
Rezygnacja z melioracji zmierzających
do obniżenia lustra wody w dolinach
rzek

Wszystkie miejscowości gminy Perzów są
zwodociągowane, a wydajność
eksploatowanych ujęć jest wystarczająca dla
zaspokojenia potrzeb gminy. Trzy ujęcia w.
pod. w: Perzowie, Trębaczowie i Slupia pod
Bralinem i 2 SUW: Perzów, Trębaczów

Obszar gminy Perzów
znajduje się poza
obszarami stref ochrony
pośredniej ujęć wód
podziemnych oraz poza
zasięgiem Głównego
Zbiornika Wód
Podziemnych.

Teren gminy poprzecinany
jest gęstą siecią
mniejszych cieków oraz
rowów melioracyjnych i
drenarskich, stale lub
okresowo prowadzących
wodę.
Zlokalizowane są tu
starorzecza oraz zbiorniki
związane z wyrobiskami
poeksploatacyjnymi..

lokalizacja projektowanego zbiornika
retencyjnego w miejscowości
Trębaczów Kuropka o pow. 5 ha, w
oparciu o „Program małej retencji
wodnej dla województwa
wielkopolskiego”,

POS 2010 Gmina Bralin jest zwodociągowana plan 2008-2015 rok 2010w 96%
wykonanie studni głębinowej w
Długość sieci wodociągowej: 78.6 km
miejscowości Gołębice
2 ujęcia w. pod. oraz 2 SUW: Bralin,
Nowa Wieś Książęca Pobór średniodobwy
ujęcie Bralin-450 m3/d
ujęcie Nowa Wieś Książęca-140 m3/d

teren gminy położony jest
poza zasięgiem GZWP

do obiektów małej
budowa i rozbudowa obiektów malej
retencj i wodnej . Sa to s retencji
tawy, s ródpolne oczka
wodne zlokal izowane w
dol inach rzecznych oraz
wyrobi ska
poeksploatacyjne
wypełnione woda - 1
zb.retencyjno-ppoż w
Bralinie, 1 staw w Bralinie,
1 staw ppoż w Nosale, 1
staw ppoż w Nowa Wieś
Książęca

100

91,11

34,56

kanalizacje grupowe:
1 dla wsi: Dziadowa
Kłoda, Radzowice,
Stradomia Dolna,
2 dla wsi: Dziadów Most,
Lipka, Miłowice, Gołębice,
Gronowice, Dalborowice,
Kolonia Dalborowice

składowisko odpadów w Nowej
Wsi Książęcej (od 1999 r.)

PRZEMYSŁ

TRANSPORT

Nazwa gminy
układ gmin z biegiem rzeki

STAN AKTUALNY

SRG 2004-2014 158 km
dróg, w tym krajowych –
23km, wojewódzkich –
15km, powiatowych – 56km,
gminnych w mieście– 42km,
gminnych poza miastem –
22km.

PLAN (na lata)

SRG 2004-2014
planowana budowa
północnej obwodnicy
dla miasta Sycowa –
lata 2010-2014

STAN AKTUALNY

ROLNICTWO

PLAN (na lata)

SRG 2004-2014 przemysł lekki, meblarsko-tapicerski i budowlany; POS SRG 2004-2014 potencjalny teren inwestycyjny
przy zbiorniku retencyjnym we wsi Stradomia
od 2006 r. podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Wierzchnia, teren płaski w pobliżu Arboretum
„Invest – Park” o pow. 9,7970 ha
Leśnego; powierzchnia 100ha, teren uzbrojony
(energia elektryczna, kanalizacja, gaz, woda,
łączność telekomunikacyjna)

Syców - obszar wiejski

Najważniejsze zakłady:
'-Fabryka Obuwia PHP „GEMINI-AGRO” w Dziadowej Kłodzie,
'-Hurtownia Materiałów Budowlanych „RYZALIT” w Dziadowej
Kłodzie,
'-Piekarnia w Dziadowej Kłodzie,
'-Baza PPHU „PLON” w Lipce,
'-Pasze i Koncentraty „CENTRAL-SORAYA” w Miłowicach,
'-Magazyn Nawozów HYDRO w Miłowicach,
'-Mieszalnia Pasz w Stradomii Nowej

gęsta sieć dróg powiatowych i
gminnych

Dziadowa Kłoda

Przez gminę Perzów
przebiega droga krajowa Nr
8, zaliczana do dróg klasy
GP (głównych ruchu
przyspieszonego) oraz
(będąca w trakcie realizacji)
droga ekspresowa S8.
Całkowita długość siatki
dróg powiatowych z terenu
gminy Perzów wynosi
33,034 km.

droga krajowa nr 8, drogi
powiatowe i gminneb oraz
linia kolejowa

Bralin

PLAN

STAN AKTUALNY

ZAS. SUR. MINERAL.

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

OBSZARY CHRONIONE

STAN AKTUALNY

SRG 2004-2014 769
gospodarstw rolnych,
działa tu regionalny
Ośrodek Doradzctwa
Rolniczego oraz Powiatowe
Biuro Agencji
Restrukturyzacji i
Modernizacji i Rolnictwa, w
gminie jest 19 stawów

SRG 2004-2014
nadleśnictwo Syców:
obręby leśne Syców,
Międzybórz, obręby
leśne Bralin i Rychtal łączna powierzchnia
103 211ha ok.. 30%
pow. Gminy

Zwiększenie
retencji 36
stawów na
terenie
nadleśnictwa
Syców

SRG 2004-2014 Arboretum Leśne im. Stefana
Białoboka w Ślizowie 360 ha (wprowadzenie
ochrony prawnej dla obszarów arboretum ujęte
jest w wykazie zdań ponadlokalnych
przyczyniających się do realizacji Strategii
Rozwoju Województwa Dolnośląskiego),
rezerwat „Gola” od 1954 r., rezerwat "Studnica"
od 1962 r., POS obszar chronionego krajobrazu
„Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina
Odolanowska”. użytek ekologiczny „Storczyk”,
11 pomników przyrody

stawy w miejscowościach:
Lipka (0,36 ha),
Dalborowice (2,40 ha)

lasy: 1944 ha
Dominują siedliska
borowe, a w nich bór
mieszany świeży.
Arboretum leśne we wsi
Stradomia Dolna o pow.
250 ha, w tym 150 ha
lasów.

Istnieje projekt
złoża piasków, iłów jeziornych, glin
dolesienia
morenowych i torfów,
kompleksu
eksploatowane są tylko piaski
promocyjnego
“Lasy
Rychtalskie” na
powierzchni
560,88 ha.
Odbudowa lasów
łęgowych w
dolinach rzek.

2 strefy ochronne wokół gniazd bociana
czarnego,
2 użytki ekologiczne:
1. “Bagno w Działdowej Kłodzie” –
torfowisko przejściowe o powierzchni 2,36
ha,
2. Teren naturalnie ukształtowanych łąk
(32,47 ha) w obrębie Dziadowej Kłody, przy
Czarnej Widawie, na którym wiosną
gniazduje wiele ptaków wodnych,
1 pomnik przyrody - aleja lipowa przy
drodze Radzowice - Stradomia

gmina rolnicza, użytki rolne
zajmują 82,6% całkowitej
powierzchni, w tym 4815 ha
gruny orne

lasy zajmują ok. 9%
(6,8km2) powierzchni
gminy z największym
siedliskiem boru
świeżego oraz boru
mieszanego świeżego

planowane jest
zwiększenie
lesistości do
13,43%

użytki rolne stanowią
72,3% ogólnej pow. gm. liczba gospodarstw 469;
Dominuje uprawa zbóż,
ziemniaków, oraz trzody
chlewnej i
hodowla bydła

lesistość gminy jest na
poziomie 18,27 % (15,4
km2)

TURYSTYKA

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

SRG 2004-2014 park
miejski, zbiornik retencyjny,
arboretum leśne,
agroturystyka

SRG 2004-2014 możliwość
połączenia ścieżkami rowerowymi i
promenadami pieszymi parku
miejskiego z arboretum czy też z
terenem nad zbiornikiem retencyjnym
oraz rozwój agroturystyki na terenie
wiejskim, - Możliwość rozwoju bazy
turystyczno–sportowej, planowane
wyeksponowanie walorów parku
miejskiego poprzez jego
zagospodarowanie – lata 2005-2010

W lasach brak urządzeń do
celów rekreacyjnych.
Trasy rowerowe:
'-Skrajem lasu,
'-Wzdłuż Miłki i Widawy,
'-Zabytkowych alei,
'-Do Arboretum

Renaturyzacja wybranych
fragmentów dolin. rzecznych

SRG 2004-2014 potencjalny teren inwestycyjny przy skrzyżowaniu ulicy Kolejowej z obwodnicą
miejską – droga nr 8;- teren przy ulicy Kaliskiej
pod zabudowę jednorodzinną i handlowousługową; własność gminy
i prywatna,
powierzchnia 20ha, teren uzbrojony(energia
elektryczna, kanalizacja, gaz, woda, łączność
telekomunikacyjna),
- teren przy ulicy Ogrodowej pod zabudowę
sportowo-rekreacyjną; własność gminy,
powierzchnia 3,5ha, teren uzbrojony(energia
elektryczna, kanalizacja, gaz, woda, łączność
telekomunikacyjna)
własność gminy
i prywatna, powierzchnia 40ha, teren
uzbrojony(energia elektryczna, kanalizacja, gaz,
woda, łączność telekomunikacyjna)

Syców - miasto

Perzów

STAN AKTUALNY

LASY

budowa, przebudowa i
modernizacja dróg, w
tym przede wszystkim
gminnych

• KONSTAL S.C. w Bralinie( produkcja wyrobów metalowych );
• KARIAN S.C. w Chojecinie ( produkcja mebli );
• Mirowscy w Chojecinie, Bralinie, Nowej Wsi Ks. ( prod mebli );
• Małyska Dorota w Nowej Wiesi Ks. ( stolarstwo, tapicerstwo );
• Jerzyk „ Maj-pol ” i „Chrupes” ( przetwórstwo sporzywcze );
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• Mos Roman „Chojmex” w Chojecin Szumie ( stolarstwo,
tapicerstwo);
• Wittek w Bralinie ( stolarstwo, tapicerstwo);
• Głab Czesław w Goli ( tartak, przedsiebiorstwo wielobran9owe );
• Jan Kubacki „ Stalchem” w Bralinie ( handel materiałami
budowlanymi i stala );
• Gidanex sp. z o.o. w Bralinie ( produkcja okien i drzwi
drewnianych )
• PBT „Telkom” sp. z o.o. w Chojecinie i Kepnie ( budownictwo
telekom. );
• „Dec-gaz” sp. z o.o w Chojecinie i Kepnie ( dystrybucja gazu
płynnego ).

proponuje się utworzenie parku
krajobrazowego lub rezerwatu
wraz z otuliną w rejonie Arboretum
Leśnego im. Stefana Baiłoboka we
wsi Stradomia Dolna

udokumentowane złoża kopalin:
'-złoże Koza Wielka – surowców
ilastych ceramiki budowlanej,
'-złoże Turkowy – złoże kruszywa
naturalnego,
'-złoże Zbyczyna – złoże kruszywa
naturalnego - piasku.
W gminie nie ma wyznaczonych
terenów górniczych.
Niekoncesjonowane wydobycie
kruszywa w rejonie Trębaczowa i
Domasłowa

Na obszarze gminy Perzów nie występują
formy ochrony przyrody.
137 zabytków nieruchomych wskazanych
przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków

-korytarz ekologiczny rzeki
Czarnej Widawy,
'-ciągi ekologiczne: rzeki
Głuszynki i Rów
Domasłowski.
'-ekosystem wodno – łąkowo
”Łąki koło Bralina

kruszywo naturalne -złoże
„Wernikopole” i w Nowej Wsi
Ksiażecej, surowce energetyczne torf w postaci złoża Baranów i
Bralin;

pow.objęta ochrona przyrody - 1124ha w
postaci Obszaru Chronionego Krajobrazu
„Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina
Odolanowska” oraz 2 pomniki przyrody

4 parki podworskie oraz 1
aleje kasztanowa

Tabela 2.1. Zestawienie pierwsze. Gospodarka wodna w gminach zlewni Widawy

ZAOPATRZENIE W WODĘ

Nazwa gminy
układ gmin z biegiem rzeki

Rychtal

Namysłów - obszar wiejski

Namysłów - miasto

Domaszowice

Wilków

% pow.
gminy w
zlewni
Widawy

80,69

STAN AKTUALNY
wodociągi: dla miejscowości
woda podziemna - w. pod.
woda powierzchniowa - w. pow.
Stacja (zakład) uzdatniania wody- SUW (ZUW)

ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH

PLAN (na lata)

wodociągi: dla miejscowości

2 wodociągi grupowe zaopatrują w wodę
prawie 100% mieszkańców gminy;
'-wodociąg grupowy "Rychtal" zasilający wsie:
Rychtal, Skoroszów i Krzyżowniki,
'-wodociag grupowy "Buczek" zasilający wsie:
Wielki Buczek, Stogniewice, Proszów,
Sadogóra, Zgorzelec, Drożki, Darnowiec
'-ujęcia w. pod. w Rychtalu Q=291,7 [m3/d]
(SUW o wydajności 567 m3/d) i Wielkim
Buczku Q=827 [m3/d] (SUW o wydajności 827
m3/d) posiadają strefy ochrony bezpośredniej i
pośredniej,
'-długość sieci wodociągowej 63,0 km

SUZPM - System wodociągowy miasta
Namysłów zaopatrujący wsie:
Kamienna, Objazda, Ligotka oraz Dębniki i
Lubska w gminie Wilków, Ponadto w gminie
istnieją następujące wodociągi grupowe:
„Kowalowice”, „Głuszyna-Brzezinki”,
„Michalice”, „Barzyna”, „Przeczów”,
„Pawłowice”, „Woskowice Małe"

SUZPM - W system wodociągowy częsciowo zb. GZWP nr
Namysłów zostaną włączone wieś 320 (Pradoliny rzeki Odry)
Michalice po wybudowaniu sieci
290 km2
wodociągowej; SUZPM
Wodociągowanie terenow
wiejskich (Tranzyt wodociągowy
Ziemiełowice- Jastrzębie,
Wodociągowanie Jastrzębie,
Wodociągowanie Nowy Folwark,
Wodociągowanie Łączany, Tranzyt
Smogorzow – Pawłowice, Tranzyt
Smogorzow – Głuszyna

SUZPM istnieje 52 km sieci wodociągowej
(98%mieszkańców); dwa ujęcia wód Stare
(4500 m3/d) i Objazdowa (2880 m3/d);

na odcinku Objazda - Michalice.

51,40

PLAN

STAN AKTUALNY

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych GZWP

Na terenie gminy Rychtal
nie występują GZWP.
Zatwierdzone zasoby
eksploatacyjne zwykłych
wód podziemnych:
'-utwory czwartorzędowe
218,0 m3/h (komunalne
150,7 m3/h),
'-utwory trzeciorzędowe
18,0 m3/h

PLAN (na lata)

melioracje

Gęsta sieć rowów
melioracyjnych

250000 SUZPM zbiornik
retencyjny w Michalicach
pow. 110 ha (użytkowany
od 1998 r.) poj. 1mln m3

36,95

100

100

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

kanalizacja:
sanitarna -k.s.,
deszczowa -k.d.,
rozdzielcza -k.r.

kanalizacja:
sanitarna -k.s.,
deszczowa -k.d.,
rozdzielcza -k.r.

oczyszczalnie ścieków:
M- mechaniczna,
MB- mechaniczno-biologiczna,
MBC- mechaniczno- biologicznochemiczna

oczyszczalnie ścieków

k.s. we wsiach: Rychtal,
Skoroszów, Krzyżowniki,
W trakcie budowy k.s. w
miejsowościach:
Proszów, Dalanów,
Dworzyszcze,
Stogniewice,
Długość sieci
kanalizacyjnej 14,6 km

SUZPM W pobliżu projektowanego
zbiornika wodnego „Michalice”
przewiduje się wprowadzić 4 tereny
każdy
o powierzchni minimum 5 ha pod
usługi turystyki i sportu (w Objeździe, w
Józefkowie i 2 w Michalicach).
Planowany w miejscowości Minkowskie
kompleks stawów rybnych o pow. 10 ha

SUZPM Wsie w obrębie
gminy Namysłów nie
posiadają systemowych
urządzeń
kanalizacyjnych
do odprowadzania i
oczyszczania ścieków
bytowo - gospodarczych

SUZPM Budowa
kanalizacji i systemu
oczyszczania ściekow
(Budowa kanalizacji we
wsi Michalice, Jozefkow
–Staromiejska, Rychnow
– Kamienna do
Staromiejskiej, udowa
oczyszczalni ściekow,
sieci kanalizacyjnej Bukowa, Kowalowice,
Pawłowice, Budowa
oczyszcz. ściekow, sieci
kanalizacyjnej Woskowice
Małe, Sieć kanalizacyjna
Smarchowice Nowe, Sieć
kanalizacyjna
Smarchowice Wlk., Sieć
kanalizacyjna Ligotka)

SUZPM skanalizowane
miasto Namysłów w 95% wyposażone w sieć
kanalizacji rozdzielczej i
ogólnospławnej,
zaopatrzenie w wodę (z
sieci wodociągowej) 98%
obejmuje ok. 98%;

Obszar gminy Domaszowice jest w pełni
(100%) zwodociągowany. Ogółem długość
sieci wodociągowej w gminie Domaszowice
wynosi ok.60 km.
Ujęcie w.pod. i SUW "Woskowice Górne o
wydajności:671,2 [m3/d]
zapewnia wodę dla miejscowości (zlewnia
Widawy): Woskowice Górne, Strzelce,
ujęcie w.pod. i SUW "Siemysłów" o maks.
wydajności: 263,4 [m3/d]
zapewnia wodę dla miejscowości (zlewnia
Widawy) Gręboszów

Na obszarze gminy nie
wyróżniono żadnego
GZWP o wysokiej
zasobności wymagających
szczególnej ochrony

Gmina Wików jest w 100% zwodociągowana:
'-wodociąg grupowy „Jakubowice”:
Jakubowice, Idzikowice, Pągów,
Pszeniczna, Wilków, Bukowie, Wojciechów,
Młokicie, Pielgrzymowice;
'-wodociąg grupowy należący do gminy
Namysłów: Dębnik i Lubska;
'-wodociąg zakładowy: wieś Krzyków,
łączna długość wodociągów 52,5 km,
1 ujęcie w. pod. w Jakubowicach Q=1936
[m3/d]

GZWP-320 "Pradolina
rzeki Odry" (500 km2)

Wielkoobszarowe
melioracje odwadniające
(106,04 km rowów, w tym
w zlewni Widawy 31,51
km)

250000 9,4 km urządzeń
melioracyjnych

GOSPODARKA ODPADAMI

STAN AKTUALNY

utworzenie zalewu w miejscowości
Skoroszów na rzece Studnica o pow.
90 ha

100

miejski grupowy: Bierutów, Karwiniec, Kijowice, plan (2007-2013)
Kruszowice, Solniki Małe, Zawodowice,
rozbudowa stacji uzdatniania wody
Zbytowa
w Bierutowie
w. pod. Q=1433 [m3/d]
Bierutów - miasto

STAN AKTUALNY

MAŁA RETENCJA I ZBIORNIKI ZAPOROWE

Na obszarze gminy Rychtal nie
ma żadnego, ale są nielegalne
wysypiska smieci składowiska
odpadów

Gmina Rychtal nie
przewiduje na swoim
terenie budowy nowego
składowiska odpadów

POS - MB w Woskowicach
Małych o przepustowości 100
m3/d i aktualnej wydajności:
MB w Idzikowicach o
przepustowości 200 m3/d i
aktualnej wydajności:
Ścieki opadowe z kanalizacji
deszczowej miasta Namysłów
odprowadzane są do rzeki
Widawy w km: 67+165, 67+725,
68+310, 68+775, 69+025

SUZPM wysypisko odpadów
bytowo - gospodarczych w
rejonie wsi Ziemiełowice 2,11
ha + liczne wysypiska "dzikie"
wiejskie, Wdrożony system
selektywnej zbiórki odpadów
nie zapewnia wymaganego
stopnia odzysku ilościowego i
jakościowego odpadów.
Składowiska odpadów:
'-składowisko odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne w
Ziemiełowicach,
'-składowisko odpadów
komunalnych w Namysłowie
przy ul. Oławskiej (nieczynne)

SUZPM Tereny wysypiska
przewidzianego do
rozbudowy w
Ziemiełowicach, POS
Rekultywacja zamknietego
składowiska odpadów
komunalnych w
Namysłowie.
Wprowadzenie
selektywnej zbiórki
odpadów z podziałem na
odpady niebezpieczne,
surowce wtórne,
odpady biodegradowalne,
wielkogabarytowe i
remontowo - budowlane

SUZPM oczyszczalnia MB
ścieków w Namysłowie o
przepustowości 8500 [m3/d]

SUZPM planuje się
modernizację i rozbudowę
sieci kanalizacji sanitarnej,
- budowę kanalizacji
sanitarnej „Stare Miasto –
oczyszczalnia ścieków”,
- uporządkowanie gospodarki
wodno–ściekowej w
Namysłowie,
- zakaz lokalizacji
przydomowych oczyszczalni
ścieków.

plan 2009-2013
budowa zbiornika małej retencji na
rzece Widawie 2009-2013

SUZPM rekultywacja
nieczynnego składowiska
odpadów przy ul.
Oławskiej

Odpady wywożone są raz w
miesiącu przez spółkę ,,
EKOWOD” z Namysłowa na
składowisko śmieci w
Ziemiełowicach, gmina
Namysłów.

plan (2006-2008)
budowa kolektora
kanalizacyjnego z
Wilkowa do oczyszczalni
ścieków w Namysłowie

Bierutów skanalizowany: plan (2007-2013)
s: 12,7 km
budowa kanalizacji
d: 12 km
sanitarnej i deszczowej w
ulicy Sikorskiego i na
terenie "cukrowni"
Bierutów

PLAN (na lata)

od 1999 r. działa MB
oczyszczalnia ścieków w
Skoroszycach o maksymalnej
przepustowości 500 m3/d

We wszystkich
miejscowościach
gminnych ścieki
gromadzone są w
zbiornikach wybieralnych
(szambach)
i wywożone systemem
zbiorowym do
oczyszczalni ścieków w
Namysłowie

W gminie Wilków przewiduje się
kanalizacja sanitarna 0,8
budowę zbiornika retencyjnego na
km w Idzikowicach
Młynówce (między Pawłowicami i
Idzikowiskami) o pow. 100 ha, tu także
planowane jest utworzenie kompleksu
stawów rybnych o pow. 10 ha.

STAN AKTUALNY

MB w Idzikowicach o
przepustowości Q=55 [m3/d]
maks.200 m3/d

likwidacja oczyszczalni w
Idzikowicach po
wybudowaniu kolektora do
NamysLowa

mechaniczno- biologiczna
oczyszczalnia ścieków w
Bierutowie (887 m3/d - ścieki
bytowo-gosp, 118 m3/d - ścieki
przem.) o dużej
przepustowości: 2000 m3/d,
zrzut do Widawy;
oczyszczalnia mechaniczna
gorzelni w Bierutowie o
przepustowości 95 m3/d
zrzut do Młynówki

plan (2007-2013) budowa
stacji zagęszczania i
higienizacji osadów
ściekowych w oczyszczalni
ścieków w Bierutowie

PRZEMYSŁ

TRANSPORT

Nazwa gminy
układ gmin z biegiem rzeki

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

droga krajowa nr 39
Łagiewniki -Kępno (11,6
km),
drogi powiatowe i gminne

STAN AKTUALNY

Budowa i
modernizacja dróg
powiatowych w
północno-wschodniej
części powiatu
namysłowskiego w
związku ze
zbiornikiem wodnym w
rejonie miejscowości
Michalice- Józefków.

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

LASY

PLAN

STAN AKTUALNY

ZAS. SUR. MINERAL.

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

Największe firmy:
'-Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Rychtalu,
'-ALMET Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stanisław Piasecki w
Rychtalu,
'-EWEL BART (węgiel, pasze, nawozy, transport) w Skoroszowie,
'-Zakład Rolny w Buczku

użytki rolne: 5532 ha:
uprawiane są: żyto i
ziemniaki oraz pszenica
w miejscowości Buczek
stawy rybne (ok. 1 ha) w
wyrobiskach po
eksploatacji piasków
drobnoziarnistych,
3 stawy rybne w m. Rychtal
o powierzchniach: 0,15;
0,1; 0,11 ha

lesistość gminy: 35,1%
lasy: 35 km2,
siedliska borów
świeżych, w
szczególności borów
mieszanych świeżych;
'-lasy ochronne- lasy
stanowiące
drzewostany nasienne
(190,48 ha),
'- lasy wodochronne w
Darnowcu na
siedliskach wilgotnych i
w strefie ujęć wód

powiększenie
obszaru
kompleksu
leśnego "Lasy
rychtalskie"

SRGo.2000 gł. gałęzie
przemysłu to przetwórstwo rolno spożywcze, przemysł
elektromaszynowy, metalowy,
obuwniczy, budowlany oraz tworzyw sztucznych

SUZPM - 65,7% użytki
rolne, stawy hodowlane

SUZPM - 23,5% lasy

Zgodnie z
SUZPM - złoże piasku w Jastrzębiu
Krajowym
ma charakter warunkowy i nie jest
Programem
eksploatowane (zasoby wynoszą
Zwiększania
Lesistości,
powierzchnia
gruntów rolnych
przewidzianych
do zalesiania w
latach 20012020 w powiecie
namysłowskim
wynosi 1062 ha
(w tym w
sektorze
państwowym
752 ha i
niepaństwowym
– 310 ha).

SUZPM 46% pow. obszary
rolne,

SUZPM ok. 30%
obszary leśne

Rychtal

-drogi krajowe:
nr 39 i 42,
'-drogi wojewódzkie:
nr 451 Bierutów - Namysłów,
nr 454 Ładza - Namysłów,
'-drogi powiatowe, '-drogi
gminne,
'-jedna dwutorowa
zelektryfikowana linia
kolejowa relacji OleśnicaKluczbork

ROLNICTWO

Namysłów - obszar wiejski

droga krajowa nr 39 i droga Planowana jest
wojewódzka nr 451 i 454
budowa obwodnicy
miasta Namysłow

Gmina Rychtal posiada
udokumentowane złoża kopalin:
kruszywo naturalne oraz glina
zwałowa

OBSZARY CHRONIONE
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TURYSTYKA

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

Rezerwat przyrody "Studnica" (5,78 ha),
4 pomniki przyrody (4 lipy drobnolistne),
obszary Natura 2000:
'-Nizinne i podgórskie rzeki ze
zbiorowiskami włosieniczników; pomiedzy
Rychtalem a Skoroszowem,
'-grąd środkowoeuropejski; rezerwat
Studnica i m. Dróżki,
'-łęg jesionowo-olszowy; dolina Studnicy, w
m. Wielki Buczek,
'-środkowoeuropejski acydofilny las
dębowy; w północno-wschodniej części
gminy

6 zabytkowych parków
podworskich w
miejscowościach: Ryniec,
Drożki, Wielki Buczek,
Skoroszów, Gierczyce,
Dworzyszcze

rozwój turystyki i rekreacji

SUZPM - 12 pomników przyrody; Obszar
SUZPM - planowane są dwa
Chronionego Krajobrazu Lasów
rezerwaty przyrody: Niwki i śaba; ,
StobrawskoTurawskich; użytki ekologiczne: „Bagno
Młynki”
i „Młyńskie Stawy, zalew ekologicznyn Łoś,
zalew w dolinie Widawy, Kowalowice,
Smagorzów, Kamienna Stare Miasto,

W zlewni Widawy:
'-Zespół przyrodniczokrajobrazowy „Wyspa” na
rzece Widawie,
'-zbiornik retencyjny w
Michalicach stwarza
dodatkowe możliwości
wypoczynku i rekreacji

W zlewni Widawy: 'zagospodarowanie i
rewaloryzacja parków pałacowych
i poddworskich w Namysłowie,
Baldwinowicach, Kamiennej

Agroturystyka na terenie
gminy nie jest rozwinięta.
Gmina praktycznie nie
posiada infrastruktury
turystycznej w postaci bazy
noclegowej
i żywieniowej dla turystów.
Gmina należy do
Stowarzyszenia Gmin
Turystycznych Wzgórz
Trzebnickich i Doliny
Baryczy.

budowa dróg rowerowych

ca 2547000 m3)

SUZPM Obszar Chronionego Krajobrazu
"Lasy Stobrawsko – Turawskie", Zespół
przyrodniczo-krajobrazowy „Wyspa na
rzece Widawie”, 1 pomnik przyrody

Teren gminy jest słabo rozpoznany
pod względem występowania
surowców mineralnych.
Na lokalne potrzeby eksploatowano
żwiry i piaski

Na terenie gminy Domaszowice, do chwili planuje się utworzenie strefy
obecnej nie zostały wyznaczone
chronionego krajobrazu górnej
prawnie obszary sieci Natura 2000.
Widawy.
Fragment Obszaru Chronionego
Krajobrazu "Lasy Stobrawsko- Turawskie".
6 pomników przyrody w sołectwie
Gręboszów.

Namysłów - miasto

-droga krajowa nr 42
budowa obwodnicy wsi
Namysłów- Rudniki,
Gręboszów
'-linia kolejowa nr 143 KaletyWrocław

Gmina słabo uprzemysłowiona.
Największe zakłady (zlewnia Widawy):
'-zakłady usług stolarskich; 2 w Woskowicach Górnych, 1 w
Strzelcach,
'-zakłady usług budowlanych; 2 w Strzelcach

użytki rolne w całej gminie:
9288,0 ha,
uprawa zbóż i buraków,
sadów i warzyw

Domaszowice

Wilków

Bierutów - miasto

-droga wojewódzka nr 451
Oleśnica - Namysłów (8,7
km),
'-drogi powiatowe oraz drogi
gminne (71,7 km),
'-linia kolejowa Kalety–
Wrocław (8,4 km)

użytki rolne: 8956,5 ha
(dominuje uprawa zbóż i
buraków),
3 stawy hodowlane (47,5
ha) w:
Dębnik, Jakubowice i
Wilków

największe przedsiębiorstwa w Bierutowie:
-Osadkowski S.A. (branża rolna),
-KPH Przymierze Dolnoś.l Fabryka Silników Elektrycznych
Grzegorz Kojro (w upadłości),
-Przetwórnia Owoców i Warzyw "Anna Plus" Sp. z o.o,.
-Tripus Polska Sp. z o.o. art. elektryczne,
-Bierutowska Sp. Niewidomych "Biersin" art. elektr.,
-Ambroży Sp. z o.o. branża rolna

lasy: 246 ha

zalesić do
roku 2011 ok.
80 ha gleb
gorszej jakości

Brak udokumentowanych surowców 5 parków objętych ochroną konserwatorską
mineralnych.
w m.:
Idzikowice (4,6ha), Jakubowice (4ha),
Pągów (4ha), Wilków (2,6ha) i
Krzyków (0,9ha).

obszar Natura 2000: (dyr. siedliskowa)
Lasy Grędzińskie Kod obszaru:
PLH020081,

2 ścieżki rowerowe:
nr 1 ok. 20 km z Wilkowa
przez różne miejscowości do
Wilkowa,
nr 2 ok. 8 km z Lubska do
Pągowa

postuluje się utworzenie Obszaru
Chronnionego Krajobrazu "Dolina
Widawy"

Tabela 2.1. Zestawienie pierwsze. Gospodarka wodna w gminach zlewni Widawy

ZAOPATRZENIE W WODĘ

Nazwa gminy
układ gmin z biegiem rzeki

Bierutów - obszar wiejski

Twardogóra - obszar wiejski

% pow.
gminy w
zlewni
Widawy

92,81

30,72

STAN AKTUALNY
wodociągi: dla miejscowości
woda podziemna - w. pod.
woda powierzchniowa - w. pow.
Stacja (zakład) uzdatniania wody- SUW (ZUW)
wod: Wabienice, w. pod. Q=187,8 [m3/d]
wod: Strzałkowa, w. pod. Q=36,5 [m3/d]
wod: Jemielna (Dom Pomocy Społecznej), w.
pod. Q=86 [m3/d]
wod: Stronia (Q maxd), w.pod. Q=345 [m3/d]
wod: Gorzesław,
wod: Zbytowa (zakładowy), w.pod. Q=200
[m3/d]
wod: Posadowice (zakładowy)

100

Oleśnica (gm. miejska)

100

Jelcz-Laskowice - obszar wiejski

53,87

Miasto Jelcz-Laskowice oraz wsie (zlewnia
Widawy): Kopalina, Miłocice Małe,
Chwałowice, Dębina, Miłoszyce i Dziuplina
zaopatrywane są w wodę z wodociągu
miejskiego
oraz z ujęcia w. pod. (pobór max 13000 m3/d)
we wsi Piekary (poza zlewnią Widawy) o
wydajności:Q=3000 [m3/d]
Pozostałe miejscowości posiadają sieci
wodociągowe
i nowoczesne lokalne SUW w.pod. (zlewnia
Widawy): Q=130,6 [m3/d]
'-ujęcie Grędzina dla: Grędzina, Brzezinki,
'-ujęcie Miłocice dla: Q=587,2 [m3/d] Miłocice.
Gmina prawie w 100% zwodociągowana (163,0
km).

patrz wyżej

Jelcz-Laskowice - miasto

34,62

PLAN (na lata)

wodociągi: dla miejscowości

plan (2007-2013)
wod: Sątok,
wod: Radzieszyn,
wod: Posadowice,
wod: Gorzesław-Strzałkowa,
wod: Strzałkowa- Solniki Wielkie,
wod: Kruszowce- Paczków,
wod: Stronia- Jemielna,
wod: Stronia- Wabienice

Gmina prawie w 100% zaopatrywana jest w
wodę z wodociągu komunalnego.
'-Wodociąg grupowy Grabowno Wielkie zasila
w wodę (w zlewni Widawy): Grabowno Wielkie.
W.pod. jest uzdatniana w SUW w ilości:
Q=402 [m3/d]
'-Wodociąg grupowy Twardogóra - Goszcz
zasila w wodę (w zlewni Widawy) Qmaxh: 100
[m3/d]
Sądrożyce, Sosnówkę,
'-Wodociąg grupowy Chełstów zasila w wodę
(w zlewni Widawy): Chełstów Q=160 [m3/d]

5 ujęć w.pod.:
Krzeczyn, Świerzna (Ligota Wielka), Zarzysko,
Ostrowina, Jenkowice,
5 wodociągów o długości 153,28 km,
3 stacje uzdatniania wody (Zarzysko,
Krzeczyn, Świerzna)
Oleśnica

ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH

budowa sieci wodociągowej
Ostrowina-Brzezinka oraz budowa
stacji uzdatniania wody
obsługującej miejscowości
Ostrowina i Brzezinka

STAN AKTUALNY

MAŁA RETENCJA I ZBIORNIKI ZAPOROWE

PLAN

STAN AKTUALNY

GOSPODARKA ODPADAMI

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

kanalizacja:
sanitarna -k.s.,
deszczowa -k.d.,
rozdzielcza -k.r.

kanalizacja:
sanitarna -k.s.,
deszczowa -k.d.,
rozdzielcza -k.r.

oczyszczalnie ścieków:
M- mechaniczna,
MB- mechaniczno-biologiczna,
MBC- mechaniczno- biologicznochemiczna

oczyszczalnie ścieków

2 stawy hodowlane o pow.
2 ha i 2,2 ha

k.s. w Stronii na osiedlu
byłego PGR z szambem,
k.d. w szkole w
Wabienicach,
k.s. w Domu Pomocy
Społecznej w Jemielnie

plan (2007-2013) budowa
kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Karwiniec w
celu ochrony ujęć wód
podziemnych dla miasta i
gminy Bierutów

"Zbiornik (QKM) Oleśnica
o zasobach ok. 55000
[m3/d]
należy do GZWP
wymagających
szczególnej ochrony

Tereny rolne gminy
Twardogóra są
zmeliorowane. Znajduje
się na nim 221,7 km
rowów melioracyjnych i
1793 ha drenażu.

K.s.na terenie osiedla
mieszkaniowego w
Grabownie Wielkim

2 GZWP (199,9 km2)
podlegają szczególnej
ochronie jakościowej i
ilościowej:
'-GZWP-322 "Zbiornik
Oleśnica” o zasobach
dyspozycyjnych:Q=60000
[m3/d]
'-GZWP-321 „Subzbiornik
Kąty Wrocław-OławaBrzeg” o zasobach
dyspozycyjnych: 80000
[m3/d]

1 zbiornik w gminie o poj.
55 tys. m3

2 GZWP podlegają
plan 2008-2015:
szczególnej ochronie
utrzymanie czystości wód
jakościowej i ilościowej:
podziemnych przez
'-GZWP-320 Pradolina
modernizacje i remonty
Odry (S Wrocław) o
infrastruktury technicznej
zasobach dyspozycyjnych:
Q=250000 [m3/d]
'-GZWP Subzbiornik
Trzeciorzędowy Kąty
Wrocławskie-Oława-BrzegOleśnica o zasobach
dyspozycyjnych: 80000
[m3/d]

glinianki po eksploatacji
piasku, żwiru i iłu w
Miłoszycach i
Chwałowicach

Wsie gminy Jelczplan 2008-2015:
Laskowice
budowa k.s. na obszarach
skanalizowane w ok.
wiejskich
25%. W realizacji sieć w
Miłoszycach (zlewnia
Widawy).
Długość sieci
kanalizacyjnej w gminie
60,7 km

2 glinianki (1 jest
kąpieliskiem)

Miasto Jelcz-Laskowice
prawie w 100%
skanalizowane.

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych GZWP

2 GZWP o pow. 35,6 km2:
GZWP-322 "Zbiornik
Oleśnica" zasoby
dyspozycyjne:
GZWP-320 "Pradolina
Odry (S Wrocław) zasoby
dyspozycyjne:

PLAN (na lata)

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

melioracje

49000

225000

zakładanie oczek śródpolnych i
k.s. 15,44 km w:
stawów; prognozowany zbiornik małej Boguszyce, Smardzów,
retencji "Sokołowice" na rzece
Spalice
Oleśnica o pow. 34,5 ha i obj. 400 000
m3

budowa k.s.:
Bystre, Bystre Osada,
Niesiszów, SokołowiceGęsia Górka

STAN AKTUALNY

oczyszczalnia mechaniczna
plan (2007-2013) budowa
gorzelni w Posadowicach Q=76 oczyszczalni scieków w
[m3/d] ( w okresie kampanijnym) miejscowości Stronia
o przepustowości 110 m3/d;
oczyszczalnia ścieków w
Bierutowie (istnieje od 1999 r.) o
przep. 1100 m3/d max. 1900
m3/d)

wysypisko gminne zamknięte
w roku 2009 ?
Po roku 2009 składowisko
centralne dla powiatu

MB w Grabownie Wielkim o
przepustowości Q=54 [m3/d]
Zrzut scieków oczyszczonych do
potoku Boguszyckiego (km
18+360)

Na terenie gminy funkcjonuje
wysypisko odpadów
komunalno (0,7ha)przemysłowych (0,3 ha),
zlokalizowane w obrębie wsi
Grabowno Wielkie
oraz liczne wysypiska "dzikie"

mechaniczno- biologiczna
oczyszczalnia ścieków w
Oleśnicy Q=7140 [m3/d] (ścieki
bytowo-gosp. i przem.) o dużej
przepustowości: 31200 m3/d,
zrzut do Oleśnicy

budowa biologicznomechanicznej oczyszczalni
ścieków w Bystrym,
zrzut do Świerznej

składowisko w m. Smolna (6,8
ha)

komunalne składowisko
odpadów w Dębinie o
pojemności 200 tys. m3,
składowanie odpadów do 2010

MBC w Jelczu-Laskowicach
Q=3500 [m3/d] zaprojektowana
na 4500 m3/d, z możliwością
rozbudowy do 9000 m3/d

PLAN (na lata)

przemysłowe wysypisko
odpadów poprodukcyjnych

plan 2008-2015:
rekultywacja składowiska
odpadów komunalnych po
zamknięciu składowiska w
kwietniu 2009

PRZEMYSŁ

TRANSPORT

Nazwa gminy
układ gmin z biegiem rzeki

Bierutów - obszar wiejski

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

ROLNICTWO

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

LASY

PLAN

STAN AKTUALNY

ZAS. SUR. MINERAL.

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

OBSZARY CHRONIONE

STAN AKTUALNY

TURYSTYKA

PLAN (na lata)

droga woj. Nr 451 Olesnica - plan (2007-2013)
Kluczbork
droga woj. Nr 396 Bierutów Strzelin
długość dróg ogółem: 91,4
km
linia kolejowa Wrocław Kluczbork

użytki rolne: 9857 ha
produkcja zbóż (pszenica)
oraz kukurydza,
stawy hodowlane- 13 ha we
wsiach: Paczków, Zbytowa,
Stronia i Satok

grunty leśne: 3446 ha
siedliska leśne: boru
świeżego, boru
mieszanego świeżego,
boru mieszanego
wilgotnego, lasu
mieszanego wilgotnego
, siedliska olsu

nie ma czynnych punktów
Obszar "Natura 2000": (dyr. siedliskowa)
postuluje się utworzenie Obszaru
eksploatacji surowców mineralnych Bierutów Kod obszaru: PLH020065, (dyr.. Chronnionego Krajobrazu "Dolina
siedliskowa) PLH020081 Lasy Grądzińskie Widawy"

szlaki wędrówki pieszej:
czerwony- 21km Oleśnica Miłocice,
żółty- 6,5 km Bierutów Smolna,
szlaki rowerowe:
trasa folwarków 20km
Bierutów- WabieniceBierutów,
trasa doliny Widawy 30 km
Bierutów- Kijowice- Bierutów,
szlak kajakowy 40 km
Bierutów- Wrocław

Na terenie gminy znajdują
się następujące drogi
wojewódzkie i powiatowe

użytki rolne: 5286 ha
(dominuje uprawa zbóż
głównie pszenicy)

lasy: 7537 ha,
dominują siedliska boru
mieszanego świeżego i
lasu mieszanego
świeżego

ekploatacja piasku i żwiru w
(zlewnia Widawy):
Grabowno Wielkie, Sądrożyce,
Chełstów

obszar Natura 2000 (poza zlewnią w
Do objęcia ochroną wąwozy na
zlewni Widawy): PLB020001 Dolina
terenie obrębu Sądrożyce (zlewnia
Baryczy, PLH020101 Leśne Stawki koło
Widawy)
Goszcza, PLH020041 Ostoja nad Baryczą,
rezerwat przyrody "Torfowisko k. Grabowa"
(4,22 ha)

Stopień obecnego zalesienia
stwarza bardzo atrakcyjne
możliwości rekreacyjne dla
zbieractwa
runa leśnego i pieszych
wędrówek.
Szlak turystyczny z
Grabownicy przez
Twardogórę Grabowno
Wielkie do Brzezinki w gm.
Oleśnica.

Największe zakłady produkcyjne:
'-„Boramex” – przetwórstwo rolno-spożywcze - Spalice
'-„Lesta” – produkcja obuwia - Oleśnica,
'-„Oltrans” – produkcja zbiorników olejowych, szamb i kabin
sypialnych - Spalice,
'-„Poliplast” – produkcja armatury sanitarnej z PCV - Spalice,
'-Garbarstwo Skór Licowych,
'-Zakład Produkcji Kostki Brukowej - Gajków,
'-Produkcja drzwi „DRZWI-MET” w Smardzowie,
'-„LAMAR” w Smardzowie – producent spojlerów do samochodów
ciężarowych

użytki rolne: 16140 ha
(dominuje uprawa zbóż
głównie pszenicy)

lasy: 5466 ha

Na terenie gminy Oleśnica nie
występują udokumentowane złoża
surowców naturalnych o znaczeniu
przemysłowym.
1 czynna kopalnia kruszywa
naturalnego (piasku i żwiru) we wsi
Ligota Wielka (ok. 3,05 ha).

obszar Natura 2000: (dyr. siedliskowa)
Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego
Kod obszaru: PLH020091,
5 użytków ekologicznych/ rezerwat leśny:
'-Las Boguszycki (70,27 ha),
'-Olsy Sokołowickie (77,98 ha),
'-Ols Spalicki (4,94 ha),
'-Mokradła Boguszyckie (36,3 ha), Dęby
Boguszowickie,
'-w obrębie Smolna,
20 pomników przyrody

plany 2008-2015:
'-budowa obwodnicy
Miłoszyc,
'-budowa i remonty
dróg i ulic na
obszarach wiejskich

Na terenach miasta Jelcz- Laskowice i wsi Łęg utworzona została
Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Obszar
Aktywności Gospodarczej (61,1ha), a w niej wybudowano fabrykę
Toyota Motor Industries Poland i inne.
Ważniejsze zakłady w gminie;
Miłoszyce:
'-Instytut Mechaniki Sp.z o.o.,
'-STELWELD Sp.z o.o.

użytki rolne (cała gmina):
9266 ha

plany 2008-2015:
'-budowa obwodnicy
m. Jelcz-Laskowice,
'-budowa i remonty
dróg i ulic na obszarze
miasta

Na terenach miasta Jelcz- Laskowice i wsi Łęg utworzona została
Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Obszar
Aktywności Gospodarczej (61,1ha), a w niej wybudowano fabrykę
Toyota Motor Industries Poland i inne. Ważniejsze zakłady w
mieście:
'-RONAL POLSKA Sp.z o.o.,
'-Instytut Mechaniki Sp.z o.o.,
'-STELWELD Sp.z o.o.,
'-JELCZ-KOMPONENTY Sp.z o.o.,
'-Zakłady Samochodowe JELCZ S.A.,
'-BLACK RED WHITE Sp.z o.o.,
'-DYKA Sp.z o.o.,
'-AUTOLIV Sp.z o.o.,
'-SAKRET Sp.z o.o.,
'-MÜLLER Sp.z o.o.,
'-PLAYECO,
'-PPHU BiZ - Masarnia,
'-B&B – Usługi Budowlane Transport Ciężarowy,
'-POSiCZ POLMOZBYT JELCZ S.A.,
'-CHROMAX,
'-AUTO-MATUNIN Sp.z o.o.,
'-CHEMIX Sp.z o.o.,
'-KELLYS Sp. z o.o.,
'-Przedsiębiorstwo Usług Techniczno-Socjalnych PUTS
(ciepłownia)

stawy hodowli ryb w JelczuLaskowicach

Twardogóra - obszar wiejski

Oleśnica

STAN AKTUALNY

długość dróg 282 km, w tym:
'-droga krajowa nr 8
Wrocław – Warszawa,
'-droga krajowa nr 25
Oleśnica – Kalisz,
'-droga wojewódzka nr 340
Oleśnica-Ścinawa,
'-droga wojewódzka nr
451Oleśnica-Namysłów,
linie kolejowe:
'-Wrocław-Warszawa,
Oleśnica-Kluczbok,
Oleśnica-Jarocin

PLAN (na lata)

Objęcie ochroną prawną w postaci
użytków ekologicznych:
'-„Łąka Oleśnicka” (4,73 ha);
'-„Łąka Spalicka” (4 ha);
'-„Uroczysko Grotowskiego - Małe
Brzezie” (49,92 ha), obszar
chronionego krajobrzu Dolina
Widawy

Oleśnica (gm. miejska)
2 drogi wojewódzkie (nr 455
i 396) do Wrocławia i do
Opola,
2 drogi powiatowe do Oławy
i Oleśnicy,
kolej do Wrocławia i Opola

Jelcz-Laskowice - obszar wiejski

Jelcz-Laskowice - miasto

proponuje się
zalesienie 850
ha

Ekspolatacja piasków i pospółki z 5 obszary Natura 2000: (dyr. siedliskowa)
złóż; jedno (zlewnia Widawy) w
Lasy Grędzińskie Kod obszaru:
Minkowicach Oławskich
PLH020081, (dyr. siedliskowa) Grądy w
Dolinie Odry Kod obszaru: PLH020017,
(dyr. ptasia) Grądy Odrzańskie Kod
obszaru: PLB020002,
55 obiektów przyrody ożywionej i
nieożywionej, w tym 15 pomników
przyrody, rez. przyrody: Grodzisko
Ryczyńskie, Kanigóra, Łacha Jelcz (15,11
ha, w tym ok. 6 ha powierzchnia otwartego
lustra wody), Zwierzyniec, Stobrawski Park
Krajobrazowy (52 636 ha; 1999)

projekt obszaru chronionego
krajobrazu „Dolina Widawy”, w
obrębie gm.też projektowany PK
Dolina Odry II, przekształcenie w
użytki ekologiczne: nieużytków
bagiennych

spływ kajakowy rzeką
Widawą długości ok. 110
km,
4 ośrodki jeździeckie: 2 w
Chwałowicach, 1 w Miłocice
Małe, 1 w Jelczu Laskowicach

plan 2008-2015:
'-wyznaczenie i opisanie tras
rowerowych oraz promowanie
rekreacji rowerowej,
'-wyznaczenie i opisanie tras oraz
promowanie rekreacji konnej,
'-rozbudowa infrastruktury
sportowej na obszarach wiejskich

plan 2008-2015:
'-budowa stadionu wraz z
centrum rekreacyjno-sportowym,
'-rozbudowa pływalni miejskiej w
Jelczu-Laskowicach,
Budowa Hali WidowiskowoSportowej

Tabela 2.1. Zestawienie pierwsze. Gospodarka wodna w gminach zlewni Widawy

ZAOPATRZENIE W WODĘ

Nazwa gminy
układ gmin z biegiem rzeki

Czernica

Długołęka

Dobroszyce

Wisznia Mała

M. Wrocław

% pow.
gminy w
zlewni
Widawy

84,65

STAN AKTUALNY
wodociągi: dla miejscowości
woda podziemna - w. pod.
woda powierzchniowa - w. pow.
Stacja (zakład) uzdatniania wody- SUW (ZUW)

ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH

PLAN (na lata)

wodociągi: dla miejscowości

STAN AKTUALNY

PLAN

MAŁA RETENCJA I ZBIORNIKI ZAPOROWE

STAN AKTUALNY

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych GZWP

PLAN (na lata)

melioracje

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

GOSPODARKA ODPADAMI

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

kanalizacja:
sanitarna -k.s.,
deszczowa -k.d.,
rozdzielcza -k.r.

kanalizacja:
sanitarna -k.s.,
deszczowa -k.d.,
rozdzielcza -k.r.

oczyszczalnie ścieków:
M- mechaniczna,
MB- mechaniczno-biologiczna,
MBC- mechaniczno- biologicznochemiczna

oczyszczalnie ścieków

GZWP nr 320 "Pradolina
Odry" Q=225000 [m3/d]
GZWP nr 321
"Subzbiornik Kąty
Wrocławskie-Oława-BrzegOleśnica"

Rowy melioracyjne
projektowana jest lokalizacja zb.
występują gęsto, a ich
"Widawa" w rejonie wsi Krzyków
całkowita długość wynosi
176 km.
Na terenie gminy Czernica
nie występują zbiorniki
retencyjne.

k.s. we wsiach (zlewnia
Widawy):
Wojnowice (znikomo),
Dobrzykowice,
Kamieniec Wrocławski,
skanalizowanych jest
56,2% gminy

41 miejscowości w gminie, wszystkie
POS 2006, Strategia 2011-2020
zwodociągowane oraz prywatne studnie
uporządkowanie gospodarki
kopane i wiercone,
wodno-ściekowej
16 ujęć w. pod. oraz woda z magistrali m.
Wrocławia,
7 stacji uzdatniania wody: Borowa, Długołęka,
Łosice, Łozina, Piecowice, Siedlec, Śliwice,
sieć wodoc magistralna 47,8 km, rozdzielcza
198 km

W obrębie gminy
Długołęka obecnie nie
występują Główne
Zbiorniki Wód
Podziemnych

Na terenie Gminy
Długołęka nie występują
zaporowe zbiorniki
retencyjne

k.r. 129,3 km
skanalizawane w 100%
Piecowice, częściowo:
Mirków, Długołeka,
Kamień, Wilczyce i
Kiełczów; gmina
skanalizowana w 27%

Strategia 2011, POS 2004
Gmina zwodociągowana jest w 87.7%, długość
sieci wodociągowej wynosi 99.6 km.
Gmina zaopatrywana w wodę z 3 ujęć w. pod.:
Dobroszyce, Łuczyna, Jenkowice-Dąbrowa
(ujęcie położone poza terenem gminy), ujęcie
pomocnicze Siekierowice
3 SUW Dobroszyce, Łuczyna, Jenkowice.
Ujęcie w Dobroszycach (studnie Iz i Iiz)
Qe=66.0 m3/h s=3.5-5.0 m
Ujęcie Łuczyna (studnie Ia i Iż) Qe=13.0 m3/h
s=2.7 m
Ujęcie Siekierowice (studnie 1 i 1a) Qe=16.0
m3/h, s=2.7

Strategia 2011
Sieć wodociągowa będzie
sukcesywnie rozbudowywana i
modernizowana na bazie
istniejącego układu w miarę
narastania potrzeb; likwidacja
nieczynnych ujęć wód;

POS 2004
20% powierzchni gminy
zajmują GZWP:
GZWP nr 322 "Zbiornik
Oleśnica"
GZWP nr 321
"Subzbiornik KątyWrocław-Oława-Brzeg"

SRG stawy hodowlane
(ok. 13) o łącznej
powierzchni 82 ha, w tym
zespół dużych stawów w
Dobroszycach i
Strzelcach; oraz 2 małe
zbiorniki na Dobrej

sieć kanalizacyjna - ok.
29 km,

MB oczyszczalnia ścieków w
Dobroszycach (115 m3/d ) o
przepustowości: 500 m3/d,
zrzut do Dobrej; MB
oczyszczalnia w Dobrzeniu (20
m3/d) o przepustowości 50 m3/d
zrzut do Dobrej
(zmodernizowana w 1997 r.)

dokończenie budowy
kanalizacji bytowo –
gospodarczej w
miejscowościach
Siekierowice, Mękarzowice i
Łuczyna;
budowa oczyszczalni
ścieków w Siekierowicach lub
systemu gromadzenia
ścieków z w/w miejscowości i
tłoczenie ich do oczyszczalni
ścieków w
Dobroszycachbudowa
kanalizacji w Nowosiedlicach;
rozbudowa kanalizacji w
Dobroszycach

składowisku odpadów
rozbudowa składowiska w
komunalnych zlokalizowane na Łuczynie
terenie wsi Łuczyna o
powierzchni 1,2 ha i
pojemności 110 tys. m3
(istnieje od 1998 r. i będzie
eksploatowane 2038 r.)

Strategia 2008-2015, POS 2004 Gmina
Wisznia Mała jest w 100% zwodociągowana.
Sieć wodociągowa w 2007 r. wynosiła 140.9
km.
3 ujęcia w.pod. oraz 3 SUW: Wisznia MałaMachnice, Psary, Kryniczno; ujęcie Wisznia
Mała, 3 studnie pracujące na przemian, Qe=81
m3/h
ujęcie Psary, st. nr 1 Qe=35.0 m3/h, st. nr 2
Qe=25.0 m3/h, st. nr 1 AW Qe=29.0 m3/h
ujęcie Kryniczno, 2 studnie pracujące na
przemian, Qe=15.0 m3/h

Strategia 2008-2015, POS 2004
Przewiduje się zwiększenie
wydajności ujęć w ramach
rozpoznanych możliwości,
rozbudowę sieci wodociągowych
na dotychczas zainwestowanych
terenach gminy i podłączenie do
nich nowych układów zabudowy.
Dla wodociągu Wisznia Mała
planuje się powiększenie
wydajności isteniejącego ujęcia
poprzez wywiercenie dodatkowej
studni (studnie odwiercono w
miejscowości Machnice). Dla
wodociągu Psary planuje sie
rozbudowę SUW. Rozbudowa
hydroforni Machnice

Na terenie gminy nie
występuje GZWP. Od
południa gmina sąsiaduje
z GZWP nr 320 "Pradolina
rzeki Odry"

kilka zbiorników wód
stojących o łącznej pow.
13 ha w postaci gł. stawów
hodowlanych ale taż zb.
przeciw pożarowe oraz
retencyjne: (Machnice – 4
sztuki,
Malin – 3 sztuki, Wisznia
Mała, Ligota Piękna ,
Szewce, Wysoki Kościół,
Kryniczno, Ozorowice,
Rogóż, Szymanów, Psary
– po jednej sztuce).
.

Strategia Łączna długość
sieci kanalizacyjnej
wynosi 26,4 km, w
miejscowościach
Strzeszów, Wisznia
Małą, Ligota Piękna; 5
pompowni ścieków,

w Strzeszowie, funkcjonuje
mechaniczno – biologiczno chemiczna
oczyszczalnia ścieków
komunalnych o wydajności 500
m3/dobę (od 1998 r.);
obciążenie w 2008 r. 250 m3/d

uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej doliny rzeki
Widawa - budowa i
modernizacja infrastruktury
oczyszczania ścieków i
kanalizacji sanitarnej

w miejscowościach
Piotrkowiczki od 1995 r.
(zrekultywowane) i Mienice od
2004 r. , zlokalizowane
są dwa składowiska odpadów

budowa i modernizacja
infrastruktury
zagospodarowania
odpadów

Miatso Wrocław ma dwa ujęcia wody (ujęcie
infiltracyjne z Oławy Mokry Dwór - skąd jest
99% uzytkowanej we Wrocławiu wody) i w
Leśnicy (1%); Miasto jest zwodociągowane w
99%; aktualizacja POS 2009 Miasto Wrocław
zaopatrywane jest z dwóch ujęć: ujęcie
infiltracyjne korzystające z zasobów wód
powierzchniowych na Nysie Kłodzkiej, skąd
woda poprzez system przerzutowy przez rzeke
Oławę trafia do dwóch zakładów produkcji
Zakład Produkcji Wody Mokry Dwór
Zakład Produkcji Wody Na Grobli (wydajność
ujęcia maxd=250 000 m3/d)
ujęcie w Leśnicy (3 studnie głębinowe)
długość sieci wodociągowej miasta Wrocławia
wynosi 1872 km i zaoptaruje 99%
mieszkańców

Aktualizacja POS 2009
Modernizacja i wymiana
elementów sieci wodociągowej w
ramach projektu "Poprawa jakości
wody we Wrocławiu"; modernizacja
Zakładu Produkcji Wody Mokry
Dwór i Na Grobli, modernizacja
studni głębinowej w Leśnicy;
PRZEBUDOWA PRZELEWU DO
WIDAWY NA KANALE ODRAWIDAWA ORAZ ZWIĘKSZENIE
PRZEPUSTOWOŚCI KANAŁU z
150 m3/s do 300 m3/s

Aktualizacja POS 2009
Miasto Wrocław leży w
obrębie GZWP nr 320
Kąty Wrocławskie-OławaOleśnica-Brzeg

Zbiornikami retencyjnymi planowana jest budowa polderów
dla Wrocławia są
Opole i Racibórz
Głębinów i Otmuchów (na
Nysie Kłodzkiej) o poj. 5
miliardów m3 a
zbiornikami ppow są
zbiorniki: Oława-Lipki (o
pojemności 30 mln m3),
Oławka (o pojemności 12
mln m3) i BliżanowiceTrestno ( o pojemności 3,8
mln m3); dodatkowo są
stawy (Park S. Tołpy, w
ogrodzie Botanicznym,
Parku Szczytnickim, Parku
Szczytnickim) oraz
glinianki

Miasto Wrocław
planowana dalsza
skanalizowany w 93,7%, rozbudowa sieci
kanalizacyjnej i
przepompowni ścieków

Wrocławska mechanicznobilogiczna oczyszczalnia
ścieków na Janówku (od 2001
r.) o przepustowości 90 000
m3/d, część ścieków kierowana
jest nadal na Pola Irygacyjne
Osobowice o przepustowości 70
000 m3/d, część ścieków z
Wrocławia kierowana jest do
oczyszczalni w Ratyniu o
przepustowości 880 m3/d

Aktualnie m. Wrocław nie
posiada własnego składowiska
odpadów i odpady rozwożone
są do kilku okolicznych
składowisk

objęcie całego miasta
systemem selektywnego
zbierania odpadów,
stworzenie miejsc sortowni
i prze ladunku odpadów,
budowa instalacji
termicznego
unieszkodliwiania
odpadów,

projekt kanalizacji dla
miejscowości Szczodre,
Domaszczyn

M we wsi Kamieniec Wrocławski
do wstępnego oczyszczania
ścieków. W obrębie wsi
Dobrzykowice znajdują
się pola irygacyjne o
powierzchni 111,46 ha
pracujące systemem
zalewowym. Średnie obciążenie
pól wynosiło Q=450 [m3/d]

90% śmieci wywożonych jest
poza teren gminy Czernica.

oczyszczalnia ścieków w
Mirkowie Q=180 [m3/d] o
przepustowości 1500 m3/d
zrzut do potoku Topór dopływu
Dobrej,
-budowa grupowej oczyszczalni
w m. Borowa dla m. Byków,
Borowa, Raków, Oleśniczka,
Bielawa, Kątna

brak czynnego składowiska
odpadów komunalnych,
3 składowiska odpadów
przemysłowych:
'-w Piecowicach (1,4 ha)
zrekutywowane,
'-w Bielawie (2,3 ha) zamknięte
w 2010r jest rekultywowane,
'-w Kamieniu (52,5 ha) z
odzyskiem i
unieszkodliwianiem odpadów;
czynne składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne i
obojętne skłdowisko odpadów
w Bielawie (gm. Długołęka)

48,31

16,13

PLAN (na lata)

Wszystkie wsie gminy Czernica są
zwodociągowane. Około 99% gospodarstw
korzysta z wodociągu grupowego Nadolice –
Czernica.
Ujęcie w. pod. (3 studnie) i SUW w Nadolicach
Wielkich (o przeustowości 2800 m3/d) w ilości
Qmax=2700 [m3/d]
Ujęcie w. pod. (4 studnie) i SUW w Kamieńcu
Wrocławskim (o przepustowości 220 m3/d)

100

81,9

STAN AKTUALNY

PRZEMYSŁ

TRANSPORT

Nazwa gminy
układ gmin z biegiem rzeki

Czernica

Długołęka

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

ROLNICTWO

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

LASY

PLAN

STAN AKTUALNY

ZAS. SUR. MINERAL.

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

TURYSTYKA

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

-droga wojewódzka nr 455
(Wrocław- Jelcz-Laskowice),
'-droga powiatowa nr 1535D
(Wrocław- Nadolice
Wielkie),
'-linia kolejowa WrocławOpole,
'-linia kolejowa drugorzędna
Wrocław- Jelcz

Większe zakłady przemysłowe (w zlewni Widawy):
'-Zakład Syntezy Organicznej SYNPEKO w Dobrzykowicach

użytki rolne: 5478 ha,
stawy rybne w Chrząstawie
Wielkiej - Zielonka (ok.
10,5 ha)

lasy i grunty leśne:
1715 ha

Obszar gminy Czernica jest ubogi w
surowce mineralne.
Piaski i żwiry rzeczne wydobywane
w rejonie Chrząstawy Wielkiej

obszar Natura 2000: (dyr. siedliskowa)
Lasy Grędzińskie Kod obszaru:
PLH020081, (dyr. siedliskowa) Grądy w
Dolinie Odry Kod obszaru: PLH020017,
(dyr. ptasia) Grądy Odrzańskie Kod
obszaru: PLB020002, (dyr. ptasia) Dolina
Widawy i Oleśnicy Kod obszaru: PL 147

użytki ekologiczne (zlewnia
Widawy): "Las Wojnowicki wraz z
łąkami nad Odrą" i "Łąki nad Odrą
koło Kotowic", Trwają
prace nad utworzeniem Parku
Krajobrazowego Dolina Odry II,
który miałby
obejmować swym zasięgiem m.in.
gminę Czernica, projektowany jest
Obszar Chronionego krajobrazu
"Dolina WIdawy"

droga krajowa nr 8 Wrocław Warszawa,
odcinek drogi ekspresowej
S8 Wrocław – Warszawa,
łącznik autostradowy
wychodzący w m. Mirków,
który stanowi element
Autostradowej Obwodnicy
Wrocławia (AOW)
drogi gminne:
Milicz- Wrocław, WrocławTrzebnica, DługołękaTrzebnica, WrocławOleśnica,
2 linie kolejowe: WrocławOleśnica- Warszawa,
Wrocław- Trzebnica

Najistotniejsze zakłady:
-Betoniarnia BETARD w Długołęce (mat. budowlane),
-Zakład Galwanizacyjny Cynkowanie Ogniowe w Bykowie,
-Bosch Układy Hamulcowe Sp. z o.o. w Mirkowie,
-Wytwórnia Mas Bitumicznych POLSKI ASFALT w Bykowie,
-Oczyszczalnia ścieków w Mirkowie,
-Gospodarstwo trzody chlewnej POL-LEAN Sp. z o.o. w Łosicach
i Piecowicach,
-Firma lakiernicza „HYAB ALUCROM” w Bykowie,
-Renevis Sp. z o.o. w Kamieniu,
-Centrum Handlowe SELGROS Cash&Carry

użytki rolne: 15037 ha,
ok. 206,15 ha stawów
rybnych

lasy i zadrzewienia:
3767 ha

piasek i kruszywo naturalne

3 obszar Natura 2000, (dyr. siedliskowa)
Stawy w Borowej Kod obszaru:
PLH020045, (dyr. siedliskowa) Lasy
Grędzińskie Kod obszaru: PLH020081,
(dyr. ptasia) Dolina Widawy i Oleśnicy Kod
obszaru: PL 147, 14 zarejestrowanych i
objętych
ochroną pomników przyrody

3 projektowane
obszary chronionego krajobrazu:
"Dolina Dobrej", "Dolina Widawy",
"Wzgórza Trzebnickie",
3 obszary NATURA 2000: dwa
Specjalne Obszary Ochrony
Siedlisk Natura 2000 – „Lasy
Grędzińskie” i „Kumaki Dobrej”
oraz
jeden proponowany obszar
specjalnej ochrony ptaków –
„Dolina Widawy i Oleśnicy”.

firmy związane z budownictwem, przemysłem drzewnym,
przetwórstwem przemysłowym;

użytki rolne stanowią
48,35%, w gminie jest 17
stawów

SRG 44,73% pow.
gminy zajmują lasy

SRG 5 udokumentowanych złóż
SRG i sfd: obszar Natura 2000: (dyr.
kopalin tj.: 4 złoża kruszywa
siedliskowa) Kumaki Dobrej Kod obszaru:
naturalnego: „Sadków –
PLH020078, 2 pomniki przyrody
Transped”, „Strzelce”, „Strzelce I” i
„Złotów” oraz złoże gazu ziemnego
„Czeszów”. Ponadto w latach
ubiegłych
wykreślono z Bilansu zasobów dwa
złoża kruszywa naturalnego:
„Sadków” i „Mękarzowice” oraz
złoże gazu
ziemnego „Dobrzeń”.

poszerzenie proponowanego
Obszaru Chronionego Krajobrazu
„Wzgórza Trzebnickie” oraz
wciągnięcie 16 drzew jako pomniki
przyrody; ochrona dolin rzecznych
poprzez utworzenie i
funkcjonowanie związku gmin
Doliny Widawy,

SRG na
terenie gminy Dobroszyce
zlokalizowanych jest 7
założeń parkowych
(pałacowe, dworskie) z
czego część podlega
ochronie konserwatorskiej.
Obecna infrastruktura
turystyczna gminy składa się
z 5 obiektów noclegowych
oraz ze znakowanych
pieszych i rowerowych
szlaków

aktywizacja ekoturystyki w
postaci: agroturystyka i turystyka
wiejska, budowa bazy
rekreacyjnej
budowa ścieżek rowerowych i
szlaków pieszych, wytyczenie
nowych szlaków dla jeździectwa,
dorożek, narciarstwa biegowego,
ścieżek dydaktycznych
pozyskanie zbiornika w
Dobrzeniu.

1 droga krajowa, 2 drogi
wojewódzkie, 8
dróg powiatowych oraz 13
odcinków dróg gminnych
oraz 2 linie kolejowe

zakłady produkcyjne i rzemieślnicze, handel i usługi; ważniejsze
firmy: Wisznia Mała
· Alta. Sp. z o.o. Producent przyczep i zabudów samochodowych.
Dozorowany montaŜ
Ŝurawi
· GL-Pumeks. Zakład wyrobów piankowych
· Trak. Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo - usługowe.
Tartak
· Hanbud. S.j.
Psary
· BMW Stando Service
· Boćko. Stolarstwo. Producent mebli na zamówienie
· Budinpol. Materiały budowlane
· Dolnośląskie Centrum Logistyczne. Sp. z o.o.
· Lechpol
· Limex. Importer obuwia i odzieŜy. Przedstawiciel firmy Gezer
· Motip Dupli Polska. Sp. z o.o.

gm. rolnicza - użytki
rolne67,9%, w tym
sadownictwo

14,2% lasy

POŚ 2004
przewiduje się
wprowadzenie
nowych zalesień
(Zalesienie
wszystkich
użytków rolnych
w granicach
leśnych) - tereny
projektowanych
zalesień
zajmują łącznie
430 ha

są 4 złoża surowców naturalnych
(piasek i pospółka) w w
Pierwoszowie, Szewcach i
Ozorowicach I i II

POŚ 2004 Utworzenie w gminie
Ekologicznego Systemu Obszarów
Chronionych (ESOCh), objęcie
ochroną użytku ekologicznego
„Kopytnik w Malinie” „Las
Będkowski”, POŚ 2004 Na terenie
gminy znajdują się dwa
projektowane Obszary
Chronionego Krajobrazu „Wzgórza
Trzebnickie” i „Dolina Widawy” oraz
jeden projektowany
rezerwaty przyrody „Łęg w Wiszni
Małej”, 2 pomniki przyrody

w Szymanowie znajduje się
lotnisko sportowe Aeroklubu
Wrocławskiego, w
Ozorowice stadnina koni,
w Rakowie i Krzyżanowicach
znajduje się szkółka jazdy
konnej oraz pole golfowe.
Ponadto są tu dwa szlaki
rowerowe. Gmina Wisznia
Mała należy do
Stowarzyszenia Gmin
Turystycznych Wzgórz
Trzebnickich i Doliny
Baryczy.

w zakresie infrastruktury
turystycznej, tworzenia bazy
noclegowej, zwiększanie
atrakcyjności terenów
umożliwiających wypoczynek
oraz tworzenie
kompleksów leśnych
podnoszących ekologiczną
jakość środowiska naturalnego
oraz
krajobrazu; zagospodarowanie
parków wiejskich; stymulowanie
rozwoju agroturystyki,stworzenie
ścieżek przyrodniczych, turystyki
pieszj i rowerowej

ważny węzeł komunikacyjny,
3 drogi międzynarodowe,
drogi krajowe, wojewódzkie,
linie kolejowe, 2 porty
żeglugi, port lotniczy

w powiecie gł. przemysł środoków transportu, maszynowy,
elektrotechniczny, konstrukcji metalowych i spożywczy

pow. użytków rolnych
miasta Wrocław 33,1%

lesistość Wrocławia
7,7%, liczne parki,
tereny zieleni
osiedlowej, zieleni
ulicznej, ogródki
działkowe

rozwijanie
terenów zieleni
rekreacyjnej,
tworzenie nowej
zieleni
urządzonej
(parków,
zieleńców,
skwerów)

Planuje się utworzenie zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego
obejmującego fragment doliny
Widawy w rejonie Sołtysowic,
ochrona i wzmacnianie drożności
korytarzy ekologicznych na terenie
miasta ze szczególnym
uwzględnieniem dolin rzecznych
m.in. Widawy -Obszar chronionego
krajobrazu "Dolina Widawy" i
"Dolina Dobrej", PK Dolina Dolnej
Odry II, zespoły przyrodniczokrajobrazowe - Szczytnicki Zespół
Przyrodniczo-Krajobrazowy i
Sołtysowicki Zespół PrzyrodniczoKrajobrazowy,

Liczne zabytki, dobrze
rozwinięta sieć dróg
rowerowych i spacerowych,
bardzo dobrze rozwinięta
baza noclegowa.

rozbudowa ścieżek rowerowych,
pieszych, edukacyjnych,
organizacja miejsc wypoczynku i
biwakowania

liczne drogi krajowe (nr
E67), wojewódzkie (340),
powiatowe, gminne i
kolejowe

planowana droga
ekspresowa S8

Dobroszyce

Wisznia Mała

M. Wrocław

STAN AKTUALNY

OBSZARY CHRONIONE

istnieja liczne formy ochrony przyrody
(zajmują 17% pow. miasta), tj: PK Doliny
Bystrzycy, 7 obszarów Natura 2000: (dyr.
siedliskowa) Dolina Widawy Kod obszaru:
PLH020036,(dyr. siedliskowa) Grądy w
Dolinie Odry Kod obszaru: PLH020017,
(dyr. ptasia) Grądy Odrzańskie Kod
obszaru: PLB020002, (dyr. ptasia) Dolina
Widawy i Oleśnicy Kod obszaru: PL 147,
(dyr. ptasia) Wrocławskie Pola Irygacyjne
kod obszaru: PL 167; oraz PLH020069
Las Pilczycki i PLH 020103 Łęgi nad
Bystrzycą; 3 użytki ekologiczne i liczne
pomniki przyrody (ok. 181),

W gminie Czernica słabo
dotychczas rozwinęły się
funkcje turystyczne i
rekreacyjne,
1 gospodarstwo
agroturystyczne we wsi
Chrząstawa Wielka,
stawy rekreacyjne w
Chrząstawie Wielkiej Piaskop (ok. 7 ha)

Tabela 2.2 Zestawienie pierwsze. Gospodarka wodna w powiatach zlewni Widawy
Nazwa powiatu
układ powiatów z
biegiem rzeki

ZAOPATRZENIE W WODĘ

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

wodociągi: dla miejscowości
wodociągi: dla
woda podziemna - w. pod.
miejscowości
woda powierzchniowa - w. pow.
Stacja (zakład) uzdatniania wody- SUW
(ZUW)

Powiat Oleśnicki

Stopień zwodociągowania gmin
(zlewnia Widawy):
'-Oleśnica - %,
'-Działdowa Kłoda -100%,
'-Bierutów - %,
'-Syców 97,2%,
'-Twardogóra- 100% Dobroszyce
87,7%
Syców 4 SUW, Działdowa Kłoda 2
SUW, Oleśnica 3 SUW, 3 SUW

ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH

MAŁA RETENCJA I ZBIORNIKI ZAPOROWE

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

STAN AKTUALNY

STAN AKTUALNY

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

kanalizacja:
sanitarna -k.s.,
deszczowa -k.d.,
rozdzielcza -k.r.

kanalizacja:
sanitarna -k.s.,
deszczowa -k.d.,
rozdzielcza -k.r.

oczyszczalnie ścieków:
oczyszczalnie ścieków
M- mechaniczna,
MB- mechaniczno-biologiczna,
MBC- mechanicznobiologiczno- chemiczna

PLAN

PLAN (na lata)

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych GZWP

Rozbudowa sieci
GZWP nr 321, 22, 320
wodociągowej w gm.
Syców, modernizacja
SUW w Sycowie,
wykonanie studni
głębinowej w
Gołębicach (Działdowa
Kłoda), rozbudowa
stacji uzdatniania wody
w Bierutowie,
rozbudowa sieci
wodociągowej, budowa
stacji uzdatniania wody
m.Ostrownia i
Brzezinka, Dobroszyce
dalsza rozbudowa sieci

zb.ret. w Stradomii
Wierzchniej (od 2000r.),
zb. w Gołębicach, zb. w
gm. Oleśnica, 2 małe zb.
Na Dobrej, liczne stawy
hodowlane,

Powiat Kępiński

Stopień zwodociągowania gmin
(zlewnia Widawy):
'-Perzów - 100%,
'-Bralin - 99,5%,
'-Baranów - 92%,
'-Trzcinica 99,8%,
'-Rychtal - 99%
Ujęcia w. pod:
'-Nowa Wieś Książęca Q=140 [m3/d],
'-Perzów Q=402,45 [m3/d],
'-Trębaczów Q=275,04 [m3/d]

Zlewnia Widawy na
obszarze województwa
opolskiego planowana
jest do objęcia ochroną
jako obszar ochrony
zasobów jakościowo–
ilościowych,
użytkowanych do
zaopatrzenia w wodę
pitną aglomeracji
Wrocławia.

Zachodnia część
powiatu (zlewnia
Widawy) położona jest
na obszarze JCWPd nr
93 (5077 km2) w
regionie wodnym Warty
i Środkowej Odry i
obejmuje gminy:
Perzów, Bralin, Rychtal,
Baranów.
W roku 2010
stwierdzono dobry stan
chemiczny wód, dobry
stan ilościowy nie ma
zagrożenia
niespełnienia celów
środowiskowych

Powiat Kępno nie ma
dużych zbiorników
wodnych w postaci jezior,
a powierzchnia stawów jest
niewielka, choć w ostatnich
latach wzrasta.
Całkowita powierzchnia
gruntów zmeliorowanych
wynosi 14 551 ha.

Powiat Namysłowski

Średni wskaźnik zwodociągowania
powiatu Namysłowskiego wynosi
93,0%,
Zaopatrzenie ludności w powiecie
namysłowskim odbywa się w oparciu o
zasoby wód podziemnych.
Ujęcia w. pod. (zlewnia Widawy):
'-SUW "Woskowice Górne Q=671.2
[m3/d],
'-SUW w Jakubowicach Q=2561 [m3/d],
'-w m. Namysłów; dwa ujęcia:
SUW "Jana Pawła II" Q=3450 [m3/d] i
SUW "Objazda" Q=1900 [m3/d],
'-SUW Głuszyna Q=368 [m3/d]

Zlewnia Widawy na
obszarze województwa
opolskiego planowana
jest do objęcia ochroną
jako obszar ochrony
zasobów jakościowo–
ilościowych,
użytkowanych do
zaopatrzenia w wodę
pitną aglomeracji
Wrocławia.

Zachodnia część gminy
Namysłów znajduje się
na czwartorzędowym
zbiorniku GZWP nr 320
(Pradoliny rzeki Odry) o
szacunkowych
zasobach
dyspozycyjnych 250000
[m3/d] w Obszarze
Wysokiej Ochrony
(OWO) 290 km2

zbiornik retencyjny w
miejscowości Michalice o
pow. 100 ha (dł. 3 km,
głębość od 1,5 do 3,5m) o
poj. 1 mln m3 wody.

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

-MB w Stradomii Wierzchniej o
przepustowości 250 m3/d, ilość
ścieków
'-MB w Przetwórni OwocowoWarzywnej w Dziadowej
Kłodzie o przepustowości 380
m3/d, oczyszczane śc.
przemysłowe i
bytowo-gosp z Dziadowej
Kłody,
'-MB w m. Bierutów o
przepustowości 2000 m3/d,
bytowo-gosp i przem.
'-MB w m. Oleśnica o
przepustowości 15600 m3/d
oczyszcza śc. miejskie i przem
'-M w gorzelni w Posadowicach
(kampanijnie),
'-M w gorzelni w Bierutowie,
zrzut do Młynówki,
'-MB w Dobroszycach o
przepustowości 500 m3/d,
zrzut do rzeki Dobrej

Na terenie powiatu brak
innych instalacji do
unieszkodliwiania lub
odzysku odpadów
komunalnych - oprócz linii
sortowniczej,
podczyszczającej surowiec
na składowisku w Smolnej
w gminie Oleśnica.
Do dnia 31 grudnia 2009
roku powinny zostać
zamknięte wszystkie
składowiska odpadów nie
spełniające wymagań
najlepszej dostępnej
techniki (BAT), zgodnie z
AWPGO; tab. 68 :
'-Składowisko w Stradomii
Dolnej (gm. Dziadowa
Kłoda)- zamknięte ,
'-Składowisko w Bierutowie
(gm. Bierutów)- zamknięte,
'-Składowisko w Sycowie
(gm. Syców),

Rozbudowa lub
modernizacja
składowisk (zgodnie z
AWPGO) do
wyczerpania
pojemności obecnych
kwater bez możliwości
budowy nowych kwater)
w:
'-Składowisko w
Grabownie Wielkim
(gm. Twardogóra),
'-Składowisko w
Łuczynie (gm.
Dobroszyce),
'-Składowisko w
Smolnej (gm. Oleśnica)

Stopień skanalizowania
gmin (zlewnia Widawy):
'-Perzów 35%,
'-Baranów 34,5%,
'-Bralin 34,4%,
'-Rychtal 43%,
'-Trzcinica 35%

W zlewni Widawy:
'-MB w Perzowie dla: Perzów,
Miechów, zrzut Rów "bez
nazwy" km 2+30,
'-MB w Rychtalu dla: Rychtal,
Skoroszów, Krzyżowniki,
Dworzyszcze, Proszów,
Dalanów, zrzut do rzeki
Studnicy

Główny strumień odpadów
komunalnych stanowią
niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne, które pod
względem składu
morfologicznego często
zawierają różne rodzaje
odpadów niebezpiecznych.
Segregacja odpadów w
gminach:
'-Perzów (tworzytwa
sztuczne, szkło, papier),
'-Rychtal (szkło i papier)
W zlewni Widawy
zlokalizowane są 2
składowiska odpadów
:'-Nowa Wieś Książęca.
gm. Bralin,
'- Proszów gm. Rychtal,
(nieeksploatowane)

Niski wskaźnik
skanalizowania powiatu
Namysłowskiego 37,7%
Sieć kanalizacyjna
obejmuje miasto
Namysłów i cztery
sołectwa: Józefków,
Michalice, Kamienna i
Łączany położone w
najbliższym sąsiedztwie
miasta.

W zlewni Widawy:
MB w Namysłowie o
przepustowości 8500 m3/d i
średniej wydajności:
MB w Woskowicach Małych o
przepustowości 100 m3/d i
aktualnej wydajności:
MB w Idzikowicach o
przepustowości 200 m3/d i
aktualnej wydajności:
Ścieki opadowe z kanalizacji
deszczowej miasta Namysłów
odprowadzane są do rzeki
Widawy w km: 67+165,
67+725, 68+310, 68+775,
69+025

W zlewni Widawy:
'-Wdrożony system
selektywnej zbiórki
odpadów nie zapewnia
wymaganego stopnia
odzysku ilościowego i
jakościowego odpadów.
Składowiska odpadów:
'-składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne i
obojętne w Ziemiełowicach,
'-składowisko odpadów
komunalnych w
Namysłowie przy ul.
Oławskiej (nieczynne)

Plan kolejnego zb. ret
Długomost (120ha) o
pojemności 18000000
[m3],plan budowy zb.ret
na widawie w gm.
Bierutów, plan budowy
zb.ret. Sokołów
(pow.34,5ha) i
pojemności 400000
[m3], zb.
Wielofunkcyjnego
Smolna w rejonie wsi
Smolna i Gręboszyce
(38ha) i pojemności
300000 [m3], plan
budowy kolejnych
stawów,

W powiecie Kępno
planuje się
zmeliorować:
2355 ha gruntów ornych
i 2537 ha użytków
zielonych

GOSPODARKA ODPADAMI

PLAN (na lata)

Rekultywacja
składowisk w:
Stradomii Dolnej i w
Bierutowie

Rozbudowa
składowiska odpadów
komunalnych w
Ziemiełowicach.
Rekultywacja
zamknietego
składowiska odpadów
komunalnych w
Namysłowie.
Wprowadzenie
selektywnej zbiórki
odpadów z podziałem
na odpady
niebezpieczne, surowce
wtórne,
odpady
biodegradowalne,
wielkogabarytowe i
remontowo - budowlane

Nazwa powiatu
układ powiatów z
biegiem rzeki

PRZEMYSŁ

TRANSPORT

STAN AKTUALNY

Powiat Oleśnicki

odcinki dróg
wojewódzkich:
nr 340 OleśnicaTrzebnica
nr 451 Oleśnica Bierutów-Namysłów
nr 452 Bierutów-Oława

Powiat Kępiński

Zlewnia Widawy:
Drogi:
'-krajowa nr 39,
'-powiatowe
Linie kolejowe:
'-linia Oleśnica - Herby
Nowe,
'-linia Kluczbork Poznań

Powiat Namysłowski

-drogi krajowe:
nr 39 i 42,
'-drogi wojewódzkie:
nr 451 Bierutów Namysłów,
nr 454 Ładza Namysłów,
'-drogi powiatowe, 'drogi gminne,
'-jedna dwutorowa
zelektryfikowana linia
kolejowa relacji
Oleśnica-Kluczbork.

PLAN (na lata)

Budowa i modernizacja
dróg powiatowych w
północno-wschodniej
części powiatu
namysłowskiego w
związku ze zbiornikiem
wodnym w rejonie
miejscowości MichaliceJózefków.
Planowana jest budowa
obwodnicy miasta
Namysłowa

STAN AKTUALNY

Największe zakłady (zlewnia Widawy):
'-PPHU „PROGRES” (produkcja art.
metalowych i maszyn) - Nowa Wieś Książęca,
'-„KAROL MEBLE” (produkcja mebli) – Nowa
Wieś Książęca,
'-Zakład Stolarski PPUH ”MACIEJ MEBLE”
Ryszard Maciaj,
'-Zakład Stolarsko-Tapicerski- Andrzej Linka
'-Zakład Stolarski JARSTOL – Jarosław Linka,
'-Meble Młot – Wiesław Młot,
'-Firma Gugała Bis - Grzegorz Gugała,
'-GRUPA G3 – Radosław Gugała, Grzegorz
Gugała,
'-P.P.H.U. ARKOS – Arkadiusz Pietrus,
'-Ben Pol Firma Produkcyjno Handlowa Benedykt Bednarek,
'-MADAR-BUD s.c. – Barbara Hodyjas,
Jarosław Hodyjas,
'-Zakład Rolny Buczek, Wielki Buczek,
'-Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ALMET”,
Rychtal
'-„Ewel-Bart” – transport samochodowy,
sprzedaż węgla, Skoroszów
'-„INTOP”, Nowe Osiedle 9, Rychtal,
'-GS „Samopomoc Chłopska”, Rychtal
Największe zakłady na terenie Powiatu
Namysłowskiego:
'-„Browar Namysłów” Sp. z o.o.,
'-NB Polska Sp. z o.o. Namysłów
Manufacturing - Zakład Produkcyjny w
Namysłowie,
'-Nestlé Polska S.A. – Oddział w Namysłowie,
'-Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w
Namysłowie,
'-Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych
„EKOWOD” Sp. z o.o. w Namysłowie,
'-Glaspol Sp. z o.o. – Zakład w Namysłowie,
'-Diehl Controls Polska Sp. z o.o. w
Namysłowie,
'-Zakład Sprzętu Elektrotechnicznego Sp. z
o.o. w Namysłowie,
'-Rzeźnictwo – Wędliniarstwo, Józef, Sylwester
i Jolanta Maryniak Spółka Jawna – Zakład
Produkcyjny w Namysłowie,
'-Zakład Pracy Chronionej Spółdzielnia
Inwalidów „METALOWIEC” w Namysłowie,
'-BABUD Sp. z o. o. – Betoniarnia w
Namysłowie,
'-"Dziedzic " Sp. z o.o. w Namysłowie

ROLNICTWO

PLAN (na lata)

ZASOBY SUROWCÓW OBSZARY CHRONIONE
MINERALNYCH

LASY

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

Liczba stawów:
'-19 gm. Bierutów,
'-17 gm. Dobroszyce,
'-57 gm. Oleśnica,
'-19 gm. Syców

Plan budowy 3 stawów
rybnych (zwiększenie
małej retencji w zlewni
Widawy) w gm. Syców

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

Zwiększenie retencji 36 Na terenie powiatu
stawów na terenie
oleśnickiego znajduje
nadleśnictwa Syców
się kilkanaście
rozpoznanych złóż
piasków i żwirów, a z
niektórych kruszywa są
eksploatowane, w
rejonie:
'-Grabowno Wielkie,
'-Ligota Mała,
'-Strzelce,
'-Wielowieś

Lasy w powiecie Kępno
11335,61 ha

Użytki rolne
ogółem w powiecie
zajmują 66,3%.
W strukturze zasiewów
największy udział mają:
pszenica ozima (27,5
%),
kukurydza na ziarno
(20,3 %), rzepak ozimy
(10,8 %),
Stawy hodowlane
(zlewnia Widawy) we
wsiach:
'- Wilków (4,6 ha),
'-Jakubowice (17,26)
'-Dębnik (25,65 ha),
'-Kamienna (0,7 ha),
'-Smogorzów (3,13 ha),
;-Namysłów (0,08 ha)

STAN AKTUALNY

Utrzymanie hodowli ryb Grunty leśne stanowią ok.
jest priorytetem dla
28,6% ogólnej pow.Powiatu
gospodarki powiatu.
Namysłowskiego.
Barierą mogą być
ograniczone zasoby
wodne rzek.

Zgodnie z Krajowym
Programem
Zwiększania Lesistości,
powierzchnia gruntów
rolnych przewidzianych
do zalesiania w latach
2001-2020 w powiecie
namysłowskim wynosi
1062 ha (w tym w
sektorze państwowym
752 ha i
niepaństwowym – 310
ha).

TURYSTYKA

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

obszary Natura 2000: Dolina
Oleśnicy i Potoku
Boguszowickiego, Bierutów,
Lasy Grądzińskie, arboretum
leśne im.S. Białoboka w
Ślizowie, rez. Studnica,
torfowisko koło Garbowna,
liczne użytki ekologiczne i
pomniki przyrody

proponuje się
utworzenie Parku
Krajobrazowego lub
rezerwatu wokół
Arboretum, postuluje
się utworzenie Obszaru
Chronionego
Krajobrazu Dolina
Widawy,

Arboretum Leśne im. S.
Białoboka (150 ha),
położone pod
miejscowością
Stradomia Wierzchnia,
kąpielisko w zb. Wod.
W Stradomii Wielkiej,
zabytki historyczne

rozbudowa szlaków
rowerowych, pieszych,
ścieżek dydaktycznych,
szlaków kajakowych,

Złoża piasków
budowlanych z zlewni
Widawy zaniechane
wydobycie

obszay Natura 2000(w zlewni
Widawy): brak, Obszar
Chronionego Krajobrazu
Wzgórza Ostrzeszowskie i
Kotlina Odolanowska, rez.
Studnica, pomniki przyrody

Na terenie powiatu
namysłowskiego
występują
udokumentowane i nie
eksploatowane zasoby
piasku i żwiru, pokłady
kruszywa

Obszar Chronionego
Krajobrazu Lasów
Stobrawsko-Turawskiech,
użytki ekologiczne, pomniki
przyrody,W zlewni Widawy
użytki ekologiczne:
'-Zalew ekologiczny Koła
Łowieckiego "Łoś” (11,93 ha)
w Namysłowie,
'-"Zalew w dolinie Widawy”,
'-"Kowalowice",
'-"Smogorzów”,
'-"Kamienna- Stare Miasto";
'-7 pomników przyrody
ożywionej w Gręboszowie,
'-Kompleks Promocyjny Lasy
Rychtalskie. ,

Zlewnia Widawy:
'-Część III trasy
rowerowej: szlak
południowy. Wielki
Buczek – rezerwat
przyrody „Studnica” –
Zgorzelec – Darnowiec
– długość szlaku 14,4
km,
'-Część IV trasy
rowerowej: szlak
napoleoński Darnowiec
– Gierczyce –
Remiszówka – Łęka
Mroczeńska – Grębanin
Węzeł I – długość 15,6
km

planuje się utworzenie
strefy chronionego
krajobrazu górnej
Widawy

W zlewni Widawy:
'-Zespół przyrodniczokrajobrazowy „Wyspa”
na rzece Widawie,
'-zbiornik retencyjny w
Michalicach stwarza
dodatkowe możliwości
wypoczynku i rekreacji

W zlewni Widawy: 'zagospodarowanie i
rewaloryzacja parków
pałacowych i
poddworskich w
Namysłowie,
Baldwinowicach,
Kamiennej

Tabela 2.2 Zestawienie pierwsze. Gospodarka wodna w powiatach zlewni Widawy
Nazwa powiatu
układ powiatów z
biegiem rzeki

ZAOPATRZENIE W WODĘ

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH

MAŁA RETENCJA I ZBIORNIKI ZAPOROWE

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

STAN AKTUALNY

STAN AKTUALNY

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

kanalizacja:
sanitarna -k.s.,
deszczowa -k.d.,
rozdzielcza -k.r.

kanalizacja:
sanitarna -k.s.,
deszczowa -k.d.,
rozdzielcza -k.r.

oczyszczalnie ścieków:
oczyszczalnie ścieków
M- mechaniczna,
MB- mechaniczno-biologiczna,
MBC- mechanicznobiologiczno- chemiczna

PLAN

PLAN (na lata)

wodociągi: dla miejscowości
wodociągi: dla
woda podziemna - w. pod.
miejscowości
woda powierzchniowa - w. pow.
Stacja (zakład) uzdatniania wody- SUW
(ZUW)

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych GZWP

Powiat Oławski

W zlewni Widawy:
w pełni zwodociągowana, ujęcia w.
pod.:
'-SUW Piekary (poza zlewnią Widawy)
zaopatruje w wodę: Jelcz- Laskowice,
Chwałowice, Dębina, Kopalina, Miłocice
Małe, Dziuplina,
'-SUW Minkowice Oławskie dla
Minkowice Wrocławskie,
'-SUW Grędzina dla: Grędzina i
Brzezinki,
'-SUW Miłocice dla Miłocice

W zlewni Widawy
trzeciorzędowy GZWP
nr 321 (Kąty
Wrocławskie- OławaOleśnica -Brzeg) o
zasobach ok.:

Wody stojące w gminie
Jelcz-Laskowice
reprezentowane są
głównie przez:
starorzecza,
stawy hodowlane oraz
wyrobiska kopalin
pospolitych (żwirownie,
piaskownie).

W zlewni Widawy:
sieć kanalizacyjna w:
'-Jelcz- Laskowice i
Miłoszyce

Powiat Wrocławski

Pow. Wrocławski zancząco
uporządkowanie
zwodociągowany, w tym: gm.
gospodarki wodnoDługołęka 72% , gm. Czernica 95%;
ściekowej
Gmina Czernica – ujęcie zlokalizowane
we wsi Nadolice, użytkownik Zakład
Gospodarki
Komunalnej w Czernicy;
· Gmina Długołęka – ujęcia w
miejscowościach: Siedlec, Śliwice,
Długołęka, Łozina,
Piecowice, Łosice, Borowa, użytkownik
Zakład Usług Komunalnych Sp. Z o.o.
w Kiełczowie--gm. Długołęka 41
miejscowości w gminie, wszystkie
zwodociągowane oraz prywatne
studnie kopane i wiercone,
16 ujęć w. pod. oraz woda z magistrali
m. Wrocławia,
7 stacji uzdatniania wody: Borowa,
Długołęka, Łosice, Łozina, Piecowice,
Siedlec, Śliwice,
sieć wodoc magistralna 47,8 km,
rozdzielcza 198 km

gm. Czernica: GZWP nr
320 "Pradolina Odry"
GZWP nr 321
"Subzbiornik Kąty
Wrocławskie-OławaBrzeg-Oleśnica", gm.
Długołęka brak GZWP

gm. Czernica Rowy
melioracyjne występują
gęsto, a ich całkowita
długość wynosi 176 km.
Na terenie gminy Czernica
jest zbiornik wodny Bajkał
(pow.50 ha), zb. Czernica
(pow. 2 ha), w gm.
Długołeka zb. wodne
(Domaszczyn, Mirków,
Szczodre)

w pow. Wrocławski
skanalizowanie gmin
różnorodne, w tym gm.
Długołęka 27% (k.r.
129,3 km
skanalizawane w 100%
Piecowice, częściowo:
Mirków, Długołeka,
Kamień, Wilczyce i
Kiełczów; gmina
skanalizowana w 27%),
gm. Czernica 56,2%
(k.s. we wsiach (zlewnia
Widawy):
Wojnowice (znikomo),
Dobrzykowice,
Kamieniec Wrocławski,
skanalizowanych jest
56,2% gminy)

m. Wrocław

Miatso Wrocław ma dwa ujęcia wody
(ujęcie infiltracyjne z Oławy Mokry Dwór
- skąd jest 99% uzytkowanej we
Wrocławiu wody) i w Leśnicy (1%);
Miasto jest zwodociągowane w
99%;modernizacja Zakładu Produkcji
Wody Mokry Dwór i Na Grobli,
modernizacja studni głębinowej w
Leśnicy; PRZEBUDOWA PRZELEWU
DO WIDAWY NA KANALE ODRAWIDAWA ORAZ ZWIĘKSZENIE
PRZEPUSTOWOŚCI KANAŁU z 150
m3/s do 300 m3/s

GZWP nr 320 (część pdwsch) i nr 319 (kraniec
zachodni maista)

Zbiornikami retencyjnymi
dla Wrocławia są Głębinów
i Otmuchów (na Nysie
Kłodzkiej) o poj. 5
miliardów m3 a zbiornikami
ppow są zbiorniki: OławaLipki (o pojemności 30 mln
m3), Oławka (o
pojemności 12 mln m3) i
Bliżanowice-Trestno ( o
pojemności 3,8 mln m3);
dodatkowo są stawy (Park
S. Tołpy, w ogrodzie
Botanicznym, Parku
Szczytnickim, Parku
Szczytnickim) oraz
glinianki

Powiat Trzebnicki

Pow. trzebnicki w pełni
zwodociągowany (650 km), w tym: gm.
Trzebnica 182 km -w tym m. Trzebnica
64 km, Wisznia Mała 71 km, Zawonia
82 km

planowana jest budowa Miasto Wrocław
polderów (poza
skanalizowany w
obszarem zlewni
93,7%,
Widawy) Opole i
Racibórz

GOSPODARKA ODPADAMI

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

W zlewni Widawy
'-MBC (z usuwaniem fosforu) w
Jelczu- Laskowicach o
przepustowości 5400 m3/d
oczyszcza aktualnie ok.:
zrzut do Odry km 225+120
'-oczyszczalnia Zakładów
Samochodowych Jelcz S.A. z
instalacją do neutralizacji
ścieków: cyjanowych,
chromowych, kwaśnoalkalicznych

Obecnie, na terenie
powiatu oławskiego odpady
komunalne poddawane są
mechanicznemu
przetwarzaniu w instalacji
ZGO Gać oraz składowane
są na dwóch
składowiskach: w ZGO
Gać i Brzezinkach-Dębinie.

gm. Długołęka (projekt
kanalizacji dla
miejscowości Szczodre,
Domaszczyn); gm.
Czernica

w powiecie 20 czynnych
oczyszczalni ścieków, w tym:
gm. Długołęka:oczyszczalnia
ścieków w Mirkowie o
przepustowości 1500 m3/d
zrzut do potoku Topór dopływu
Dobrej,
-budowa grupowej
oczyszczalni w m. Borowa dla
m. Byków, Borowa, Raków,
Oleśniczka,
Bielawa, Kątna; gm. Czernica:
mechaniczna oczyszczalnia we
wsi Kamieniec Wrocławski do
wstępnego oczyszczania
ścieków. W obrębie wsi
Dobrzykowice znajdują
się pola irygacyjne o
powierzchni 111,46 ha
pracujące systemem
zalewowym. Średnie
obciążenie pól wynosiło 450
m3/d

gm. Czernica: 90% śmieci
wywożonych jest poza
teren gminy Czernica. gm.
Długołęka brak czynnego
składowiska odpadów
komunalnych,
3 składowiska odpadów
przemysłowych:
'-w Piecowicach (1,4 ha)
zrekutywowane,
'-w Bielawie (2,3 ha)
zamknięte w 2010r jest
rekultywowane,
'-w Kamieniu (52,5 ha) z
odzyskiem i
unieszkodliwianiem
odpadów; czynne
składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne i
obojętne skłdowisko
odpadów w Bielawie (gm.
Długołęka)

planowana dalsza
rozbudowa sieci
kanalizacyjnej i
przepompowni ścieków

Wrocławska mechanicznobilogiczna oczyszczalnia
ścieków na Janówku (od 2001
r.) o przepustowości 90 000
m3/d, część ścieków kierowana
jest nadal na Pola Irygacyjne
Osobowice o przepustowości
70 000 m3/d, część ścieków z
Wrocławia kierowana jest do
oczyszczalni w Ratyniu o
przepustowości 880 m3/d

Aktualnie m. Wrocław nie
posiada własnego
składowiska odpadów i
odpady rozwożone są do
kilku okolicznych
składowisk

PLAN (na lata)

objęcie całego miasta
systemem
selektywnego zbierania
odpadów, stworzenie
miejsc sortowni i prze
ladunku odpadów,
budowa instalacji
termicznego
unieszkodliwiania
odpadów,

Nazwa powiatu
układ powiatów z
biegiem rzeki

PRZEMYSŁ

TRANSPORT

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

Powiat Oławski

drogi krajowe,
wojewódzkie, gminne,

Powiat Wrocławski

droga międzynarodowa
E67
(autostrada A4), droga
krajowa nr 8, droga
krajowa nr 35 , linie
kolejowe

m. Wrocław

ważny węzeł
komunikacyjny, 3 drogi
międzynarodowe, drogi
krajowe, wojewódzkie,
linie kolejowe, 2 porty
żeglugi, port lotniczy

w powiecie gł. przemysł środoków transportu,
maszynowy, elektrotechniczny, konstrukcji
metalowych i spożywczy

Powiat Trzebnicki

Pow. trzebnicki nie w
pełni skanalizowany
(116 km), w tym: gm.
Trzebnica 29 km -w tym
m. Trzebnica 29 km,
Wisznia Mała 12 km,
Zawonia 1 km

w powiecie (w gm.zlewni Widawy) są 2
oczyszczalnie ścieków: MB w Trzebnicy o
przepustowości 6000 m3/d, w Strzeszowie 500
m3/d,

W zlewni Widawy:
zlokalizowana jest podstrefa działalności
gospodarczej w Jelczu- Laskowicach

ROLNICTWO

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

ZASOBY SUROWCÓW OBSZARY CHRONIONE
MINERALNYCH

LASY

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

Użytki rolne stanowią
ponad 60% powierzchni
powiatu.

żytki rolne stanowią
ponad 77,6%
powierzchni powiatu.

pow. leśne stanowią 10,6%
powierzchni powiatu, w tym
gm. Czernica 19,4%), gm.
Długołęka (16,7%)

pow. użytków rolnych
miasta Wrocław 33,1%

lesistość Wrocławia 7,7%,
liczne parki, tereny zieleni
osiedlowej, zieleni ulicznej,
ogródki działkowe

rozwijanie terenów
zieleni rekreacyjnej,
tworzenie nowej zieleni
urządzonej (parków,
zieleńców, skwerów)

odpady z gm. Trzebnica
deponowane są w
Jaszycach (skł. czynne od
1988 r.), odpady z Wiszni
Małej deponowane są w
Miennicach (skł. Czynne od
2006 r.), odpady z Zawoni
deponowane są w
Skotnikach (składowisko
czynne od 2001 r.

planowana spalarnia
odpadów medycznych i
weterynaryjnych, zakład
utylizacji odpadów
komunalnych

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

W zlewni Widawy:
obszary Natura 2000: Lasy
Grędzińskie, Grądy
Odrzańskie, rezerwat
florystyczny "Łacha Jelcz",
Grodzisko Ryczyńskie,
Kaniagóra, Zwirzyniec,
Stobrawski Park
Krajobrazowy, pomniki
przyrody,

planuje się utworzenie
obszaru chronionego
krajobrazu Dolina
Widawy oraz Park
Krajobrazowy Dolina
Odry II

W zlewni Widawy:
w gminie JelczLaskowice są ciekawe
obszary rekreacyjne i
turystyczne (turystyka
piesza i rowerowa), w
pobliżu Wrocławia

w powiecie są 2 PK, 2
rez.przyr., 93
pom.przyr.,obszary
Natura 2000: Stawy w
Borowej, Lasy
Grądzińskie, Grądy w
dolinie Odry, Grądy
Odrzańskie, Dolina
Widawy i Oleśnicy,
pomniki przyrody

projektowane są
następujące Obszary
Chronionego
Krajobrazu: - „Dolina
Dobrej” w Gminie
Długołęka, „Dolina
Widawy” w Gminie
Długołęka i Gminie
Czernica, „Wzgórza
Trzebnickie” w Gminie
Długołęka. Trwają
prace nad utworzeniem
trzeciego parku – Park
Krajobrazowy Dolina
Odry II, który miałby
obejmować swym
zasięgiem m.in. gminę
Czernica

Liczne zabytki, trasy
rowerowe, jazdy konnej
rozwinięta baza
noclegowa, W gminie
Czernica słabo
dotychczas rozwinęły
się funkcje turystyczne i
rekreacyjne,
1 gospodarstwo
agroturystyczne we wsi
Chrząstawa Wielka,
stawy rekreacyjne w
Chrząstawie Wielkiej Piaskop (ok. 7 ha)

Planuje się utworzenie
zespołu przyrodniczokrajobrazowego
obejmującego fragment
doliny Widawy w rejonie
Sołtysowic, ochrona i
wzmacnianie drożności
korytarzy ekologicznych
na terenie miasta ze
szczególnym
uwzględnieniem dolin
rzecznych m.in. Widawy

Liczne zabytki, dobrze
rozwinięta sieć dróg
rowerowych i
spacerowych, bardzo
dobrze rozwinięta baza
noclegowa.

rozbudowa ścieżek
rowerowych, pieszych,
edukacyjnych,
organizacja miejsc
wypoczynku i
biwakowania

planowane jest
utworzenie strefy
ekonomicznej

pow. użytków rolnych w
powiecie 61,6%, w tym:
Trzebnica 23,3%,
Zawonia 10,4%,
Wisznia Mała 11,0 %

istnieja liczne formy ochrony
przyrody (zajmują 17% pow.
miasta), tj: PK Doliny
Bystrzycy, 5 obszarów Natura
2000, 3 użytki ekologiczne i
liczne pomniki przyrody (ok.
181)

łączna długość dróg
krajowych w powiecie to
69,2 km (droga krajowa
nr 5 i 15), wojewódzkich
106, 3 km (nr 339, 340,
341, 342, 439), trasa
szybkiej kolei

TURYSTYKA

PLAN (na lata)

Tabela 2.3. Zestawienie pierwsze. Gospodarka wodna w SCWP (SO0305) zlewni Widawy

ZBIORNIKI WÓD
PODZIEMNYCH

ZAOPATRZENIE W WODĘ
Nazwa gminy
układ gmin z biegiem rzeki

STAN AKTUALNY
wodociągi: dla miejscowości
woda podziemna - w. pod.
woda powierzchniowa - w. pow.
Stacja (zakład) uzdatniania wody- SUW
(ZUW)
POS 2010
Gmina Syców jest zwodociągowana w
97.2%
Długość sieci wodociągowej 145.1 km
Ujęcia w. pod.: Komorów, Stradomia
Wierzchnia, Biskupice, Wioska, Niwki
Garbarskie
4 SUW: Syców, Komorów, Stradomia
Wierzchnia, Biskupice;

Syców - obszar wiejski

j.w.

PLAN (na lata)

wodociągi: dla
miejscowości

STAN AKTUALNY

PLAN

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych
GZWP

plan 2005-2007
rok 2006-połączenie
wodociągu Św. MarekBiskupice, likwidacja
hydroforni w Biskupicach,
połączenie awaryjnej sieci
wodociągowej Komorów z
siecią w Stradomi
Wierzchniej i wykonanie
sieci wodociągowej dla
miejscowości Widawa,
modernizacja SUW w
Stradomi Wierzchniej;
lata 2007-2009
modernizacja SUW w
Sycowie;

MAŁA RETENCJA I ZBIORNIKI
ZAPOROWE
STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

GOSPODARKA ŚCIEKOWA
STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

oczyszczalnie ścieków:
kanalizacja:
M- mechaniczna,
melioracje
sanitarna -k.s., deszczowa MB- mechaniczno-biologiczna,
-k.d., rozdzielcza -k.r.
MBC- mechaniczno- biologicznochemiczna
SRG 2004-2014
SRG 2004-2014 Planowane SRG 2004-2014 100%
POS wymagana jest
SRG 2004-2014 mechanicznojednostek osadniczych
zbiorniki retencyjny w zagospodarowanie terenu
również rozbudowa sieci biologiczna oczyszcz. ścieków w
jest zaopatrzona w sieci kanalizacyjnej szacowana Stradomi Wierzchniej; POS
Stradomi Wierzchniej przy zbiorniku wodnym w
(od 2000 r.); oraz stawy Stradomi Wierzchniej – lata wodociągowe; w mieście długość 15 km, w tym do Oczyszczalnia w Sycowie jest
i gminie 127,4 km; POS budowy w latach 2011hodowlane
2004-2008,
oczyszczalnią mechaniczno 14,4% gminy jest
a) zakładanie terenów
2013 – 7,5 km i w latach biologiczną, która oczyszcza ścieki
skanalizowana; dł.sieci
zielonych,
2014-2015 – 7,5 km oraz bytowo - gospodarcze w ilości ok.
kan w mieście i gminie
b) uzbrojenie w niezbędną
modernizacja 1 km
1400 m3/d (wartość skorygowana
34,2 km;
infrastrukturę,
kanalizacji.
do 850 m3/d)
c) opracowanie zasad
kompleksowego zarządzania
całym terenem przy zalewie,
d) budowa turystycznych
szlaków komunikacyjnych
pomiędzy zalewem a
arboretum oraz Sycowem,
Plan budowy 3 stawów
rybnych (zwiększenie małej
retencji w zlewni Widawy) w
gm. Syców
kanalizacja:
sanitarna -k.s.,
deszczowa -k.d.,
rozdzielcza -k.r.

j.w.

PLAN (na lata)

oczyszczalnie ścieków

POS Obiekt oczyszczalnia
w Sycowie wymaga
rozbudowy i modernizacji
części obiektów, tak aby
docelowo stać się
biologiczną oczyszczalnią
ścieków. Docelowo
przepustowość
oczyszczalni wyniesie Qśr d
= 2 800 m3/d.

j.w.+kanalizacja
deszczowa częściowo
w mieście Syców

SRG 2004-2014 od 1995 r.
miejska mechaniczno-biologiczna
oczysz. ściek. typu stawowego
odprowadza wody z oczyszczalni
do Młyńskiej Wody (uwaga bez
oczyszczenia - odprowadza się 29
m3/d ścieków) Q=1000 [m3/d]

SRG 2004-2014 planowana
jest modernizacja
istniejącej oczyszczalni
ścieków w Sycowie; POS
Modernizacji Stacji
Uzdatniania Wody,
przepompowni oraz
wymiany odcinków sieci
wodociągowej tranzytowej,

k.s. w Dziadowej
kanalizacje grupowe:
Kłodzie o długości 12,6 1 dla wsi: Dziadowa
km
Kłoda, Radzowice,
Stradomia Dolna,
2 dla wsi: Dziadów Most,
Lipka, Miłowice, Gołębice,
Gronowice, Dalborowice,
Kolonia Dalborowice

-MB Przetwórni OwocowoWarzywnej (ścieki przem. i ścieki
bytowo- gosp.) o przepustowości:
900 m3/d,
zrzut do Widawy Q=100 [m3/d]
'-MB w m. Stradomia Dolna o
przepustowości 27 m3/d,
'-MB w m. Dalborowice o
przepustowości 27 m3/d
zrzut do Czarnej Widawy,
'-MB w m. Stradomia Wierzchnia o
przepustowości 250 m3/d,
zrzut do potoku Stradomka Q=130
[m3/d]

dla kanalizacji grupowej 1
budowa oczyszczalni
ścieków o przepustowości
350 m3/d w Dziadowej
Kłodzie,
dla kanalizacji grupowej 2
budowa oczyszczalni
ścieków o przepustowości
350 m3/d w Gołębicach,
przydomowe oczyszczalnie
dla wsi: Kwaśne Kąty,
Folwark, Kolonia
Dalborowice, Lipki

Syców - miasto

Gmina Dziadowa Kłoda jest
zwodociągowana w 100% Długośc sieci
wodociagowej 69,7 km.
2 ujęcia w. pod.:
Dziadowa Kłoda, Q=88400 [m3/rok],
Gołębice
Q=93900 [m3/rok] 2
SUW:
Dziadowa Kłoda, Miłowice
Dziadowa Kłoda

plan 2008-2015 rok 2010wykonanie studni
głębinowej w miejscowości
Gołębice

fragment GZWP-322
"Zbiornik Oleśnica"
ozasobach
dyspozycyjnych
Q=49000 [m3/d]

zbiornik w m. Gołębice
(0,48 ha),
zmeliorowanych jest
4161 ha użytków
rolnych; długość rowów
i kanałów
melioracyjnych 132 km

budowa zbiornika
retencyjnego
"DŁUGOMOST" na rzece
Widawa o poj. 1800 tys. m3
(120 ha),
Rezygnacja z melioracji
zmierzających do obniżenia
lustra wody w dolinach rzek

GOSPODARKA ODPADAMI
Nazwa gminy
układ gmin z biegiem rzeki

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

PLAN (na
lata)

SRG 2004-2014 od 1996 r.
działa miejskie wysypisko
śmieci o powierzchni około
2,5ha (eksploatacja do
2006 r.)

SRG 2004-2014
Planowane
opracowanie
kompleksowego
programu gospodarki
odpadami – lata 20052014,
a) wyznaczenie
nowego miejsca i
budowa wysypiska
śmieci na terenie gminy
lub poza nią,
b) wdrażanie programu
segregacji odpadów
stałych,

SRG 2004-2014 158
km dróg, w tym
krajowych – 23km,
wojewódzkich –
15km, powiatowych
– 56km, gminnych w
mieście– 42km,
gminnych poza
miastem – 22km.

SRG 20042014
planowana
budowa
północnej
obwodnicy dla
miasta
Sycowa – lata
2010-2014

Syców - obszar wiejski

PRZEMYSŁ

TRANSPORT
STAN AKTUALNY

SRG 2004-2014 przemysł lekki, meblarskotapicerski i budowlany; POS od 2006 r.
podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „Invest – Park” o pow.
9,7970 ha

SRG 2004-2014 od 1995 r.
miejsckie wysypisko śmieci
(pow. 2,5 ha)- jego
eksploatacja do 2006 r.

Dziadowa Kłoda

PLAN (na lata)

SRG 2004-2014 potencjalny teren
inwestycyjny przy zbiorniku
retencyjnym we wsi Stradomia
Wierzchnia, teren płaski w pobliżu
Arboretum Leśnego; powierzchnia
100ha, teren uzbrojony (energia
elektryczna, kanalizacja, gaz, woda,
łączność telekomunikacyjna)

STAN AKTUALNY

LASY

PLAN
STAN AKTUALNY
(na lata)

PLAN (na lata)

SRG 2004-2014
769 gospodarstw
rolnych, działa tu
regionalny Ośrodek
Doradzctwa
Rolniczego oraz
Powiatowe Biuro
Agencji
Restrukturyzacji i
Modernizacji i
Rolnictwa, w gminie
jest 19 stawów

SRG 2004-2014
nadleśnictwo
Syców: obręby
leśne Syców,
Międzybórz,
obręby leśne
Bralin i Rychtal łączna
powierzchnia 103
211ha ok.. 30%
pow. Gminy

Zwiększenie
retencji 36 stawów
na terenie
nadleśnictwa
Syców

stawy w
miejscowościach:
Lipka (0,36 ha),
Dalborowice (2,40
ha)

lasy: 1944 ha
Dominują siedliska
borowe, a w nich
bór mieszany
świeży.
Arboretum leśne
we wsi Stradomia
Dolna o pow. 250
ha, w tym 150 ha
lasów.

Istnieje projekt
dolesienia
kompleksu
promocyjnego
“Lasy
Rychtalskie” na
powierzchni
560,88 ha.
Odbudowa lasów
łęgowych w
dolinach rzek.

STAN AKTUALNY

OBSZARY CHRONIONE
STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

SRG 2004-2014 Arboretum
Leśne im. Stefana Białoboka
w Ślizowie 360 ha
(wprowadzenie ochrony
prawnej dla obszarów
arboretum ujęte jest w
wykazie zdań
ponadlokalnych
przyczyniających się do
realizacji Strategii Rozwoju
Województwa
Dolnośląskiego), rezerwat
„Gola” od 1954 r., rezerwat
"Studnica" od 1962 r., POS
obszar chronionego
krajobrazu „Wzgórza
Ostrzeszowskie i Kotlina
Odolanowska”. użytek
ekologiczny „Storczyk”, 11
pomników przyrody

TURYSTYKA
STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

SRG 2004-2014 park
miejski, zbiornik
retencyjny, arboretum
leśne, agroturystyka

SRG 2004-2014
możliwość
połączenia ścieżkami
rowerowymi i
promenadami
pieszymi parku
miejskiego z
arboretum czy też z
terenem nad
zbiornikiem
retencyjnym oraz
rozwój agroturystyki
na terenie wiejskim, Możliwość rozwoju
bazy
turystyczno–sportow
ej, planowane
wyeksponowanie
walorów parku
miejskiego poprzez
jego
zagospodarowanie –
lata 2005-2010

W lasach brak urządzeń
do celów rekreacyjnych.
Trasy rowerowe:
'-Skrajem lasu,
'-Wzdłuż Miłki i
Widawy,
'-Zabytkowych alei,
'-Do Arboretum

Renaturyzacja
wybranych
fragmentów dolin.
rzecznych

SRG 2004-2014 potencjalny teren
inwestycyjny - przy skrzyżowaniu ulicy
Kolejowej z obwodnicą miejską –
droga nr 8;- teren przy ulicy Kaliskiej
pod zabudowę jednorodzinną i
handlowo-usługową; własność gminy
i prywatna, powierzchnia 20ha, teren
uzbrojony(energia elektryczna,
kanalizacja, gaz, woda, łączność
telekomunikacyjna),
- teren przy ulicy Ogrodowej pod
zabudowę sportowo-rekreacyjną;
własność gminy, powierzchnia 3,5ha,
teren uzbrojony(energia elektryczna,
kanalizacja, gaz, woda, łączność
telekomunikacyjna)
własność gminy
i prywatna, powierzchnia 40ha, teren
uzbrojony(energia elektryczna,
kanalizacja, gaz, woda, łączność
telekomunikacyjna)

Syców - miasto

składowisko odpadów
komunalnych w Stradomii
Dolnej (ok. 1,2 ha); śmieci
nie są segregowane,
odpady przemysłowe:
'-tymczasowo składowane
349,6 Mg,
'-gospodarczo
wykorzystywane 30 Mg,
'-unieszkodliwiane 0,4 Mg

ROLNICTWO

ZASOBY
SUROWCÓW
MINERALNYCH

Zakup środków
gęsta sieć dróg
transportu na potrzeby powiatowych i
obsługi systemu
gminnych
segregacji odpadów i
składowiska odpadów
w Stradomii Dolnej

Najważniejsze zakłady:
'-Fabryka Obuwia PHP „GEMINI-AGRO” w
Dziadowej Kłodzie,
'-Hurtownia Materiałów Budowlanych
„RYZALIT” w Dziadowej Kłodzie,
'-Piekarnia w Dziadowej Kłodzie,
'-Baza PPHU „PLON” w Lipce,
'-Pasze i Koncentraty „CENTRALSORAYA” w Miłowicach,
'-Magazyn Nawozów HYDRO w
Miłowicach,
'-Mieszalnia Pasz w Stradomii Nowej

złoża piasków, iłów
jeziornych, glin
morenowych i torfów,
eksploatowane są
tylko piaski

2 strefy ochronne wokół
gniazd bociana czarnego,
2 użytki ekologiczne:
1. “Bagno w Działdowej
Kłodzie” – torfowisko
przejściowe o powierzchni
2,36 ha,
2. Teren naturalnie
ukształtowanych łąk
(32,47 ha) w obrębie
Dziadowej Kłody, przy
Czarnej Widawie, na
którym wiosną gniazduje
wiele ptaków wodnych,
1 pomnik przyrody - aleja
lipowa przy drodze
Radzowice - Stradomia

proponuje się utworzenie
parku krajobrazowego lub
rezerwatu wraz z otuliną w
rejonie Arboretum Leśnego
im. Stefana Baiłoboka we
wsi Stradomia Dolna

Tabela 2.3. Zestawienie pierwsze. Gospodarka wodna w SCWP (SO0305) zlewni Widawy

ZAOPATRZENIE W WODĘ
Nazwa gminy
układ gmin z biegiem rzeki

STAN AKTUALNY
wodociągi: dla miejscowości
woda podziemna - w. pod.
woda powierzchniowa - w. pow.
Stacja (zakład) uzdatniania wody- SUW
(ZUW)
Wszystkie miejscowości gminy Perzów są
zwodociągowane, a wydajność
eksploatowanych ujęć jest wystarczająca
dla zaspokojenia potrzeb gminy. Trzy
ujęcia w. pod. w: Perzowie, Trębaczowie i
Slupia pod Bralinem i 2 SUW: Perzów,
Trębaczów

PLAN (na lata)

wodociągi: dla
miejscowości

ZBIORNIKI WÓD
PODZIEMNYCH
STAN AKTUALNY

STAN AKTUALNY

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych
GZWP
Obszar gminy Perzów
znajduje się poza
obszarami stref
ochrony pośredniej ujęć
wód podziemnych oraz
poza zasięgiem
Głównego Zbiornika
Wód Podziemnych.

Perzów

POS 2010 Gmina Bralin jest
zwodociągowana w 96%
Długość sieci wodociągowej: 78.6 km
2 ujęcia w. pod. oraz 2 SUW: Bralin,
Nowa Wieś Książęca Pobór średniodobwy
ujęcie Bralin-450 m3/d
ujęcie Nowa Wieś Książęca-140 m3/d

PLAN

MAŁA RETENCJA I ZBIORNIKI
ZAPOROWE

plan 2008-2015 rok 2010- teren gminy położony
wykonanie studni
jest poza zasięgiem
głębinowej w miejscowości GZWP
Gołębice

PLAN (na lata)

melioracje

Teren gminy
poprzecinany jest gęstą
siecią mniejszych
cieków oraz rowów
melioracyjnych i
drenarskich, stale lub
okresowo
prowadzących wodę.
Zlokalizowane są tu
starorzecza oraz
zbiorniki związane z
wyrobiskami
poeksploatacyjnymi..

lokalizacja projektowanego
zbiornika retencyjnego w
miejscowości Trębaczów
Kuropka o pow. 5 ha, w
oparciu o „Program małej
retencji wodnej dla
województwa
wielkopolskiego”,

do obiektów małej
budowa i rozbudowa
retencj i wodnej . Sa to obiektów malej retencji
s tawy, s ródpolne
oczka wodne zlokal
izowane w dol inach
rzecznych oraz wyrobi
ska poeksploatacyjne
wypełnione woda - 1
zb.retencyjno-ppoż w
Bralinie, 1 staw w
Bralinie, 1 staw ppoż w
Nosale, 1 staw ppoż w
Nowa Wieś Książęca

GOSPODARKA ŚCIEKOWA
STAN AKTUALNY
kanalizacja:
sanitarna -k.s.,
deszczowa -k.d.,
rozdzielcza -k.r.
k.s. w południowowschodniej części
Perzowa i w
Miechowie.

sieć kanalizacyjna na
terenie gminy
rozwinięta w 34,4%

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

oczyszczalnie ścieków:
kanalizacja:
M- mechaniczna,
sanitarna -k.s., deszczowa MB- mechaniczno-biologiczna,
-k.d., rozdzielcza -k.r.
MBC- mechaniczno- biologicznochemiczna
MB w Perzowie o przepustowości
Q=391,7 [m3/d](czynna od 1995 r.
i planowanym zwiększeniu
przepustowości do 650 m3/d)

od1997 r. mechanicznobiologiczna oczyszczalnia w
Bralinie o przepustowości 200
m3/d

Bralin

Rychtal

2 wodociągi grupowe zaopatrują w wodę
prawie 100% mieszkańców gminy;
'-wodociąg grupowy "Rychtal" zasilający
wsie: Rychtal, Skoroszów i Krzyżowniki,
'-wodociag grupowy "Buczek" zasilający
wsie:
Wielki Buczek, Stogniewice, Proszów,
Sadogóra, Zgorzelec, Drożki, Darnowiec
'-ujęcia w. pod. w Rychtalu Q=291,7
[m3/d] (SUW o wydajności 567 m3/d) i
Wielkim Buczku Q=827 [m3/d] (SUW o
wydajności 827 m3/d) posiadają strefy
ochrony bezpośredniej i pośredniej,
'-długość sieci wodociągowej 63,0 km

Na terenie gminy
Rychtal nie występują
GZWP.
Zatwierdzone zasoby
eksploatacyjne
zwykłych wód
podziemnych:
'-utwory
czwartorzędowe 218,0
m3/h (komunalne 150,7
m3/h),
'-utwory trzeciorzędowe
18,0 m3/h

Gęsta sieć rowów
melioracyjnych

utworzenie zalewu w
k.s. we wsiach:
miejscowości Skoroszów na Rychtal, Skoroszów,
rzece Studnica o pow. 90 ha Krzyżowniki,
W trakcie budowy k.s.
w miejsowościach:
Proszów, Dalanów,
Dworzyszcze,
Stogniewice,
Długość sieci
kanalizacyjnej 14,6 km

od 1999 r. działa MB
oczyszczalnia ścieków w
Skoroszycach o maksymalnej
przepustowości 500 m3/d

PLAN (na lata)

oczyszczalnie ścieków

projketowana jest
oczyszczalnia ścieków w
Trębaczowie o
przepustowości 120 m3/d

GOSPODARKA ODPADAMI
Nazwa gminy
układ gmin z biegiem rzeki

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

Odpady z obszaru gminy
odbierane są przez
wyspecjalizowane firmy
oraz deponowane na
składowiskach odpadów w
Mianowicach (gmina
Kępno) oraz Ostrzeszowie.

zapobieganie
powstawania odpadów
(stosowanie czystych
technologii, selektywna
zbiórka odpadów,
zagospodarowanie
odpadów ulegajacych
biodegradacji), program
działań edukacyjnych

Przez gminę Perzów
przebiega droga
krajowa Nr 8,
zaliczana do dróg
klasy GP (głównych
ruchu
przyspieszonego)
oraz (będąca w
trakcie realizacji)
droga ekspresowa
S8.
Całkowita długość
siatki dróg
powiatowych z
terenu gminy Perzów
wynosi 33,034 km.

Perzów

składowisko odpadów w
Nowej Wsi Książęcej (od
1999 r.)

Rychtal

Gmina Rychtal nie
przewiduje na swoim
terenie budowy nowego
składowiska odpadów

PLAN (na
lata)

STAN AKTUALNY

budowa,
przebudowa i
modernizacja
dróg, w tym
przede
wszystkim
gminnych

ROLNICTWO
PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

LASY

PLAN
STAN AKTUALNY
(na lata)

gmina rolnicza,
użytki rolne zajmują
82,6% całkowitej
powierzchni, w tym
4815 ha gruny orne

lasy zajmują ok.
9% (6,8km2)
powierzchni gminy
z największym
siedliskiem boru
świeżego oraz
boru mieszanego
świeżego

droga krajowa nr 8,
drogi powiatowe i
gminneb oraz linia
kolejowa

• KONSTAL S.C. w Bralinie( produkcja
wyrobów metalowych );
• KARIAN S.C. w Chojecinie ( produkcja
mebli );
• Mirowscy w Chojecinie, Bralinie, Nowej
Wsi Ks. ( prod mebli );
• Małyska Dorota w Nowej Wiesi Ks. (
stolarstwo, tapicerstwo );
• Jerzyk „ Maj-pol ” i „Chrupes” (
przetwórstwo sporzywcze );
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• Mos Roman „Chojmex” w Chojecin
Szumie ( stolarstwo, tapicerstwo);
• Wittek w Bralinie ( stolarstwo,
tapicerstwo);
• Głab Czesław w Goli ( tartak,
przedsiebiorstwo wielobran9owe );
• Jan Kubacki „ Stalchem” w Bralinie (
handel materiałami budowlanymi i stala );
• Gidanex sp. z o.o. w Bralinie ( produkcja
okien i drzwi drewnianych )
• PBT „Telkom” sp. z o.o. w Chojecinie i
Kepnie ( budownictwo telekom. );
• „Dec-gaz” sp. z o.o w Chojecinie i Kepnie
( dystrybucja gazu płynnego ).

użytki rolne
stanowią 72,3%
ogólnej pow. gm. liczba gospodarstw
469; Dominuje
uprawa zbóż,
ziemniaków, oraz
trzody chlewnej i
hodowla bydła

lesistość gminy
jest na poziomie
18,27 % (15,4
km2)

droga krajowa nr 39
Łagiewniki -Kępno
(11,6 km),
drogi powiatowe i
gminne

Największe firmy:
'-Gminna Spółdzielnia "Samopomoc
Chłopska" w Rychtalu,
'-ALMET Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Stanisław Piasecki w Rychtalu,
'-EWEL BART (węgiel, pasze, nawozy,
transport) w Skoroszowie,
'-Zakład Rolny w Buczku

użytki rolne: 5532
ha:
uprawiane są: żyto i
ziemniaki oraz
pszenica
w miejscowości
Buczek stawy rybne
(ok. 1 ha) w
wyrobiskach po
eksploatacji piasków
drobnoziarnistych,
3 stawy rybne w m.
Rychtal o
powierzchniach:
0,15; 0,1; 0,11 ha

lesistość gminy:
35,1% lasy: 35
km2,
siedliska borów
świeżych, w
szczególności
borów mieszanych
świeżych;
'-lasy ochronnelasy stanowiące
drzewostany
nasienne (190,48
ha),
'- lasy
wodochronne w
Darnowcu na
siedliskach
wilgotnych i w
strefie ujęć wód

Bralin

Na obszarze gminy Rychtal
nie ma żadnego, ale są
nielegalne wysypiska
smieci składowiska
odpadów

PRZEMYSŁ

TRANSPORT

PLAN (na lata)

planowane jest
zwiększenie
lesistości do
13,43%

powiększenie
obszaru
kompleksu
leśnego "Lasy
rychtalskie"

ZASOBY
SUROWCÓW
MINERALNYCH
STAN AKTUALNY

OBSZARY CHRONIONE
STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

TURYSTYKA
STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

udokumentowane
złoża kopalin:
'-złoże Koza Wielka –
surowców ilastych
ceramiki budowlanej,
'-złoże Turkowy –
złoże kruszywa
naturalnego,
'-złoże Zbyczyna –
złoże kruszywa
naturalnego - piasku.
W gminie nie ma
wyznaczonych
terenów górniczych.
Niekoncesjonowane
wydobycie kruszywa w
rejonie Trębaczowa i
Domasłowa

Na obszarze gminy
Perzów nie występują
formy ochrony przyrody.
137 zabytków
nieruchomych
wskazanych przez
Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

-korytarz ekologiczny
rzeki Czarnej Widawy,
'-ciągi ekologiczne: rzeki
Głuszynki i Rów
Domasłowski.
'-ekosystem wodno –
łąkowo ”Łąki koło
Bralina

kruszywo naturalne złoże „Wernikopole” i
w Nowej Wsi
Ksiażecej, surowce
energetyczne -torf w
postaci złoża Baranów
i Bralin;

pow.objęta ochrona
przyrody - 1124ha w
postaci Obszaru
Chronionego Krajobrazu
„Wzgórza Ostrzeszowskie
i Kotlina
Odolanowska” oraz 2
pomniki przyrody

4 parki podworskie oraz
1 aleje kasztanowa

Gmina Rychtal
posiada
udokumentowane
złoża kopalin:
kruszywo naturalne
oraz glina zwałowa

Rezerwat przyrody
"Studnica" (5,78 ha),
4 pomniki przyrody (4 lipy
drobnolistne),
obszary Natura 2000:
'-Nizinne i podgórskie
rzeki ze zbiorowiskami
włosieniczników;
pomiedzy Rychtalem a
Skoroszowem,
'-grąd
środkowoeuropejski;
rezerwat Studnica i m.
Dróżki,
'-łęg jesionowo-olszowy;
dolina Studnicy, w m.
Wielki Buczek,
'-środkowoeuropejski
acydofilny las dębowy; w
północno-wschodniej
części gminy

6 zabytkowych parków rozwój turystyki i
podworskich w
rekreacji
miejscowościach:
Ryniec, Drożki, Wielki
Buczek, Skoroszów,
Gierczyce, Dworzyszcze

Tabela 2.3. Zestawienie pierwsze. Gospodarka wodna w SCWP (SO0305) zlewni Widawy

ZAOPATRZENIE W WODĘ
Nazwa gminy
układ gmin z biegiem rzeki

STAN AKTUALNY
wodociągi: dla miejscowości
woda podziemna - w. pod.
woda powierzchniowa - w. pow.
Stacja (zakład) uzdatniania wody- SUW
(ZUW)
SUZPM - System wodociągowy miasta
Namysłów zaopatrujący wsie:
Kamienna, Objazda, Ligotka oraz Dębniki i
Lubska w gminie Wilków, Ponadto w
gminie istnieją następujące wodociągi
grupowe: „Kowalowice”, „GłuszynaBrzezinki”, „Michalice”, „Barzyna”,
„Przeczów”, „Pawłowice”, „Woskowice
Małe"

Namysłów - obszar wiejski

Domaszowice

Wilków

Bierutów - obszar wiejski

PLAN (na lata)

wodociągi: dla
miejscowości
SUZPM - W system
wodociągowy Namysłów
zostaną włączone wieś
Michalice po wybudowaniu
sieci wodociągowej;
SUZPM Wodociągowanie
terenow wiejskich (Tranzyt
wodociągowy
Ziemiełowice- Jastrzębie,
Wodociągowanie
Jastrzębie,
Wodociągowanie Nowy
Folwark, Wodociągowanie
Łączany, Tranzyt
Smogorzow – Pawłowice,
Tranzyt Smogorzow –
Głuszyna

ZBIORNIKI WÓD
PODZIEMNYCH
STAN AKTUALNY

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

oczyszczalnie ścieków:
kanalizacja:
M- mechaniczna,
Główne Zbiorniki Wód Podziemnych
melioracje
sanitarna -k.s., deszczowa MB- mechaniczno-biologiczna,
GZWP
-k.d., rozdzielcza -k.r.
MBC- mechaniczno- biologicznochemiczna
częsciowo zb. GZWP
250000 SUZPM zbiornik
SUZPM W pobliżu
SUZPM Wsie w
SUZPM Budowa
POS - MB w Woskowicach Małych
nr 320 (Pradoliny rzeki
retencyjny w
projektowanego zbiornika
obrębie gminy
kanalizacji i systemu
o przepustowości 100 m3/d i
Odry) 290 km2
Michalicach pow. 110 wodnego „Michalice”
Namysłów nie
oczyszczania ściekow
aktualnej wydajności:
ha (użytkowany od
przewiduje się wprowadzić 4 posiadają systemowych (Budowa kanalizacji we
MB w Idzikowicach o
1998 r.) poj. 1mln m3 tereny każdy
urządzeń
wsi Michalice, Jozefkow
przepustowości 200 m3/d i
o powierzchni minimum 5 ha kanalizacyjnych
–Staromiejska, Rychnow – aktualnej wydajności:
pod usługi turystyki i sportu do odprowadzania i
Kamienna do
Ścieki opadowe z kanalizacji
(w Objeździe, w Józefkowie i oczyszczania ścieków Staromiejskiej, udowa
deszczowej miasta Namysłów
2 w Michalicach). Planowany bytowo oczyszczalni ściekow,
odprowadzane są do rzeki Widawy
w miejscowości Minkowskie gospodarczych
sieci kanalizacyjnej w km: 67+165, 67+725, 68+310,
kompleks stawów rybnych o
Bukowa, Kowalowice,
68+775, 69+025
pow. 10 ha
Pawłowice, Budowa
oczyszcz. ściekow, sieci
kanalizacyjnej Woskowice
Małe, Sieć kanalizacyjna
Smarchowice Nowe, Sieć
kanalizacyjna
Smarchowice Wlk., Sieć
kanalizacyjna Ligotka)

Na obszarze gminy nie
wyróżniono żadnego
GZWP o wysokiej
zasobności
wymagających
szczególnej ochrony

Gmina Wików jest w 100%
zwodociągowana:
'-wodociąg grupowy „Jakubowice”:
Jakubowice, Idzikowice, Pągów,
Pszeniczna, Wilków, Bukowie,
Wojciechów, Młokicie, Pielgrzymowice;
'-wodociąg grupowy należący do gminy
Namysłów: Dębnik i Lubska;
'-wodociąg zakładowy: wieś Krzyków,
łączna długość wodociągów 52,5 km,
1 ujęcie w. pod. w Jakubowicach Q=1936
[m3/d]

GZWP-320 "Pradolina
rzeki Odry" (500 km2)

plan (2007-2013)
wod: Sątok,
wod: Radzieszyn,
wod: Posadowice,
wod: GorzesławStrzałkowa,
wod: Strzałkowa- Solniki
Wielkie,
wod: KruszowcePaczków,
wod: Stronia- Jemielna,
wod: Stronia- Wabienice

PLAN

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

kanalizacja:
sanitarna -k.s.,
deszczowa -k.d.,
rozdzielcza -k.r.

Obszar gminy Domaszowice jest w pełni
(100%) zwodociągowany. Ogółem długość
sieci wodociągowej w gminie
Domaszowice wynosi ok.60 km.
Ujęcie w.pod. i SUW "Woskowice Górne o
wydajności:671,2 [m3/d]
zapewnia wodę dla miejscowości (zlewnia
Widawy): Woskowice Górne, Strzelce,
ujęcie w.pod. i SUW "Siemysłów" o maks.
wydajności: 263,4 [m3/d]
zapewnia wodę dla miejscowości (zlewnia
Widawy) Gręboszów

wod: Wabienice, w. pod. Q=187,8 [m3/d]
wod: Strzałkowa, w. pod. Q=36,5 [m3/d]
wod: Jemielna (Dom Pomocy Społecznej),
w. pod. Q=86 [m3/d]
wod: Stronia (Q maxd), w.pod. Q=345
[m3/d]
wod: Gorzesław,
wod: Zbytowa (zakładowy), w.pod. Q=200
[m3/d]
wod: Posadowice (zakładowy)

MAŁA RETENCJA I ZBIORNIKI
ZAPOROWE

2 GZWP o pow. 35,6
km2:
GZWP-322 "Zbiornik
Oleśnica" zasoby
dyspozycyjne:
GZWP-320 "Pradolina
Odry (S Wrocław)
zasoby dyspozycyjne:

Wielkoobszarowe
melioracje
odwadniające (106,04
km rowów, w tym w
zlewni Widawy 31,51
km)

250000 9,4 km urządzeń
melioracyjnych

2 stawy hodowlane o
pow. 2 ha i 2,2 ha

49000

225000

PLAN (na lata)

oczyszczalnie ścieków

We wszystkich
miejscowościach
gminnych ścieki
gromadzone są w
zbiornikach
wybieralnych
(szambach)
i wywożone systemem
zbiorowym do
oczyszczalni ścieków w
Namysłowie

W gminie Wilków przewiduje kanalizacja sanitarna
się budowę zbiornika
0,8 km w Idzikowicach
retencyjnego na Młynówce
(między Pawłowicami i
Idzikowiskami) o pow. 100
ha, tu także planowane jest
utworzenie kompleksu
stawów rybnych o pow. 10
ha.

k.s. w Stronii na
osiedlu byłego PGR z
szambem,
k.d. w szkole w
Wabienicach,
k.s. w Domu Pomocy
Społecznej w Jemielnie

plan (2006-2008)
MB w Idzikowicach o
budowa kolektora
przepustowości Q=55 [m3/d]
kanalizacyjnego z Wilkowa maks.200 m3/d
do oczyszczalni ścieków w
Namysłowie

plan (2007-2013) budowa
kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Karwiniec w
celu ochrony ujęć wód
podziemnych dla miasta i
gminy Bierutów

likwidacja oczyszczalni w
Idzikowicach po
wybudowaniu kolektora do
NamysLowa

oczyszczalnia mechaniczna
plan (2007-2013) budowa
gorzelni w Posadowicach Q=76
oczyszczalni scieków w
[m3/d] ( w okresie kampanijnym) o miejscowości Stronia
przepustowości 110 m3/d;
oczyszczalnia ścieków w
Bierutowie (istnieje od 1999 r.) o
przep. 1100 m3/d max. 1900
m3/d)

GOSPODARKA ODPADAMI
Nazwa gminy
układ gmin z biegiem rzeki

Namysłów - obszar wiejski

STAN AKTUALNY

SUZPM wysypisko
odpadów bytowo gospodarczych w rejonie
wsi Ziemiełowice 2,11 ha +
liczne wysypiska "dzikie"
wiejskie, Wdrożony system
selektywnej zbiórki
odpadów nie zapewnia
wymaganego stopnia
odzysku ilościowego i
jakościowego odpadów.
Składowiska odpadów:
'-składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne i
obojętne w Ziemiełowicach,
'-składowisko odpadów
komunalnych w
Namysłowie przy ul.
Oławskiej (nieczynne)

Odpady wywożone są raz
w miesiącu przez spółkę ,,
EKOWOD” z Namysłowa
na
składowisko śmieci w
Ziemiełowicach, gmina
Namysłów.

PLAN (na lata)

SUZPM Tereny
wysypiska
przewidzianego do
rozbudowy w
Ziemiełowicach, POS
Rekultywacja
zamknietego
składowiska odpadów
komunalnych w
Namysłowie.
Wprowadzenie
selektywnej zbiórki
odpadów z podziałem
na odpady
niebezpieczne,
surowce wtórne,
odpady
biodegradowalne,
wielkogabarytowe i
remontowo budowlane

PRZEMYSŁ

TRANSPORT
STAN AKTUALNY

-drogi krajowe:
nr 39 i 42,
'-drogi wojewódzkie:
nr 451 Bierutów Namysłów,
nr 454 Ładza Namysłów,
'-drogi powiatowe, 'drogi gminne,
'-jedna dwutorowa
zelektryfikowana linia
kolejowa relacji
Oleśnica-Kluczbork

PLAN (na
lata)

Budowa i
modernizacja
dróg
powiatowych
w północnowschodniej
części powiatu
namysłowskie
go w związku
ze zbiornikiem
wodnym w
rejonie
miejscowości
MichaliceJózefków.

-droga krajowa nr 42 budowa
Namysłów- Rudniki, obwodnicy wsi
'-linia kolejowa nr
Gręboszów
143 Kalety- Wrocław

STAN AKTUALNY

ROLNICTWO
PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

SRGo.2000 gł. gałęzie
przemysłu to przetwórstwo rolno
spożywcze, przemysł elektromaszynowy,
metalowy,
obuwniczy, budowlany oraz tworzyw
sztucznych

SUZPM - 65,7%
użytki rolne, stawy
hodowlane

Gmina słabo uprzemysłowiona.
Największe zakłady (zlewnia Widawy):
'-zakłady usług stolarskich; 2 w
Woskowicach Górnych, 1 w Strzelcach,
'-zakłady usług budowlanych; 2 w
Strzelcach

użytki rolne w całej
gminie: 9288,0 ha,
uprawa zbóż i
buraków, sadów i
warzyw

LASY

PLAN
STAN AKTUALNY
(na lata)

SUZPM - 23,5%
lasy

Wilków

wysypisko gminne
zamknięte w roku 2009 ?
Po roku 2009 składowisko
centralne dla powiatu

Bierutów - obszar wiejski

użytki rolne: 8956,5
ha (dominuje
uprawa zbóż i
buraków),
3 stawy hodowlane
(47,5 ha) w:
Dębnik, Jakubowice
i Wilków

lasy: 246 ha

droga woj. Nr 451
plan (2007Olesnica -Kluczbork 2013)
droga woj. Nr 396
Bierutów -Strzelin
długość dróg
ogółem: 91,4 km
linia kolejowa
Wrocław - Kluczbork

użytki rolne: 9857
ha
produkcja zbóż
(pszenica) oraz
kukurydza,
stawy hodowlane13 ha we wsiach:
Paczków, Zbytowa,
Stronia i Satok

grunty leśne: 3446
ha
siedliska leśne:
boru świeżego,
boru mieszanego
świeżego, boru
mieszanego
wilgotnego, lasu
mieszanego
wilgotnego ,
siedliska olsu

OBSZARY CHRONIONE

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

Zgodnie z
Krajowym
Programem
Zwiększania
Lesistości,
powierzchnia
gruntów rolnych
przewidzianych do
zalesiania w latach
2001-2020 w
powiecie
namysłowskim
wynosi 1062 ha (w
tym w sektorze
państwowym 752
ha i
niepaństwowym –
310 ha).

SUZPM - złoże piasku
w Jastrzębiu ma
charakter warunkowy i
nie jest
eksploatowane
(zasoby wynoszą

SUZPM - 12 pomników
SUZPM - planowane są dwa
przyrody; Obszar
rezerwaty przyrody: Niwki i
Chronionego Krajobrazu śaba; ,
Lasów StobrawskoTurawskich; użytki
ekologiczne: „Bagno
Młynki”
i „Młyńskie Stawy, zalew
ekologicznyn Łoś, zalew
w dolinie Widawy,
Kowalowice, Smagorzów,
Kamienna Stare Miasto,

Teren gminy jest słabo
rozpoznany pod
względem
występowania
surowców
mineralnych.
Na lokalne potrzeby
eksploatowano żwiry i
piaski

Na terenie gminy
Domaszowice, do chwili
obecnej nie zostały
wyznaczone
prawnie obszary sieci
Natura 2000.
Fragment Obszaru
Chronionego Krajobrazu
"Lasy StobrawskoTurawskie".
6 pomników przyrody w
sołectwie Gręboszów.

Brak
udokumentowanych
surowców
mineralnych.

5 parków objętych
ochroną konserwatorską
w m.:
Idzikowice (4,6ha),
Jakubowice (4ha), Pągów
(4ha), Wilków (2,6ha) i
Krzyków (0,9ha).

nie ma czynnych
punktów eksploatacji
surowców
mineralnych

Obszar "Natura 2000":
(dyr. siedliskowa)
Bierutów Kod obszaru:
PLH020065, (dyr..
siedliskowa) PLH020081
Lasy Grądzińskie

Domaszowice

-droga wojewódzka
nr 451 Oleśnica Namysłów (8,7 km),
'-drogi powiatowe
oraz drogi gminne
(71,7 km),
'-linia kolejowa
Kalety– Wrocław
(8,4 km)

ZASOBY
SUROWCÓW
MINERALNYCH

zalesić do
roku 2011 ok. 80
ha gleb gorszej
jakości

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

TURYSTYKA
STAN AKTUALNY

W zlewni Widawy:
'-Zespół przyrodniczokrajobrazowy „Wyspa”
na rzece Widawie,
'-zbiornik retencyjny w
Michalicach stwarza
dodatkowe możliwości
wypoczynku i rekreacji

PLAN (na lata)

W zlewni Widawy: 'zagospodarowanie i
rewaloryzacja
parków pałacowych
i poddworskich w
Namysłowie,
Baldwinowicach,
Kamiennej

planuje się utworzenie strefy Agroturystyka na terenie budowa dróg
chronionego krajobrazu
gminy nie jest
rowerowych
górnej Widawy.
rozwinięta.
Gmina praktycznie nie
posiada infrastruktury
turystycznej w postaci
bazy noclegowej
i żywieniowej dla
turystów. Gmina należy
do Stowarzyszenia
Gmin
Turystycznych Wzgórz
Trzebnickich i Doliny
Baryczy.

2 ścieżki rowerowe:
nr 1 ok. 20 km z
Wilkowa przez różne
miejscowości do
Wilkowa,
nr 2 ok. 8 km z Lubska
do Pągowa

postuluje się utworzenie
szlaki wędrówki pieszej:
Obszaru Chronnionego
czerwony- 21km
Krajobrazu "Dolina Widawy" Oleśnica - Miłocice,
żółty- 6,5 km Bierutów Smolna,
szlaki rowerowe:
trasa folwarków 20km
Bierutów- WabieniceBierutów,
trasa doliny Widawy 30
km Bierutów- KijowiceBierutów,
szlak kajakowy 40 km
Bierutów- Wrocław

Tabela 2.3. Zestawienie pierwsze. Gospodarka wodna w SCWP (SO0305) zlewni Widawy

ZAOPATRZENIE W WODĘ
Nazwa gminy
układ gmin z biegiem rzeki

Twardogóra - obszar wiejski

STAN AKTUALNY
wodociągi: dla miejscowości
woda podziemna - w. pod.
woda powierzchniowa - w. pow.
Stacja (zakład) uzdatniania wody- SUW
(ZUW)
Gmina prawie w 100% zaopatrywana jest
w wodę z wodociągu komunalnego.
'-Wodociąg grupowy Grabowno Wielkie
zasila w wodę (w zlewni Widawy):
Grabowno Wielkie. W.pod. jest uzdatniana
w SUW w ilości: Q=402 [m3/d]
'-Wodociąg grupowy Twardogóra - Goszcz
zasila w wodę (w zlewni Widawy) Qmaxh:
100 [m3/d]
Sądrożyce, Sosnówkę,
'-Wodociąg grupowy Chełstów zasila w
wodę (w zlewni Widawy): Chełstów Q=160
[m3/d]

5 ujęć w.pod.:
Krzeczyn, Świerzna (Ligota Wielka),
Zarzysko, Ostrowina, Jenkowice,
5 wodociągów o długości 153,28 km,
3 stacje uzdatniania wody (Zarzysko,
Krzeczyn, Świerzna)

Oleśnica

PLAN (na lata)

wodociągi: dla
miejscowości

budowa sieci
wodociągowej OstrowinaBrzezinka oraz budowa
stacji uzdatniania wody
obsługującej miejscowości
Ostrowina i Brzezinka

ZBIORNIKI WÓD
PODZIEMNYCH
STAN AKTUALNY

PLAN

MAŁA RETENCJA I ZBIORNIKI
ZAPOROWE
STAN AKTUALNY

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych
GZWP

PLAN (na lata)

melioracje

"Zbiornik (QKM)
Oleśnica o zasobach
ok. 55000 [m3/d]
należy do GZWP
wymagających
szczególnej ochrony

Tereny rolne gminy
Twardogóra są
zmeliorowane. Znajduje
się na nim 221,7 km
rowów melioracyjnych i
1793 ha drenażu.

2 GZWP (199,9 km2)
podlegają szczególnej
ochronie jakościowej i
ilościowej:
'-GZWP-322 "Zbiornik
Oleśnica” o zasobach
dyspozycyjnych:Q=600
00 [m3/d]
'-GZWP-321
„Subzbiornik Kąty
Wrocław-Oława-Brzeg”
o zasobach
dyspozycyjnych: 80000
[m3/d]

1 zbiornik w gminie o
poj. 55 tys. m3

GOSPODARKA ŚCIEKOWA
STAN AKTUALNY
kanalizacja:
sanitarna -k.s.,
deszczowa -k.d.,
rozdzielcza -k.r.
K.s.na terenie osiedla
mieszkaniowego w
Grabownie Wielkim

zakładanie oczek
k.s. 15,44 km w:
śródpolnych i stawów;
Boguszyce, Smardzów,
prognozowany zbiornik małej Spalice
retencji "Sokołowice" na
rzece Oleśnica o pow. 34,5
ha i obj. 400 000 m3

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

oczyszczalnie ścieków:
kanalizacja:
M- mechaniczna,
sanitarna -k.s., deszczowa MB- mechaniczno-biologiczna,
-k.d., rozdzielcza -k.r.
MBC- mechaniczno- biologicznochemiczna
MB w Grabownie Wielkim o
przepustowości Q=54 [m3/d]
Zrzut scieków oczyszczonych do
potoku Boguszyckiego (km
18+360)

budowa k.s.:
Bystre, Bystre Osada,
Niesiszów, SokołowiceGęsia Górka

mechaniczno- biologiczna
oczyszczalnia ścieków w Oleśnicy
Q=7140 [m3/d] (ścieki bytowogosp. i przem.) o dużej
przepustowości: 31200 m3/d,
zrzut do Oleśnicy

PLAN (na lata)

oczyszczalnie ścieków

budowa biologicznomechanicznej oczyszczalni
ścieków w Bystrym,
zrzut do Świerznej

GOSPODARKA ODPADAMI
Nazwa gminy
układ gmin z biegiem rzeki

Twardogóra - obszar wiejski

Oleśnica

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

PRZEMYSŁ

TRANSPORT
STAN AKTUALNY

Na terenie gminy
funkcjonuje wysypisko
odpadów komunalno
(0,7ha)-przemysłowych
(0,3 ha),
zlokalizowane w obrębie
wsi Grabowno Wielkie
oraz liczne wysypiska
"dzikie"

Na terenie gminy
znajdują się
następujące drogi
wojewódzkie i
powiatowe

składowisko w m. Smolna
(6,8 ha)

długość dróg 282
km, w tym:
'-droga krajowa nr 8
Wrocław –
Warszawa,
'-droga krajowa nr 25
Oleśnica – Kalisz,
'-droga wojewódzka
nr 340 OleśnicaŚcinawa,
'-droga wojewódzka
nr 451OleśnicaNamysłów,
linie kolejowe:
'-WrocławWarszawa,
Oleśnica-Kluczbok,
Oleśnica-Jarocin

PLAN (na
lata)

STAN AKTUALNY

Największe zakłady produkcyjne:
'-„Boramex” – przetwórstwo rolnospożywcze - Spalice
'-„Lesta” – produkcja obuwia - Oleśnica,
'-„Oltrans” – produkcja zbiorników
olejowych, szamb i kabin sypialnych Spalice,
'-„Poliplast” – produkcja armatury sanitarnej
z PCV - Spalice,
'-Garbarstwo Skór Licowych,
'-Zakład Produkcji Kostki Brukowej Gajków,
'-Produkcja drzwi „DRZWI-MET” w
Smardzowie,
'-„LAMAR” w Smardzowie – producent
spojlerów do samochodów ciężarowych

ROLNICTWO
PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

LASY

PLAN
STAN AKTUALNY
(na lata)

PLAN (na lata)

ZASOBY
SUROWCÓW
MINERALNYCH
STAN AKTUALNY

OBSZARY CHRONIONE
STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

użytki rolne: 5286
ha (dominuje
uprawa zbóż
głównie pszenicy)

lasy: 7537 ha,
dominują siedliska
boru mieszanego
świeżego i lasu
mieszanego
świeżego

ekploatacja piasku i
żwiru w (zlewnia
Widawy):
Grabowno Wielkie,
Sądrożyce, Chełstów

obszar Natura 2000 (poza Do objęcia ochroną wąwozy
zlewnią w zlewni
na terenie obrębu Sądrożyce
Widawy): PLB020001
(zlewnia Widawy)
Dolina Baryczy,
PLH020101 Leśne Stawki
koło Goszcza,
PLH020041 Ostoja nad
Baryczą, rezerwat
przyrody "Torfowisko k.
Grabowa" (4,22 ha)

użytki rolne: 16140
ha (dominuje
uprawa zbóż
głównie pszenicy)

lasy: 5466 ha

Na terenie gminy
Oleśnica nie
występują
udokumentowane
złoża surowców
naturalnych o
znaczeniu
przemysłowym.
1 czynna kopalnia
kruszywa naturalnego
(piasku i żwiru) we wsi
Ligota Wielka (ok.
3,05 ha).

obszar Natura 2000: (dyr.
siedliskowa) Dolina
Oleśnicy i Potoku
Boguszyckiego Kod
obszaru: PLH020091,
5 użytków ekologicznych/
rezerwat leśny:
'-Las Boguszycki (70,27
ha),
'-Olsy Sokołowickie (77,98
ha),
'-Ols Spalicki (4,94 ha),
'-Mokradła Boguszyckie
(36,3 ha), Dęby
Boguszowickie,
'-w obrębie Smolna,
20 pomników przyrody

Objęcie ochroną prawną w
postaci użytków
ekologicznych:
'-„Łąka Oleśnicka” (4,73 ha);
'-„Łąka Spalicka” (4 ha);
'-„Uroczysko Grotowskiego Małe Brzezie” (49,92 ha),
obszar chronionego
krajobrzu Dolina Widawy

TURYSTYKA
STAN AKTUALNY

Stopień obecnego
zalesienia stwarza
bardzo atrakcyjne
możliwości rekreacyjne
dla zbieractwa
runa leśnego i pieszych
wędrówek.
Szlak turystyczny z
Grabownicy przez
Twardogórę Grabowno
Wielkie do Brzezinki w
gm. Oleśnica.

PLAN (na lata)

Tabela 2.4. Zestawienie pierwsze. Gospodarka wodna w SCWP (SO0306) zlewni Widawy
ZAOPATRZENIE W WODĘ
STAN AKTUALNY
Nazwa gminy
układ gmin z biegiem rzeki

wodociągi: dla miejscowości
woda podziemna - w. pod.
woda powierzchniowa - w. pow.
Stacja (zakład) uzdatniania wodySUW (ZUW)

PLAN (na lata)

wodociągi: dla
miejscowości

ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH
STAN AKTUALNY

STAN AKTUALNY

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych GZWP

POS 2010
Gmina Syców jest zwodociągowana w
97.2%
Długość sieci wodociągowej 145.1 km
Ujęcia w. pod.: Komorów, Stradomia
Wierzchnia, Biskupice, Wioska, Niwki
Garbarskie
4 SUW: Syców, Komorów, Stradomia
Wierzchnia, Biskupice;

plan 2005-2007
rok 2006-połączenie
wodociągu Św. MarekBiskupice, likwidacja
hydroforni w Biskupicach,
połączenie awaryjnej sieci
wodociągowej Komorów z
siecią w Stradomi
Wierzchniej i wykonanie
sieci wodociągowej dla
miejscowości Widawa,
modernizacja SUW w
Stradomi Wierzchniej;
lata 2007-2009
modernizacja SUW w
Sycowie;

Gmina Dziadowa Kłoda jest
zwodociągowana w 100% Długośc sieci
wodociagowej 69,7 km.
2 ujęcia w. pod.:
Dziadowa Kłoda, Q=88400 [m3/rok],
Gołębice
Q=93900 [m3/rok] 2
SUW:
Dziadowa Kłoda, Miłowice

plan 2008-2015 rok 2010wykonanie studni
głębinowej w miejscowości
Gołębice

SUZPM - System wodociągowy miasta
Namysłów zaopatrujący wsie:
Kamienna, Objazda, Ligotka oraz Dębniki
i Lubska w gminie Wilków, Ponadto w
gminie istnieją następujące wodociągi
grupowe: „Kowalowice”, „GłuszynaBrzezinki”, „Michalice”, „Barzyna”,
„Przeczów”, „Pawłowice”, „Woskowice
Małe"

SUZPM - W system
częsciowo zb. GZWP
wodociągowy Namysłów
nr 320 (Pradoliny rzeki
zostaną włączone wieś
Odry) 290 km2
Michalice po wybudowaniu
sieci wodociągowej;
SUZPM Wodociągowanie
terenow wiejskich (Tranzyt
wodociągowy ZiemiełowiceJastrzębie,
Wodociągowanie
Jastrzębie,
Wodociągowanie Nowy
Folwark, Wodociągowanie
Łączany, Tranzyt
Smogorzow – Pawłowice,
Tranzyt Smogorzow –
Głuszyna

Syców - obszar wiejski

PLAN

fragment GZWP-322
"Zbiornik Oleśnica"
ozasobach
dyspozycyjnych
Q=49000 [m3/d]

MAŁA RETENCJA I ZBIORNIKI ZAPOROWE
PLAN (na lata)

melioracje

GOSPODARKA ŚCIEKOWA
STAN AKTUALNY
kanalizacja:
sanitarna -k.s.,
deszczowa -k.d.,
rozdzielcza -k.r.

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

kanalizacja:
sanitarna -k.s., deszczowa k.d., rozdzielcza -k.r.

oczyszczalnie ścieków:
M- mechaniczna,
MB- mechanicznobiologiczna,
MBC- mechanicznobiologiczno- chemiczna

oczyszczalnie ścieków

POS wymagana jest również
rozbudowa sieci
kanalizacyjnej szacowana
długość 15 km, w tym do
budowy w latach 2011-2013
– 7,5 km i w latach 20142015 – 7,5 km oraz
modernizacja 1 km
kanalizacji.

SRG 2004-2014
mechaniczno-biologiczna
oczyszcz. ścieków w
Stradomi Wierzchniej; POS
Oczyszczalnia w Sycowie
jest oczyszczalnią
mechaniczno - biologiczną,
która oczyszcza ścieki
bytowo - gospodarcze w
ilości ok. 1400 m3/d (wartość
skorygowana do 850 m3/d)

POS Obiekt oczyszczalnia w
Sycowie wymaga rozbudowy
i modernizacji części
obiektów, tak aby docelowo
stać się biologiczną
oczyszczalnią ścieków.
Docelowo przepustowość
oczyszczalni wyniesie Qśr d
= 2 800 m3/d.

budowa zbiornika
k.s. w Dziadowej Kłodzie o
retencyjnego "DŁUGOMOST" długości 12,6 km
na rzece Widawa o poj. 1800
tys. m3 (120 ha),
Rezygnacja z melioracji
zmierzających do obniżenia
lustra wody w dolinach rzek

kanalizacje grupowe:
1 dla wsi: Dziadowa Kłoda,
Radzowice, Stradomia
Dolna,
2 dla wsi: Dziadów Most,
Lipka, Miłowice, Gołębice,
Gronowice, Dalborowice,
Kolonia Dalborowice

-MB Przetwórni OwocowoWarzywnej (ścieki przem. i
ścieki bytowo- gosp.) o
przepustowości: 900 m3/d,
zrzut do Widawy Q=100
[m3/d]
'-MB w m. Stradomia Dolna o
przepustowości 27 m3/d,
'-MB w m. Dalborowice o
przepustowości 27 m3/d
zrzut do Czarnej Widawy,
'-MB w m. Stradomia
Wierzchnia o przepustowości
250 m3/d,
zrzut do potoku Stradomka
Q=130 [m3/d]

dla kanalizacji grupowej 1
budowa oczyszczalni
ścieków o przepustowości
350 m3/d w Dziadowej
Kłodzie,
dla kanalizacji grupowej 2
budowa oczyszczalni
ścieków o przepustowości
350 m3/d w Gołębicach,
przydomowe oczyszczalnie
dla wsi: Kwaśne Kąty,
Folwark, Kolonia
Dalborowice, Lipki

SUZPM W pobliżu
projektowanego zbiornika
wodnego „Michalice”
przewiduje się wprowadzić 4
tereny każdy
o powierzchni minimum 5 ha
pod usługi turystyki i sportu
(w Objeździe, w Józefkowie i
2 w Michalicach). Planowany
w miejscowości Minkowskie
kompleks stawów rybnych o
pow. 10 ha

SUZPM Budowa kanalizacji i
systemu oczyszczania
ściekow (Budowa kanalizacji
we wsi Michalice, Jozefkow
–Staromiejska, Rychnow –
Kamienna do Staromiejskiej,
udowa oczyszczalni ściekow,
sieci kanalizacyjnej Bukowa, Kowalowice,
Pawłowice, Budowa
oczyszcz. ściekow, sieci
kanalizacyjnej Woskowice
Małe, Sieć kanalizacyjna
Smarchowice Nowe, Sieć
kanalizacyjna Smarchowice
Wlk., Sieć kanalizacyjna
Ligotka)

POS - MB w Woskowicach
Małych o przepustowości 100
m3/d i aktualnej wydajności:
MB w Idzikowicach o
przepustowości 200 m3/d i
aktualnej wydajności:
Ścieki opadowe z kanalizacji
deszczowej miasta
Namysłów odprowadzane są
do rzeki Widawy w km:
67+165, 67+725, 68+310,
68+775, 69+025

SRG 2004-2014
zbiorniki retencyjny w
Stradomi Wierzchniej
(od 2000 r.); oraz stawy
hodowlane

SRG 2004-2014 Planowane
zagospodarowanie terenu
przy zbiorniku wodnym w
Stradomi Wierzchniej – lata
2004-2008,
a) zakładanie terenów
zielonych,
b) uzbrojenie w niezbędną
infrastrukturę,
c) opracowanie zasad
kompleksowego zarządzania
całym terenem przy zalewie,
d) budowa turystycznych
szlaków komunikacyjnych
pomiędzy zalewem a
arboretum oraz Sycowem,
Plan budowy 3 stawów
rybnych (zwiększenie małej
retencji w zlewni Widawy) w
gm. Syców

zbiornik w m. Gołębice
(0,48 ha),
zmeliorowanych jest
4161 ha użytków
rolnych; długość rowów
i kanałów
melioracyjnych 132 km

SRG 2004-2014 100%
jednostek osadniczych jest
zaopatrzona w sieci
wodociągowe; w mieście i
gminie 127,4 km; POS 14,4%
gminy jest skanalizowana;
dł.sieci kan w mieście i gminie
34,2 km;

Dziadowa Kłoda

Namysłów - obszar wiejski

250000 SUZPM zbiornik
retencyjny w
Michalicach pow. 110
ha (użytkowany od
1998 r.) poj. 1mln m3

SUZPM Wsie w obrębie
gminy Namysłów nie
posiadają systemowych
urządzeń kanalizacyjnych
do odprowadzania i
oczyszczania ścieków
bytowo - gospodarczych

GOSPODARKA ODPADAMI

TRANSPORT

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

SRG 2004-2014 od 1996 r.
działa miejskie wysypisko
śmieci o powierzchni około
2,5ha (eksploatacja do 2006
r.)

SRG 2004-2014 Planowane
opracowanie
kompleksowego programu
gospodarki odpadami – lata
2005-2014,
a) wyznaczenie nowego
miejsca i budowa wysypiska
śmieci na terenie gminy lub
poza nią,
b) wdrażanie programu
segregacji odpadów stałych,

SRG 2004-2014 158 km
dróg, w tym krajowych –
23km, wojewódzkich –
15km, powiatowych –
56km, gminnych w
mieście– 42km,
gminnych poza miastem
– 22km.

SRG 2004-2014
planowana
budowa
północnej
obwodnicy dla
miasta Sycowa –
lata 2010-2014

składowisko odpadów
komunalnych w Stradomii
Dolnej (ok. 1,2 ha); śmieci
nie są segregowane,
odpady przemysłowe:
'-tymczasowo składowane
349,6 Mg,
'-gospodarczo
wykorzystywane 30 Mg,
'-unieszkodliwiane 0,4 Mg

Zakup środków transportu
na potrzeby obsługi
systemu segregacji
odpadów i składowiska
odpadów w Stradomii
Dolnej

gęsta sieć dróg
powiatowych i gminnych

SUZPM wysypisko odpadów
bytowo - gospodarczych w
rejonie wsi Ziemiełowice 2,11
ha + liczne wysypiska
"dzikie" wiejskie, Wdrożony
system selektywnej zbiórki
odpadów nie zapewnia
wymaganego stopnia
odzysku ilościowego i
jakościowego odpadów.
Składowiska odpadów:
'-składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne i
obojętne w Ziemiełowicach,
'-składowisko odpadów
komunalnych w Namysłowie
przy ul. Oławskiej
(nieczynne)

SUZPM Tereny wysypiska
przewidzianego do
rozbudowy w
Ziemiełowicach, POS
Rekultywacja zamknietego
składowiska odpadów
komunalnych w
Namysłowie.
Wprowadzenie selektywnej
zbiórki odpadów z
podziałem na odpady
niebezpieczne, surowce
wtórne,
odpady biodegradowalne,
wielkogabarytowe i
remontowo - budowlane

-drogi krajowe:
Budowa i
nr 39 i 42,
modernizacja
'-drogi wojewódzkie:
dróg
nr 451 Bierutów powiatowych w
Namysłów,
północnonr 454 Ładza wschodniej
Namysłów,
części powiatu
'-drogi powiatowe, '-drogi namysłowskiego
gminne,
w związku ze
'-jedna dwutorowa
zbiornikiem
zelektryfikowana linia
wodnym w
kolejowa relacji Oleśnica- rejonie
Kluczbork
miejscowości
MichaliceJózefków.

PRZEMYSŁ
STAN AKTUALNY

ROLNICTWO

SRG 2004-2014
potencjalny teren
inwestycyjny przy
zbiorniku retencyjnym
we wsi Stradomia
Wierzchnia, teren
płaski w pobliżu
Arboretum Leśnego;
powierzchnia 100ha,
teren uzbrojony
(energia elektryczna,
kanalizacja, gaz,
woda, łączność
telekomunikacyjna)

SRG 2004-2014 769
gospodarstw rolnych,
działa tu regionalny
Ośrodek Doradzctwa
Rolniczego oraz
Powiatowe Biuro Agencji
Restrukturyzacji i
Modernizacji i Rolnictwa,
w gminie jest 19 stawów

SRG 2004-2014
nadleśnictwo
Syców: obręby
leśne Syców,
Międzybórz,
obręby leśne
Bralin i Rychtal łączna
powierzchnia 103
211ha ok.. 30%
pow. Gminy

Zwiększenie
retencji 36 stawów
na terenie
nadleśnictwa
Syców

Najważniejsze zakłady:
'-Fabryka Obuwia PHP
„GEMINI-AGRO” w Dziadowej
Kłodzie,
'-Hurtownia Materiałów
Budowlanych „RYZALIT” w
Dziadowej Kłodzie,
'-Piekarnia w Dziadowej
Kłodzie,
'-Baza PPHU „PLON” w Lipce,
'-Pasze i Koncentraty
„CENTRAL-SORAYA” w
Miłowicach,
'-Magazyn Nawozów HYDRO
w Miłowicach,
'-Mieszalnia Pasz w Stradomii
Nowej

stawy w
miejscowościach:
Lipka (0,36 ha),
Dalborowice (2,40 ha)

lasy: 1944 ha
Dominują siedliska
borowe, a w nich
bór mieszany
świeży.
Arboretum leśne
we wsi Stradomia
Dolna o pow. 250
ha, w tym 150 ha
lasów.

Istnieje projekt
dolesienia
kompleksu
promocyjnego
“Lasy Rychtalskie”
na powierzchni
560,88 ha.
Odbudowa lasów
łęgowych w
dolinach rzek.

złoża piasków, iłów
jeziornych, glin
morenowych i
torfów,
eksploatowane są
tylko piaski

2 strefy ochronne wokół
gniazd bociana czarnego,
2 użytki ekologiczne:
1. “Bagno w Działdowej
Kłodzie” – torfowisko
przejściowe o powierzchni
2,36 ha,
2. Teren naturalnie
ukształtowanych łąk (32,47
ha) w obrębie Dziadowej
Kłody, przy Czarnej Widawie,
na którym wiosną gniazduje
wiele ptaków wodnych,
1 pomnik przyrody - aleja
lipowa przy drodze
Radzowice - Stradomia

SRGo.2000 gł. gałęzie
przemysłu to przetwórstwo
rolno spożywcze, przemysł
elektromaszynowy, metalowy,
obuwniczy, budowlany oraz
tworzyw sztucznych

SUZPM - 65,7% użytki
rolne, stawy hodowlane

SUZPM - 23,5%
lasy

Zgodnie z
Krajowym
Programem
Zwiększania
Lesistości,
powierzchnia
gruntów rolnych
przewidzianych do
zalesiania w latach
2001-2020 w
powiecie
namysłowskim
wynosi 1062 ha (w
tym w sektorze
państwowym 752
ha i
niepaństwowym –
310 ha).

SUZPM - złoże
piasku w Jastrzębiu
ma charakter
warunkowy i nie jest
eksploatowane
(zasoby wynoszą

SUZPM - 12 pomników
SUZPM - planowane są dwa
przyrody; Obszar
rezerwaty przyrody: Niwki i śaba; ,
Chronionego Krajobrazu
Lasów StobrawskoTurawskich; użytki
ekologiczne: „Bagno Młynki”
i „Młyńskie Stawy, zalew
ekologicznyn Łoś, zalew w
dolinie Widawy, Kowalowice,
Smagorzów, Kamienna Stare
Miasto,

SRG 2004-2014 przemysł
lekki, meblarsko-tapicerski i
budowlany; POS od 2006 r.
podstrefy Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „Invest – Park”
o pow. 9,7970 ha

Namysłów - obszar wiejski

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

OBSZARY CHRONIONE

STAN AKTUALNY

Syców - obszar wiejski

Dziadowa Kłoda

STAN
AKTUALNY

ZASOBY
SUROWCÓW
MINERALNYCH

PLAN (na lata)

Nazwa gminy
układ gmin z biegiem rzeki

PLAN (na lata)

LASY

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

TURYSTYKA
STAN AKTUALNY

SRG 2004-2014 park
miejski, zbiornik
retencyjny, arboretum
leśne, agroturystyka

SRG 2004-2014 Arboretum
Leśne im. Stefana Białoboka w
Ślizowie 360 ha (wprowadzenie
ochrony prawnej dla obszarów
arboretum ujęte jest w wykazie
zdań ponadlokalnych
przyczyniających się do realizacji
Strategii Rozwoju Województwa
Dolnośląskiego), rezerwat
„Gola” od 1954 r., rezerwat
"Studnica" od 1962 r., POS
obszar chronionego krajobrazu
„Wzgórza Ostrzeszowskie i
Kotlina Odolanowska”. użytek
ekologiczny „Storczyk”, 11
pomników przyrody

proponuje się utworzenie parku
krajobrazowego lub rezerwatu wraz
z otuliną w rejonie Arboretum
Leśnego im. Stefana Baiłoboka we
wsi Stradomia Dolna

PLAN (na lata)

SRG 2004-2014 możliwość
połączenia ścieżkami
rowerowymi i promenadami
pieszymi parku miejskiego z
arboretum czy też z terenem
nad zbiornikiem retencyjnym
oraz rozwój agroturystyki na
terenie wiejskim, Możliwość rozwoju bazy
turystyczno–sportowej,
planowane
wyeksponowanie walorów
parku miejskiego poprzez
jego zagospodarowanie –
lata 2005-2010

W lasach brak urządzeń Renaturyzacja wybranych
do celów rekreacyjnych. fragmentów dolin.
rzecznych
Trasy rowerowe:
'-Skrajem lasu,
'-Wzdłuż Miłki i
Widawy,
'-Zabytkowych alei,
'-Do Arboretum

W zlewni Widawy:
'-Zespół przyrodniczokrajobrazowy „Wyspa”
na rzece Widawie,
'-zbiornik retencyjny w
Michalicach stwarza
dodatkowe możliwości
wypoczynku i rekreacji

W zlewni Widawy: 'zagospodarowanie i
rewaloryzacja parków
pałacowych i
poddworskich w
Namysłowie,
Baldwinowicach,
Kamiennej

Tabela 2.4. Zestawienie pierwsze. Gospodarka wodna w SCWP (SO0306) zlewni Widawy
ZAOPATRZENIE W WODĘ
STAN AKTUALNY
Nazwa gminy
układ gmin z biegiem rzeki

wodociągi: dla miejscowości
woda podziemna - w. pod.
woda powierzchniowa - w. pow.
Stacja (zakład) uzdatniania wodySUW (ZUW)

PLAN (na lata)

wodociągi: dla
miejscowości

ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH
STAN AKTUALNY

PLAN

MAŁA RETENCJA I ZBIORNIKI ZAPOROWE
STAN AKTUALNY

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych GZWP

PLAN (na lata)

melioracje

SUZPM istnieje 52 km sieci wodociągowej na odcinku Objazda (98%mieszkańców); dwa ujęcia wód Stare Michalice.
(4500 m3/d) i Objazdowa (2880 m3/d);

Wilków

Obszar gminy Domaszowice jest w pełni
(100%) zwodociągowany. Ogółem
długość sieci wodociągowej w gminie
Domaszowice wynosi ok.60 km.
Ujęcie w.pod. i SUW "Woskowice Górne
o wydajności:671,2 [m3/d]
zapewnia wodę dla miejscowości (zlewnia
Widawy): Woskowice Górne, Strzelce,
ujęcie w.pod. i SUW "Siemysłów" o maks.
wydajności: 263,4 [m3/d]
zapewnia wodę dla miejscowości (zlewnia
Widawy) Gręboszów

Na obszarze gminy nie
wyróżniono żadnego
GZWP o wysokiej
zasobności
wymagających
szczególnej ochrony

Gmina Wików jest w 100%
zwodociągowana:
'-wodociąg grupowy „Jakubowice”:
Jakubowice, Idzikowice, Pągów,
Pszeniczna, Wilków, Bukowie,
Wojciechów, Młokicie, Pielgrzymowice;
'-wodociąg grupowy należący do gminy
Namysłów: Dębnik i Lubska;
'-wodociąg zakładowy: wieś Krzyków,
łączna długość wodociągów 52,5 km,
1 ujęcie w. pod. w Jakubowicach Q=1936
[m3/d]

GZWP-320 "Pradolina
rzeki Odry" (500 km2)

miejski grupowy: Bierutów, Karwiniec,
Kijowice, Kruszowice, Solniki Małe,
Zawodowice, Zbytowa
w. pod. Q=1433 [m3/d]

plan (2007-2013)
rozbudowa stacji
uzdatniania wody w
Bierutowie

wod: Wabienice, w. pod. Q=187,8 [m3/d]
wod: Strzałkowa, w. pod. Q=36,5 [m3/d]
wod: Jemielna (Dom Pomocy Społecznej),
w. pod. Q=86 [m3/d]
wod: Stronia (Q maxd), w.pod. Q=345
[m3/d]
wod: Gorzesław,
wod: Zbytowa (zakładowy), w.pod. Q=200
[m3/d]
wod: Posadowice (zakładowy)

plan (2007-2013)
wod: Sątok,
wod: Radzieszyn,
wod: Posadowice,
wod: GorzesławStrzałkowa,
wod: Strzałkowa- Solniki
Wielkie,
wod: KruszowcePaczków,
wod: Stronia- Jemielna,
wod: Stronia- Wabienice

STAN AKTUALNY
kanalizacja:
sanitarna -k.s.,
deszczowa -k.d.,
rozdzielcza -k.r.

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

kanalizacja:
sanitarna -k.s., deszczowa k.d., rozdzielcza -k.r.

oczyszczalnie ścieków:
M- mechaniczna,
MB- mechanicznobiologiczna,
MBC- mechanicznobiologiczno- chemiczna

oczyszczalnie ścieków

SUZPM skanalizowane
miasto Namysłów w 95% wyposażone w sieć
kanalizacji rozdzielczej i
ogólnospławnej,
zaopatrzenie w wodę (z
sieci wodociągowej) 98%
obejmuje ok. 98%;

Namysłów - miasto

Domaszowice

GOSPODARKA ŚCIEKOWA

Wielkoobszarowe
melioracje
odwadniające (106,04
km rowów, w tym w
zlewni Widawy 31,51
km)

250000 9,4 km urządzeń
melioracyjnych

SUZPM oczyszczalnia MB
ścieków w Namysłowie o
przepustowości 8500 [m3/d]

We wszystkich
miejscowościach gminnych
ścieki gromadzone są w
zbiornikach wybieralnych
(szambach)
i wywożone systemem
zbiorowym do
oczyszczalni ścieków w
Namysłowie

W gminie Wilków przewiduje kanalizacja sanitarna 0,8
się budowę zbiornika
km w Idzikowicach
retencyjnego na Młynówce
(między Pawłowicami i
Idzikowiskami) o pow. 100
ha, tu także planowane jest
utworzenie kompleksu
stawów rybnych o pow. 10
ha.

plan 2009-2013
budowa zbiornika małej
retencji na rzece Widawie
2009-2013

plan (2006-2008)
budowa kolektora
kanalizacyjnego z Wilkowa
do oczyszczalni ścieków w
Namysłowie

MB w Idzikowicach o
likwidacja oczyszczalni w
przepustowości Q=55 [m3/d] Idzikowicach po
maks.200 m3/d
wybudowaniu kolektora do
NamysLowa

Bierutów skanalizowany:
s: 12,7 km
d: 12 km

plan (2007-2013)
budowa kanalizacji sanitarnej
i deszczowej w ulicy
Sikorskiego i na terenie
"cukrowni" Bierutów

mechaniczno- biologiczna
oczyszczalnia ścieków w
Bierutowie (887 m3/d - ścieki
bytowo-gosp, 118 m3/d ścieki przem.) o dużej
przepustowości: 2000 m3/d,
zrzut do Widawy;
oczyszczalnia mechaniczna
gorzelni w Bierutowie o
przepustowości 95 m3/d
zrzut do Młynówki

plan (2007-2013) budowa
stacji zagęszczania i
higienizacji osadów
ściekowych w oczyszczalni
ścieków w Bierutowie

k.s. w Stronii na osiedlu
byłego PGR z szambem,
k.d. w szkole w
Wabienicach,
k.s. w Domu Pomocy
Społecznej w Jemielnie

plan (2007-2013) budowa
kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Karwiniec w
celu ochrony ujęć wód
podziemnych dla miasta i
gminy Bierutów

oczyszczalnia mechaniczna
gorzelni w Posadowicach
Q=76 [m3/d] ( w okresie
kampanijnym) o
przepustowości 110 m3/d;
oczyszczalnia ścieków w
Bierutowie (istnieje od 1999
r.) o przep. 1100 m3/d max.
1900 m3/d)

plan (2007-2013) budowa
oczyszczalni scieków w
miejscowości Stronia

Bierutów - miasto

Bierutów - obszar wiejski

2 GZWP o pow. 35,6
km2:
GZWP-322 "Zbiornik
Oleśnica" zasoby
dyspozycyjne:
GZWP-320 "Pradolina
Odry (S Wrocław)
zasoby dyspozycyjne:

2 stawy hodowlane o
pow. 2 ha i 2,2 ha

49000

225000

SUZPM planuje się
modernizację i rozbudowę
sieci kanalizacji sanitarnej,
- budowę kanalizacji
sanitarnej „Stare Miasto –
oczyszczalnia ścieków”,
- uporządkowanie gospodarki
wodno–ściekowej w
Namysłowie,
- zakaz lokalizacji
przydomowych oczyszczalni
ścieków.

GOSPODARKA ODPADAMI
STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

TRANSPORT
STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

PRZEMYSŁ
STAN AKTUALNY

ROLNICTWO
PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

Nazwa gminy
układ gmin z biegiem rzeki

SUZPM rekultywacja
droga krajowa nr 39 i
nieczynnego składowiska
droga wojewódzka nr
odpadów przy ul. Oławskiej 451 i 454

Planowana jest
budowa
obwodnicy
miasta Namysłow

SUZPM 46% pow.
obszary rolne,

PLAN (na lata)

LASY
STAN
AKTUALNY

PLAN (na lata)

SUZPM ok. 30%
obszary leśne

ZASOBY
SUROWCÓW
MINERALNYCH
STAN AKTUALNY

OBSZARY CHRONIONE
STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

TURYSTYKA
STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

ca 2547000 m3)

SUZPM Obszar Chronionego
Krajobrazu "Lasy Stobrawsko
– Turawskie", Zespół
przyrodniczo-krajobrazowy
„Wyspa na rzece Widawie”, 1
pomnik przyrody

Teren gminy jest
słabo rozpoznany
pod względem
występowania
surowców
mineralnych.
Na lokalne
potrzeby
eksploatowano
żwiry i piaski

Na terenie gminy
planuje się utworzenie strefy
Domaszowice, do chwili
chronionego krajobrazu górnej
obecnej nie zostały
Widawy.
wyznaczone
prawnie obszary sieci Natura
2000.
Fragment Obszaru
Chronionego Krajobrazu
"Lasy StobrawskoTurawskie".
6 pomników przyrody w
sołectwie Gręboszów.

Agroturystyka na terenie budowa dróg rowerowych
gminy nie jest
rozwinięta.
Gmina praktycznie nie
posiada infrastruktury
turystycznej w postaci
bazy noclegowej
i żywieniowej dla
turystów. Gmina należy
do Stowarzyszenia
Gmin
Turystycznych Wzgórz
Trzebnickich i Doliny
Baryczy.

Brak
udokumentowanych
surowców
mineralnych.

5 parków objętych ochroną
konserwatorską w m.:
Idzikowice (4,6ha),
Jakubowice (4ha), Pągów
(4ha), Wilków (2,6ha) i
Krzyków (0,9ha).

2 ścieżki rowerowe:
nr 1 ok. 20 km z
Wilkowa przez różne
miejscowości do
Wilkowa,
nr 2 ok. 8 km z Lubska
do Pągowa

Namysłów - miasto

Odpady wywożone są raz w
miesiącu przez spółkę ,,
EKOWOD” z Namysłowa na
składowisko śmieci w
Ziemiełowicach, gmina
Namysłów.

-droga krajowa nr 42
Namysłów- Rudniki,
'-linia kolejowa nr 143
Kalety- Wrocław

budowa
obwodnicy wsi
Gręboszów

Gmina słabo
uprzemysłowiona.
Największe zakłady (zlewnia
Widawy):
'-zakłady usług stolarskich; 2
w Woskowicach Górnych, 1 w
Strzelcach,
'-zakłady usług budowlanych;
2 w Strzelcach

użytki rolne w całej
gminie: 9288,0 ha,
uprawa zbóż i buraków,
sadów i warzyw

Domaszowice

-droga wojewódzka nr
451 Oleśnica Namysłów (8,7 km),
'-drogi powiatowe oraz
drogi gminne (71,7 km),
'-linia kolejowa Kalety–
Wrocław (8,4 km)

użytki rolne: 8956,5 ha
(dominuje uprawa zbóż i
buraków),
3 stawy hodowlane (47,5
ha) w:
Dębnik, Jakubowice i
Wilków

lasy: 246 ha

zalesić do
roku 2011 ok. 80
ha gleb gorszej
jakości

Wilków

największe przedsiębiorstwa w
Bierutowie:
-Osadkowski S.A. (branża
rolna),
-KPH Przymierze Dolnoś.l
Fabryka Silników
Elektrycznych Grzegorz Kojro
(w upadłości),
-Przetwórnia Owoców i
Warzyw "Anna Plus" Sp. z
o.o,.
-Tripus Polska Sp. z o.o. art.
elektryczne,
-Bierutowska Sp.
Niewidomych "Biersin" art.
elektr.,
-Ambroży Sp. z o.o. branża

Bierutów - miasto

wysypisko gminne zamknięte
w roku 2009 ?
Po roku 2009 składowisko
centralne dla powiatu

Bierutów - obszar wiejski

droga woj. Nr 451
plan (2007-2013)
Olesnica -Kluczbork
droga woj. Nr 396
Bierutów -Strzelin
długość dróg ogółem:
91,4 km
linia kolejowa Wrocław Kluczbork

użytki rolne: 9857 ha
produkcja zbóż
(pszenica) oraz
kukurydza,
stawy hodowlane- 13 ha
we wsiach: Paczków,
Zbytowa, Stronia i Satok

grunty leśne: 3446
ha
siedliska leśne:
boru świeżego,
boru mieszanego
świeżego, boru
mieszanego
wilgotnego, lasu
mieszanego
wilgotnego ,
siedliska olsu

nie ma czynnych
punktów
eksploatacji
surowców
mineralnych

obszar Natura 2000: (dyr.
siedliskowa) Lasy
Grędzińskie Kod obszaru:
PLH020081,

postuluje się utworzenie Obszaru
Chronnionego Krajobrazu "Dolina
Widawy"

Obszar "Natura 2000": (dyr.
siedliskowa) Bierutów Kod
obszaru: PLH020065, (dyr..
siedliskowa) PLH020081
Lasy Grądzińskie

postuluje się utworzenie Obszaru
Chronnionego Krajobrazu "Dolina
Widawy"

szlaki wędrówki pieszej:
czerwony- 21km
Oleśnica - Miłocice,
żółty- 6,5 km Bierutów Smolna,
szlaki rowerowe:
trasa folwarków 20km
Bierutów- WabieniceBierutów,
trasa doliny Widawy 30
km Bierutów- KijowiceBierutów,
szlak kajakowy 40 km
Bierutów- Wrocław

Tabela 2.4. Zestawienie pierwsze. Gospodarka wodna w SCWP (SO0306) zlewni Widawy
ZAOPATRZENIE W WODĘ
STAN AKTUALNY
Nazwa gminy
układ gmin z biegiem rzeki

wodociągi: dla miejscowości
woda podziemna - w. pod.
woda powierzchniowa - w. pow.
Stacja (zakład) uzdatniania wodySUW (ZUW)
5 ujęć w.pod.:
Krzeczyn, Świerzna (Ligota Wielka),
Zarzysko, Ostrowina, Jenkowice,
5 wodociągów o długości 153,28 km,
3 stacje uzdatniania wody (Zarzysko,
Krzeczyn, Świerzna)

PLAN (na lata)

wodociągi: dla
miejscowości

budowa sieci
wodociągowej OstrowinaBrzezinka oraz budowa
stacji uzdatniania wody
obsługującej miejscowości
Ostrowina i Brzezinka

Oleśnica

ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH
STAN AKTUALNY

PLAN

MAŁA RETENCJA I ZBIORNIKI ZAPOROWE
STAN AKTUALNY

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych GZWP

2 GZWP (199,9 km2)
podlegają szczególnej
ochronie jakościowej i
ilościowej:
'-GZWP-322 "Zbiornik
Oleśnica” o zasobach
dyspozycyjnych:Q=600
00 [m3/d]
'-GZWP-321
„Subzbiornik Kąty
Wrocław-Oława-Brzeg”
o zasobach
dyspozycyjnych: 80000
[m3/d]

PLAN (na lata)

melioracje

1 zbiornik w gminie o
poj. 55 tys. m3

GOSPODARKA ŚCIEKOWA
STAN AKTUALNY
kanalizacja:
sanitarna -k.s.,
deszczowa -k.d.,
rozdzielcza -k.r.

zakładanie oczek
k.s. 15,44 km w:
śródpolnych i stawów;
Boguszyce, Smardzów,
prognozowany zbiornik małej Spalice
retencji "Sokołowice" na
rzece Oleśnica o pow. 34,5
ha i obj. 400 000 m3

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

kanalizacja:
sanitarna -k.s., deszczowa k.d., rozdzielcza -k.r.

oczyszczalnie ścieków:
M- mechaniczna,
MB- mechanicznobiologiczna,
MBC- mechanicznobiologiczno- chemiczna

oczyszczalnie ścieków

budowa k.s.:
Bystre, Bystre Osada,
Niesiszów, SokołowiceGęsia Górka

mechaniczno- biologiczna
oczyszczalnia ścieków w
Oleśnicy Q=7140 [m3/d]
(ścieki bytowo-gosp. i
przem.) o dużej
przepustowości: 31200 m3/d,
zrzut do Oleśnicy

Oleśnica (gm. miejska)

Jelcz-Laskowice - obszar wiejski

Czernica

Miasto Jelcz-Laskowice oraz wsie
(zlewnia Widawy): Kopalina, Miłocice
Małe, Chwałowice, Dębina, Miłoszyce i
Dziuplina zaopatrywane są w wodę z
wodociągu miejskiego
oraz z ujęcia w. pod. (pobór max 13000
m3/d) we wsi Piekary (poza zlewnią
Widawy) o wydajności:Q=3000 [m3/d]
Pozostałe miejscowości posiadają sieci
wodociągowe
i nowoczesne lokalne SUW w.pod.
(zlewnia Widawy): Q=130,6 [m3/d]
'-ujęcie Grędzina dla: Grędzina, Brzezinki,
'-ujęcie Miłocice dla: Q=587,2 [m3/d]
Miłocice.
Gmina prawie w 100% zwodociągowana
(163,0 km).

2 GZWP podlegają
szczególnej ochronie
jakościowej i ilościowej:
'-GZWP-320 Pradolina
Odry (S Wrocław) o
zasobach
dyspozycyjnych:
Q=250000 [m3/d]
'-GZWP Subzbiornik
Trzeciorzędowy Kąty
Wrocławskie-OławaBrzeg-Oleśnica o
zasobach
dyspozycyjnych: 80000
[m3/d]

Wszystkie wsie gminy Czernica są
zwodociągowane. Około 99%
gospodarstw
korzysta z wodociągu grupowego
Nadolice – Czernica.
Ujęcie w. pod. (3 studnie) i SUW w
Nadolicach Wielkich (o przeustowości
2800 m3/d) w ilości Qmax=2700 [m3/d]
Ujęcie w. pod. (4 studnie) i SUW w
Kamieńcu Wrocławskim (o
przepustowości 220 m3/d)

41 miejscowości w gminie, wszystkie
zwodociągowane oraz prywatne studnie
kopane i wiercone,
16 ujęć w. pod. oraz woda z magistrali m.
Wrocławia,
7 stacji uzdatniania wody: Borowa,
Długołęka, Łosice, Łozina, Piecowice,
Siedlec, Śliwice,
sieć wodoc magistralna 47,8 km,
rozdzielcza 198 km

Długołęka

POS 2006, Strategia 20112020
uporządkowanie
gospodarki wodnościekowej

plan 2008-2015:
utrzymanie czystości
wód podziemnych
przez modernizacje i
remonty infrastruktury
technicznej

glinianki po eksploatacji
piasku, żwiru i iłu w
Miłoszycach i
Chwałowicach

Wsie gminy Jelczplan 2008-2015:
Laskowice skanalizowane budowa k.s. na obszarach
w ok. 25%. W realizacji
wiejskich
sieć w Miłoszycach
(zlewnia Widawy).
Długość sieci
kanalizacyjnej w gminie
60,7 km

GZWP nr 320
"Pradolina Odry"
Q=225000 [m3/d]
GZWP nr 321
"Subzbiornik Kąty
Wrocławskie-OławaBrzeg-Oleśnica"

Rowy melioracyjne
projektowana jest lokalizacja
występują gęsto, a ich zb. "Widawa" w rejonie wsi
całkowita długość
Krzyków
wynosi 176 km.
Na terenie gminy
Czernica nie występują
zbiorniki retencyjne.

k.s. we wsiach (zlewnia
Widawy):
Wojnowice (znikomo),
Dobrzykowice, Kamieniec
Wrocławski,
skanalizowanych jest
56,2% gminy

W obrębie gminy
Długołęka obecnie nie
występują Główne
Zbiorniki Wód
Podziemnych

Na terenie Gminy
Długołęka nie
występują zaporowe
zbiorniki retencyjne

k.r. 129,3 km
skanalizawane w 100%
Piecowice, częściowo:
Mirków, Długołeka,
Kamień, Wilczyce i
Kiełczów; gmina
skanalizowana w 27%

M we wsi Kamieniec
Wrocławski do wstępnego
oczyszczania ścieków. W
obrębie wsi Dobrzykowice
znajdują
się pola irygacyjne o
powierzchni 111,46 ha
pracujące systemem
zalewowym. Średnie
obciążenie pól wynosiło
Q=450 [m3/d]

projekt kanalizacji dla
miejscowości Szczodre,
Domaszczyn

oczyszczalnia ścieków w
Mirkowie Q=180 [m3/d] o
przepustowości 1500 m3/d
zrzut do potoku Topór
dopływu Dobrej,
-budowa grupowej
oczyszczalni w m. Borowa
dla m. Byków, Borowa,
Raków, Oleśniczka,
Bielawa, Kątna

budowa biologicznomechanicznej oczyszczalni
ścieków w Bystrym,
zrzut do Świerznej

GOSPODARKA ODPADAMI
STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

TRANSPORT
STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

PRZEMYSŁ
STAN AKTUALNY

ROLNICTWO
PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

Nazwa gminy
układ gmin z biegiem rzeki

składowisko w m. Smolna
(6,8 ha)

długość dróg 282 km, w
tym:
'-droga krajowa nr 8
Wrocław – Warszawa,
'-droga krajowa nr 25
Oleśnica – Kalisz,
'-droga wojewódzka nr
340 Oleśnica-Ścinawa,
'-droga wojewódzka nr
451Oleśnica-Namysłów,
linie kolejowe:
'-Wrocław-Warszawa,
Oleśnica-Kluczbok,
Oleśnica-Jarocin

Oleśnica

Największe zakłady
produkcyjne:
'-„Boramex” – przetwórstwo
rolno-spożywcze - Spalice
'-„Lesta” – produkcja obuwia Oleśnica,
'-„Oltrans” – produkcja
zbiorników olejowych, szamb i
kabin sypialnych - Spalice,
'-„Poliplast” – produkcja
armatury sanitarnej z PCV Spalice,
'-Garbarstwo Skór Licowych,
'-Zakład Produkcji Kostki
Brukowej - Gajków,
'-Produkcja drzwi „DRZWIMET” w Smardzowie,
'-„LAMAR” w Smardzowie –
producent spojlerów do
samochodów ciężarowych

użytki rolne: 16140 ha
(dominuje uprawa zbóż
głównie pszenicy)

Na terenach miasta JelczLaskowice i wsi Łęg
utworzona została Podstrefa
Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej i Obszar
Aktywności Gospodarczej
(61,1ha), a w niej
wybudowano fabrykę Toyota
Motor Industries Poland i inne.
Ważniejsze zakłady w gminie;
Miłoszyce:
'-Instytut Mechaniki Sp.z o.o.,
'-STELWELD Sp.z o.o.

użytki rolne (cała gmina):
9266 ha

PLAN (na lata)

LASY
STAN
AKTUALNY

PLAN (na lata)

lasy: 5466 ha

ZASOBY
SUROWCÓW
MINERALNYCH

OBSZARY CHRONIONE
PLAN (na lata)

TURYSTYKA

STAN AKTUALNY

STAN AKTUALNY

STAN AKTUALNY

Na terenie gminy
Oleśnica nie
występują
udokumentowane
złoża surowców
naturalnych o
znaczeniu
przemysłowym.
1 czynna kopalnia
kruszywa
naturalnego (piasku
i żwiru) we wsi
Ligota Wielka (ok.
3,05 ha).

obszar Natura 2000: (dyr.
siedliskowa) Dolina Oleśnicy
i Potoku Boguszyckiego Kod
obszaru: PLH020091,
5 użytków ekologicznych/
rezerwat leśny:
'-Las Boguszycki (70,27 ha),
'-Olsy Sokołowickie (77,98
ha),
'-Ols Spalicki (4,94 ha),
'-Mokradła Boguszyckie (36,3
ha), Dęby Boguszowickie,
'-w obrębie Smolna,
20 pomników przyrody

Objęcie ochroną prawną w postaci
użytków ekologicznych:
'-„Łąka Oleśnicka” (4,73 ha);
'-„Łąka Spalicka” (4 ha);
'-„Uroczysko Grotowskiego - Małe
Brzezie” (49,92 ha), obszar
chronionego krajobrzu Dolina
Widawy

Ekspolatacja
piasków i pospółki z
5 złóż; jedno
(zlewnia Widawy) w
Minkowicach
Oławskich

obszary Natura 2000: (dyr.
siedliskowa) Lasy
Grędzińskie Kod obszaru:
PLH020081, (dyr.
siedliskowa) Grądy w Dolinie
Odry Kod obszaru:
PLH020017, (dyr. ptasia)
Grądy Odrzańskie Kod
obszaru: PLB020002,
55 obiektów przyrody
ożywionej i nieożywionej, w
tym 15 pomników przyrody,
rez. przyrody: Grodzisko
Ryczyńskie, Kanigóra,
Łacha Jelcz (15,11 ha, w tym
ok. 6 ha powierzchnia
otwartego lustra wody),
Zwierzyniec, Stobrawski Park
Krajobrazowy (52 636 ha;
1999)

projekt obszaru chronionego
krajobrazu „Dolina Widawy”, w
obrębie gm.też projektowany PK
Dolina Odry II, przekształcenie w
użytki ekologiczne: nieużytków
bagiennych

spływ kajakowy rzeką
Widawą długości ok.
110 km,
4 ośrodki jeździeckie: 2
w Chwałowicach, 1 w
Miłocice Małe, 1 w
Jelczu -Laskowicach

W gminie Czernica
słabo dotychczas
rozwinęły się funkcje
turystyczne i
rekreacyjne,
1 gospodarstwo
agroturystyczne we wsi
Chrząstawa Wielka,
stawy rekreacyjne w
Chrząstawie Wielkiej Piaskop (ok. 7 ha)

PLAN (na lata)

Oleśnica (gm. miejska)

komunalne składowisko
odpadów w Dębinie o
pojemności 200 tys. m3,
składowanie odpadów do
2010

plan 2008-2015:
rekultywacja składowiska
odpadów komunalnych po
zamknięciu składowiska w
kwietniu 2009

2 drogi wojewódzkie (nr
455 i 396) do Wrocławia
i do Opola,
2 drogi powiatowe do
Oławy i Oleśnicy,
kolej do Wrocławia i
Opola

Jelcz-Laskowice - obszar wiejski

proponuje się
zalesienie 850 ha

90% śmieci wywożonych jest
poza teren gminy Czernica.

-droga wojewódzka nr
455 (Wrocław- JelczLaskowice),
'-droga powiatowa nr
1535D (WrocławNadolice Wielkie),
'-linia kolejowa WrocławOpole,
'-linia kolejowa
drugorzędna WrocławJelcz

Większe zakłady przemysłowe
(w zlewni Widawy):
'-Zakład Syntezy Organicznej
SYNPEKO w Dobrzykowicach

użytki rolne: 5478 ha,
stawy rybne w
Chrząstawie Wielkiej Zielonka (ok. 10,5 ha)

lasy i grunty leśne:
1715 ha

Obszar gminy
Czernica jest ubogi
w surowce
mineralne.
Piaski i żwiry
rzeczne
wydobywane w
rejonie Chrząstawy
Wielkiej

obszar Natura 2000: (dyr.
siedliskowa) Lasy
Grędzińskie Kod obszaru:
PLH020081, (dyr.
siedliskowa) Grądy w Dolinie
Odry Kod obszaru:
PLH020017, (dyr. ptasia)
Grądy Odrzańskie Kod
obszaru: PLB020002, (dyr.
ptasia) Dolina Widawy i
Oleśnicy Kod obszaru: PL
147

użytki ekologiczne (zlewnia
Widawy): "Las Wojnowicki wraz z
łąkami nad Odrą" i "Łąki nad Odrą
koło Kotowic", Trwają
prace nad utworzeniem Parku
Krajobrazowego Dolina Odry II,
który miałby
obejmować swym zasięgiem m.in.
gminę Czernica, projektowany jest
Obszar Chronionego krajobrazu
"Dolina WIdawy"

brak czynnego składowiska
odpadów komunalnych,
3 składowiska odpadów
przemysłowych:
'-w Piecowicach (1,4 ha)
zrekutywowane,
'-w Bielawie (2,3 ha)
zamknięte w 2010r jest
rekultywowane,
'-w Kamieniu (52,5 ha) z
odzyskiem i
unieszkodliwianiem
odpadów; czynne
składowisko odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne
skłdowisko odpadów w
Bielawie (gm. Długołęka)

droga krajowa nr 8
Wrocław - Warszawa,
odcinek drogi
ekspresowej S8 Wrocław
– Warszawa,
łącznik autostradowy
wychodzący w m.
Mirków, który stanowi
element
Autostradowej
Obwodnicy Wrocławia
(AOW)
drogi gminne:
Milicz- Wrocław,
Wrocław- Trzebnica,
Długołęka- Trzebnica,
Wrocław- Oleśnica,
2 linie kolejowe:
Wrocław- OleśnicaWarszawa, WrocławTrzebnica

Najistotniejsze zakłady:
-Betoniarnia BETARD w
Długołęce (mat. budowlane),
-Zakład Galwanizacyjny
Cynkowanie Ogniowe w
Bykowie,
-Bosch Układy Hamulcowe Sp.
z o.o. w Mirkowie,
-Wytwórnia Mas Bitumicznych
POLSKI ASFALT w Bykowie,
-Oczyszczalnia ścieków w
Mirkowie,
-Gospodarstwo trzody
chlewnej POL-LEAN Sp. z o.o.
w Łosicach i Piecowicach,
-Firma lakiernicza „HYAB
ALUCROM” w Bykowie,
-Renevis Sp. z o.o. w
Kamieniu,
-Centrum Handlowe
SELGROS Cash&Carry

użytki rolne: 15037 ha,
ok. 206,15 ha stawów
rybnych

lasy i
zadrzewienia:
3767 ha

piasek i kruszywo
naturalne

3 obszar Natura 2000, (dyr.
siedliskowa) Stawy w
Borowej Kod obszaru:
PLH020045, (dyr.
siedliskowa) Lasy
Grędzińskie Kod obszaru:
PLH020081, (dyr. ptasia)
Dolina Widawy i Oleśnicy
Kod obszaru: PL 147, 14
zarejestrowanych i objętych
ochroną pomników przyrody

3 projektowane
obszary chronionego krajobrazu:
"Dolina Dobrej", "Dolina Widawy",
"Wzgórza Trzebnickie",
3 obszary NATURA 2000: dwa
Specjalne Obszary Ochrony
Siedlisk Natura 2000 – „Lasy
Grędzińskie” i „Kumaki Dobrej” oraz
jeden proponowany obszar
specjalnej ochrony ptaków –
„Dolina Widawy i Oleśnicy”.

Czernica

Długołęka

plany 2008-2015:
'-budowa
obwodnicy
Miłoszyc,
'-budowa i
remonty dróg i
ulic na obszarach
wiejskich

plan 2008-2015:
'-wyznaczenie i opisanie
tras rowerowych oraz
promowanie rekreacji
rowerowej,
'-wyznaczenie i opisanie
tras oraz promowanie
rekreacji konnej,
'-rozbudowa
infrastruktury sportowej
na obszarach wiejskich

Tabela 2.5. Zestawienie pierwsze. Gospodarka wodna w SCWP (SO0307) zlewni Widawy

ZAOPATRZENIE W WODĘ
STAN AKTUALNY
Nazwa gminy
układ gmin z biegiem rzeki

PLAN (na
lata)

ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH
STAN AKTUALNY

PLAN

wodociągi: dla miejscowości
woda podziemna - w. pod.
wodociągi:
woda powierzchniowa - w.
Główne Zbiorniki Wód Podziemnych GZWP
dla
pow.
miejscowości
Stacja (zakład) uzdatniania
wody- SUW (ZUW)
miejski grupowy: Bierutów,
Karwiniec, Kijowice,
Kruszowice, Solniki Małe,
Zawodowice, Zbytowa
w. pod. Q=1433 [m3/d]

MAŁA RETENCJA I ZBIORNIKI
ZAPOROWE
STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

melioracje

plan (20072013)
rozbudowa
stacji
uzdatniania
wody w
Bierutowie

plan 2009-2013
budowa zbiornika małej
retencji na rzece
Widawie 2009-2013

GOSPODARKA ŚCIEKOWA
STAN AKTUALNY

kanalizacja:
sanitarna -k.s.,
deszczowa -k.d.,
rozdzielcza -k.r.
Bierutów
skanalizowany:
s: 12,7 km
d: 12 km

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

kanalizacja:
sanitarna -k.s.,
deszczowa -k.d.,
rozdzielcza -k.r.

oczyszczalnie
ścieków:
M- mechaniczna,
MB- mechanicznobiologiczna,
MBC- mechanicznobiologicznochemiczna

oczyszczalnie
ścieków

plan (2007-2013)
budowa kanalizacji
sanitarnej i deszczowej
w ulicy Sikorskiego i na
terenie "cukrowni"
Bierutów

Bierutów - obszar wiejski

Jelcz-Laskowice - obszar wiejski

Miasto Jelcz-Laskowice oraz
wsie (zlewnia Widawy):
Kopalina, Miłocice Małe,
Chwałowice, Dębina,
Miłoszyce i Dziuplina
zaopatrywane są w wodę z
wodociągu miejskiego
oraz z ujęcia w. pod. (pobór
max 13000 m3/d) we wsi
Piekary (poza zlewnią
Widawy) o wydajności:Q=3000
[m3/d]
Pozostałe miejscowości
posiadają sieci wodociągowe
i nowoczesne lokalne SUW
w.pod. (zlewnia Widawy):
Q=130,6 [m3/d]
'-ujęcie Grędzina dla:
Grędzina, Brzezinki,
'-ujęcie Miłocice dla: Q=587,2
[m3/d] Miłocice.
Gmina prawie w 100%
zwodociągowana (163,0 km).

2 GZWP podlegają
szczególnej ochronie
jakościowej i
ilościowej:
'-GZWP-320 Pradolina
Odry (S Wrocław) o
zasobach
dyspozycyjnych:
Q=250000 [m3/d]
'-GZWP Subzbiornik
Trzeciorzędowy Kąty
Wrocławskie-OławaBrzeg-Oleśnica o
zasobach
dyspozycyjnych: 80000
[m3/d]

plan 2008-2015:
utrzymanie czystości
wód podziemnych
przez modernizacje i
remonty infrastruktury
technicznej

glinianki po
eksploatacji piasku,
żwiru i iłu w
Miłoszycach i
Chwałowicach

GOSPODARKA ODPADAMI

Wsie gminy Jelczplan 2008-2015:
Laskowice
budowa k.s. na
skanalizowane w ok.
obszarach wiejskich
25%. W realizacji sieć
w Miłoszycach (zlewnia
Widawy).
Długość sieci
kanalizacyjnej w gminie
60,7 km

mechanicznobiologiczna
oczyszczalnia ścieków
w Bierutowie (887 m3/d
- ścieki bytowo-gosp,
118 m3/d - ścieki
przem.) o dużej
przepustowości: 2000
m3/d,
zrzut do Widawy;
oczyszczalnia
mechaniczna gorzelni
w Bierutowie o
przepustowości 95
m3/d
zrzut do Młynówki

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

komunalne składowisko
odpadów w Dębinie o
pojemności 200 tys.
m3, składowanie
odpadów do 2010

plan 2008-2015:
rekultywacja
składowiska odpadów
komunalnych po
zamknięciu
składowiska w kwietniu
2009

plan (2007-2013)
budowa stacji
zagęszczania i
higienizacji osadów
ściekowych w
oczyszczalni ścieków w
Bierutowie

TRANSPORT
STAN
AKTUALNY

PLAN (na lata)

PRZEMYSŁ
STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

ROLNICTWO
STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

LASY
STAN
AKTUALNY

PLAN (na lata)

ZASOBY
SUROWCÓW
MINERALNYCH
STAN
AKTUALNY

OBSZARY CHRONIONE
STAN
AKTUALNY

PLAN (na lata)

TURYSTYKA
STAN
AKTUALNY

PLAN (na lata)

Nazwa gminy
układ gmin z biegiem rzeki

Bierutów - obszar wiejski

Jelcz-Laskowice - obszar wiejski

największe
przedsiębiorstwa w
Bierutowie:
-Osadkowski S.A.
(branża rolna),
-KPH Przymierze
Dolnoś.l Fabryka
Silników Elektrycznych
Grzegorz Kojro (w
upadłości),
-Przetwórnia Owoców i
Warzyw "Anna Plus" Sp.
z o.o,.
-Tripus Polska Sp. z o.o.
art. elektryczne,
-Bierutowska Sp.
Niewidomych "Biersin"
art. terenach
elektr., miasta
2 drogi
plany 2008-2015: Na
wojewódzkie (nr '-budowa
Jelcz- Laskowice i wsi
455 i 396) do
obwodnicy
Łęg utworzona została
Wrocławia i do
Miłoszyc,
Podstrefa Wałbrzyskiej
Opola,
'-budowa i
Specjalnej Strefy
2 drogi
remonty dróg i
Ekonomicznej i Obszar
powiatowe do
ulic na obszarach Aktywności
Oławy i Oleśnicy, wiejskich
Gospodarczej (61,1ha),
kolej do
a w niej wybudowano
Wrocławia i
fabrykę Toyota Motor
Opola
Industries Poland i inne.
Ważniejsze zakłady w
gminie;
Miłoszyce:
'-Instytut Mechaniki Sp.z
o.o.,
'-STELWELD Sp.z o.o.

użytki rolne (cała gmina):
9266 ha

proponuje się
Ekspolatacja
zalesienie 850 ha piasków i pospółki z
5 złóż; jedno
(zlewnia Widawy) w
Minkowicach
Oławskich

obszar Natura
2000: (dyr.
siedliskowa) Lasy
Grędzińskie Kod
obszaru:
PLH020081,

postuluje się utworzenie Obszaru
Chronnionego Krajobrazu "Dolina
Widawy"

obszary Natura
2000: (dyr.
siedliskowa) Lasy
Grędzińskie Kod
obszaru:
PLH020081, (dyr.
siedliskowa) Grądy
w Dolinie Odry Kod
obszaru:
PLH020017, (dyr.
ptasia) Grądy
Odrzańskie Kod
obszaru:
PLB020002,
55 obiektów
przyrody ożywionej
i nieożywionej, w
tym 15 pomników
przyrody, rez.
przyrody: Grodzisko
Ryczyńskie,
Kanigóra, Łacha
Jelcz (15,11 ha, w
tym ok. 6 ha
powierzchnia
otwartego lustra
wody),
Zwierzyniec,
Stobrawski Park

projekt obszaru chronionego
krajobrazu „Dolina Widawy”, w
obrębie gm.też projektowany PK
Dolina Odry II, przekształcenie w
użytki ekologiczne: nieużytków
bagiennych

spływ kajakowy
rzeką Widawą
długości ok. 110
km,
4 ośrodki
jeździeckie: 2 w
Chwałowicach, 1
w Miłocice Małe,
1 w Jelczu Laskowicach

plan 2008-2015:
'-wyznaczenie i
opisanie tras
rowerowych oraz
promowanie
rekreacji
rowerowej,
'-wyznaczenie i
opisanie tras oraz
promowanie
rekreacji konnej,
'-rozbudowa
infrastruktury
sportowej na
obszarach
wiejskich

Tabela 2.5. Zestawienie pierwsze. Gospodarka wodna w SCWP (SO0307) zlewni Widawy

ZAOPATRZENIE W WODĘ
STAN AKTUALNY
Nazwa gminy
układ gmin z biegiem rzeki

PLAN (na
lata)

ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH
STAN AKTUALNY

PLAN

MAŁA RETENCJA I ZBIORNIKI
ZAPOROWE
STAN AKTUALNY

wodociągi: dla miejscowości
woda podziemna - w. pod.
wodociągi:
woda powierzchniowa - w.
Główne Zbiorniki Wód Podziemnych GZWP
dla
pow.
miejscowości
Stacja (zakład) uzdatniania
wody- SUW (ZUW)
patrz wyżej

PLAN (na lata)

melioracje

2 glinianki (1 jest
kąpieliskiem)

GOSPODARKA ŚCIEKOWA
STAN AKTUALNY

kanalizacja:
sanitarna -k.s.,
deszczowa -k.d.,
rozdzielcza -k.r.

GOSPODARKA ODPADAMI

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

kanalizacja:
sanitarna -k.s.,
deszczowa -k.d.,
rozdzielcza -k.r.

oczyszczalnie
ścieków:
M- mechaniczna,
MB- mechanicznobiologiczna,
MBC- mechanicznobiologicznochemiczna

oczyszczalnie
ścieków

STAN AKTUALNY

Miasto Jelcz-Laskowice
prawie w 100%
skanalizowane.

MBC w JelczuLaskowicach Q=3500
[m3/d] zaprojektowana
na 4500 m3/d, z
możliwością rozbudowy
do 9000 m3/d

przemysłowe
wysypisko odpadów
poprodukcyjnych

k.s. we wsiach (zlewnia
Widawy):
Wojnowice (znikomo),
Dobrzykowice,
Kamieniec Wrocławski,
skanalizowanych jest
56,2% gminy

M we wsi Kamieniec
Wrocławski do
wstępnego
oczyszczania ścieków.
W obrębie wsi
Dobrzykowice znajdują
się pola irygacyjne o
powierzchni 111,46 ha
pracujące systemem
zalewowym. Średnie
obciążenie pól wynosiło
Q=450 [m3/d]

90% śmieci
wywożonych jest poza
teren gminy Czernica.

Jelcz-Laskowice - miasto

Czernica

Wszystkie wsie gminy
Czernica są zwodociągowane.
Około 99% gospodarstw
korzysta z wodociągu
grupowego Nadolice –
Czernica.
Ujęcie w. pod. (3 studnie) i
SUW w Nadolicach Wielkich
(o przeustowości 2800 m3/d) w
ilości Qmax=2700 [m3/d]
Ujęcie w. pod. (4 studnie) i
SUW w Kamieńcu
Wrocławskim (o
przepustowości 220 m3/d)

GZWP nr 320
"Pradolina Odry"
Q=225000 [m3/d]
GZWP nr 321
"Subzbiornik Kąty
Wrocławskie-OławaBrzeg-Oleśnica"

Rowy melioracyjne
występują gęsto, a ich
całkowita długość
wynosi 176 km.
Na terenie gminy
Czernica nie występują
zbiorniki retencyjne.

projektowana jest
lokalizacja zb.
"Widawa" w rejonie wsi
Krzyków

PLAN (na lata)

TRANSPORT
STAN
AKTUALNY

PRZEMYSŁ

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

plany 2008-2015:
'-budowa
obwodnicy m.
Jelcz-Laskowice,
'-budowa i
remonty dróg i
ulic na obszarze
miasta

Na terenach miasta
Jelcz- Laskowice i wsi
Łęg utworzona została
Podstrefa Wałbrzyskiej
Specjalnej Strefy
Ekonomicznej i Obszar
Aktywności
Gospodarczej (61,1ha),
a w niej wybudowano
fabrykę Toyota Motor
Industries Poland i inne.
Ważniejsze zakłady w
mieście:
'-RONAL POLSKA Sp.z
o.o.,
'-Instytut Mechaniki Sp.z
o.o.,
'-STELWELD Sp.z o.o.,
'-JELCZ-KOMPONENTY
Sp.z o.o.,
'-Zakłady Samochodowe
JELCZ S.A.,
'-BLACK RED WHITE
Sp.z o.o.,
'-DYKA Sp.z o.o.,
'-AUTOLIV Sp.z o.o.,
'-SAKRET Sp.z o.o.,
'-MÜLLER Sp.z o.o.,
'-PLAYECO,
Większe zakłady
przemysłowe (w zlewni
Widawy):
'-Zakład Syntezy
Organicznej SYNPEKO
w Dobrzykowicach

PLAN (na lata)

ROLNICTWO
STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

LASY
STAN
AKTUALNY

PLAN (na lata)

ZASOBY
SUROWCÓW
MINERALNYCH
STAN
AKTUALNY

OBSZARY CHRONIONE
STAN
AKTUALNY

PLAN (na lata)

TURYSTYKA
STAN
AKTUALNY

PLAN (na lata)

Nazwa gminy
układ gmin z biegiem rzeki

Jelcz-Laskowice - miasto

Czernica

-droga
wojewódzka nr
455 (WrocławJelczLaskowice),
'-droga
powiatowa nr
1535D (WrocławNadolice
Wielkie),
'-linia kolejowa
Wrocław- Opole,
'-linia kolejowa
drugorzędna
Wrocław- Jelcz

stawy hodowli ryb w
Jelczu-Laskowicach

użytki rolne: 5478 ha,
stawy rybne w
Chrząstawie Wielkiej Zielonka (ok. 10,5 ha)

plan 2008-2015:
'-budowa stadionu
wraz z centrum
rekreacyjnosportowym,
'-rozbudowa
pływalni miejskiej w
JelczuLaskowicach,
Budowa Hali
WidowiskowoSportowej

lasy i grunty leśne:
1715 ha

Obszar gminy
Czernica jest ubogi
w surowce
mineralne.
Piaski i żwiry
rzeczne
wydobywane w
rejonie Chrząstawy
Wielkiej

obszar Natura
2000: (dyr.
siedliskowa) Lasy
Grędzińskie Kod
obszaru:
PLH020081, (dyr.
siedliskowa) Grądy
w Dolinie Odry Kod
obszaru:
PLH020017, (dyr.
ptasia) Grądy
Odrzańskie Kod
obszaru:
PLB020002, (dyr.
ptasia) Dolina
Widawy i Oleśnicy
Kod obszaru: PL
147

użytki ekologiczne (zlewnia
Widawy): "Las Wojnowicki wraz z
łąkami nad Odrą" i "Łąki nad Odrą
koło Kotowic", Trwają
prace nad utworzeniem Parku
Krajobrazowego Dolina Odry II,
który miałby
obejmować swym zasięgiem m.in.
gminę Czernica, projektowany jest
Obszar Chronionego krajobrazu
"Dolina WIdawy"

W gminie
Czernica słabo
dotychczas
rozwinęły się
funkcje
turystyczne i
rekreacyjne,
1 gospodarstwo
agroturystyczne
we wsi
Chrząstawa
Wielka,
stawy
rekreacyjne w
Chrząstawie
Wielkiej Piaskop (ok. 7
ha)

Tabela 2.6. Zestawienie pierwsze. Gospodarka wodna w SCWP (SO0308) zlewni Widawy
ZAOPATRZENIE W WODĘ
STAN AKTUALNY
Nazwa gminy
układ gmin z biegiem rzeki

Syców - obszar wiejski

Twardogóra - obszar wiejski

PLAN (na
lata)

ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH
STAN AKTUALNY

PLAN

wodociągi: dla miejscowości
woda podziemna - w. pod.
wodociągi:
Główne Zbiorniki Wód Podziemnych GZWP
woda powierzchniowa - w. pow.
dla
Stacja (zakład) uzdatniania wody- miejscowości
SUW (ZUW)
POS 2010
plan 2005Gmina Syców jest zwodociągowana w
2007
97.2%
rok 2006Długość sieci wodociągowej 145.1 km
połączenie
Ujęcia w. pod.: Komorów, Stradomia wodociągu Św.
Wierzchnia, Biskupice, Wioska, Niwki
MarekGarbarskie
Biskupice,
4 SUW: Syców, Komorów, Stradomia
likwidacja
Wierzchnia, Biskupice;
hydroforni w
Biskupicach,
połączenie
awaryjnej sieci
wodociągowej
Komorów z
siecią w
Stradomi
Wierzchniej i
wykonanie
sieci
wodociągowej
dla
miejscowości
Widawa,
modernizacja
SUW w
Stradomi
Wierzchniej;
lata 2007-2009
modernizacja
Gmina prawie w 100% zaopatrywana
jest w wodę z wodociągu komunalnego.
'-Wodociąg grupowy Grabowno Wielkie
zasila w wodę (w zlewni Widawy):
Grabowno Wielkie. W.pod. jest
uzdatniana w SUW w ilości: Q=402
[m3/d]
'-Wodociąg grupowy Twardogóra Goszcz zasila w wodę (w zlewni
Widawy) Qmaxh: 100 [m3/d]
Sądrożyce, Sosnówkę,
'-Wodociąg grupowy Chełstów zasila w
wodę (w zlewni Widawy): Chełstów
Q=160 [m3/d]

MAŁA RETENCJA I ZBIORNIKI
ZAPOROWE
STAN AKTUALNY

melioracje

SRG 2004-2014
zbiorniki retencyjny w
Stradomi Wierzchniej
(od 2000 r.); oraz stawy
hodowlane

"Zbiornik (QKM)
Oleśnica o zasobach
ok. 55000 [m3/d]
należy do GZWP
wymagających
szczególnej ochrony

PLAN (na lata)

Tereny rolne gminy
Twardogóra są
zmeliorowane. Znajduje
się na nim 221,7 km
rowów melioracyjnych i
1793 ha drenażu.

GOSPODARKA ŚCIEKOWA
STAN AKTUALNY

kanalizacja:
sanitarna -k.s.,
deszczowa -k.d.,
rozdzielcza -k.r.

SRG 2004-2014 100%
SRG 2004-2014
jednostek osadniczych jest
Planowane
zaopatrzona w sieci
zagospodarowanie
wodociągowe; w mieście i
terenu przy zbiorniku
gminie 127,4 km; POS
wodnym w Stradomi
Wierzchniej – lata 2004- 14,4% gminy jest
skanalizowana; dł.sieci
2008,
a) zakładanie terenów kan w mieście i gminie
34,2 km;
zielonych,
b) uzbrojenie w
niezbędną
infrastrukturę,
c) opracowanie zasad
kompleksowego
zarządzania całym
terenem przy zalewie,
d) budowa
turystycznych szlaków
komunikacyjnych
pomiędzy zalewem a
arboretum oraz
Sycowem, Plan budowy
3 stawów rybnych
(zwiększenie małej
retencji w zlewni
Widawy) w gm. Syców

K.s.na terenie osiedla
mieszkaniowego w
Grabownie Wielkim

GOSPODARKA ODPADAMI

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

kanalizacja:
sanitarna -k.s.,
deszczowa -k.d.,
rozdzielcza -k.r.

oczyszczalnie
ścieków:
M- mechaniczna,
MB- mechanicznobiologiczna,
MBC- mechanicznobiologicznochemiczna

oczyszczalnie ścieków

POS wymagana jest
również rozbudowa
sieci kanalizacyjnej
szacowana długość 15
km, w tym do budowy w
latach 2011-2013 – 7,5
km i w latach 20142015 – 7,5 km oraz
modernizacja 1 km
kanalizacji.

SRG 2004-2014
mechanicznobiologiczna oczyszcz.
ścieków w Stradomi
Wierzchniej; POS
Oczyszczalnia w
Sycowie jest
oczyszczalnią
mechaniczno biologiczną, która
oczyszcza ścieki
bytowo - gospodarcze
w ilości ok. 1400 m3/d
(wartość skorygowana
do 850 m3/d)

MB w Grabownie
Wielkim o
przepustowości Q=54
[m3/d]
Zrzut scieków
oczyszczonych do
potoku Boguszyckiego
(km 18+360)

POS Obiekt oczyszczalnia w
Sycowie wymaga rozbudowy i
modernizacji części obiektów,
tak aby docelowo stać się
biologiczną oczyszczalnią
ścieków. Docelowo
przepustowość oczyszczalni
wyniesie Qśr d = 2 800 m3/d.

STAN AKTUALNY

SRG 2004-2014 od 1996
r. działa miejskie
wysypisko śmieci o
powierzchni około 2,5ha
(eksploatacja do 2006 r.)

Na terenie gminy
funkcjonuje wysypisko
odpadów komunalno
(0,7ha)-przemysłowych
(0,3 ha),
zlokalizowane w obrębie
wsi Grabowno Wielkie
oraz liczne wysypiska
"dzikie"

PLAN (na lata)

SRG 2004-2014
Planowane
opracowanie
kompleksowego
programu gospodarki
odpadami – lata 20052014,
a) wyznaczenie nowego
miejsca i budowa
wysypiska śmieci na
terenie gminy lub poza
nią,
b) wdrażanie programu
segregacji odpadów
stałych,

TRANSPORT

PRZEMYSŁ

ROLNICTWO
PLAN (na lata)

LASY
STAN
AKTUALNY

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

SRG 2004-2014 158 km
dróg, w tym krajowych –
23km, wojewódzkich – 15km,
powiatowych – 56km,
gminnych w mieście– 42km,
gminnych poza miastem –
22km.

SRG 2004-2014
planowana
budowa
północnej
obwodnicy dla
miasta Sycowa –
lata 2010-2014

SRG 2004-2014 przemysł lekki, meblarskotapicerski i budowlany; POS od 2006 r.
podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej „Invest – Park” o pow. 9,7970
ha

SRG 2004-2014
potencjalny teren
inwestycyjny przy
zbiorniku
retencyjnym we
wsi Stradomia
Wierzchnia, teren
płaski w pobliżu
Arboretum
Leśnego;
powierzchnia
100ha, teren
uzbrojony
(energia
elektryczna,
kanalizacja, gaz,
woda, łączność
telekomunikacyjn
a)

SRG 2004-2014 769
gospodarstw rolnych,
działa tu regionalny
Ośrodek Doradzctwa
Rolniczego oraz
Powiatowe Biuro Agencji
Restrukturyzacji i
Modernizacji i Rolnictwa,
w gminie jest 19 stawów

SRG 2004-2014
nadleśnictwo
Syców: obręby
leśne Syców,
Międzybórz,
obręby leśne
Bralin i Rychtal łączna
powierzchnia 103
211ha ok.. 30%
pow. Gminy

użytki rolne: 5286 ha
(dominuje uprawa zbóż
głównie pszenicy)

lasy: 7537 ha,
dominują siedliska
boru mieszanego
świeżego i lasu
mieszanego
świeżego

PLAN (na lata)

ZASOBY SUROWCÓW
MINERALNYCH
STAN AKTUALNY

OBSZARY CHRONIONE
STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

TURYSTYKA
STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

Nazwa gminy
układ gmin z biegiem rzeki

Syców - obszar wiejski

Na terenie gminy znajdują się
następujące drogi
wojewódzkie i powiatowe

Twardogóra - obszar wiejski

Zwiększenie
retencji 36 stawów
na terenie
nadleśnictwa
Syców

ekploatacja piasku i żwiru w
(zlewnia Widawy):
Grabowno Wielkie,
Sądrożyce, Chełstów

SRG 2004-2014 Arboretum Leśne
im. Stefana Białoboka w Ślizowie
360 ha (wprowadzenie ochrony
prawnej dla obszarów arboretum
ujęte jest w wykazie zdań
ponadlokalnych przyczyniających
się do realizacji Strategii Rozwoju
Województwa Dolnośląskiego),
rezerwat „Gola” od 1954 r.,
rezerwat "Studnica" od 1962 r.,
POS obszar chronionego
krajobrazu „Wzgórza
Ostrzeszowskie i Kotlina
Odolanowska”. użytek ekologiczny
„Storczyk”, 11 pomników przyrody

SRG 2004-2014 park
miejski, zbiornik
retencyjny, arboretum
leśne, agroturystyka

obszar Natura 2000 (poza
Do objęcia ochroną wąwozy na
zlewnią w zlewni Widawy):
terenie obrębu Sądrożyce (zlewnia
PLB020001 Dolina Baryczy,
Widawy)
PLH020101 Leśne Stawki koło
Goszcza, PLH020041 Ostoja
nad Baryczą, rezerwat przyrody
"Torfowisko k. Grabowa" (4,22
ha)

Stopień obecnego
zalesienia stwarza
bardzo atrakcyjne
możliwości rekreacyjne
dla zbieractwa
runa leśnego i pieszych
wędrówek.
Szlak turystyczny z
Grabownicy przez
Twardogórę Grabowno
Wielkie do Brzezinki w
gm. Oleśnica.

SRG 2004-2014 możliwość
połączenia ścieżkami
rowerowymi i promenadami
pieszymi parku miejskiego z
arboretum czy też z terenem
nad zbiornikiem retencyjnym
oraz rozwój agroturystyki na
terenie wiejskim, Możliwość rozwoju bazy
turystyczno–sportowej,
planowane wyeksponowanie
walorów parku miejskiego
poprzez jego
zagospodarowanie – lata
2005-2010

Tabela 2.6. Zestawienie pierwsze. Gospodarka wodna w SCWP (SO0308) zlewni Widawy
ZAOPATRZENIE W WODĘ
STAN AKTUALNY
Nazwa gminy
układ gmin z biegiem rzeki

PLAN (na
lata)

ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH
STAN AKTUALNY

PLAN

wodociągi: dla miejscowości
woda podziemna - w. pod.
wodociągi:
Główne Zbiorniki Wód Podziemnych GZWP
woda powierzchniowa - w. pow.
dla
Stacja (zakład) uzdatniania wody- miejscowości
SUW (ZUW)

MAŁA RETENCJA I ZBIORNIKI
ZAPOROWE
STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

melioracje

GOSPODARKA ŚCIEKOWA
STAN AKTUALNY

kanalizacja:
sanitarna -k.s.,
deszczowa -k.d.,
rozdzielcza -k.r.

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

kanalizacja:
sanitarna -k.s.,
deszczowa -k.d.,
rozdzielcza -k.r.

oczyszczalnie
ścieków:
M- mechaniczna,
MB- mechanicznobiologiczna,
MBC- mechanicznobiologicznochemiczna

oczyszczalnie ścieków

5 ujęć w.pod.:
Krzeczyn, Świerzna (Ligota Wielka),
Zarzysko, Ostrowina, Jenkowice,
5 wodociągów o długości 153,28 km,
3 stacje uzdatniania wody (Zarzysko,
Krzeczyn, Świerzna)

budowa sieci
wodociągowej
OstrowinaBrzezinka oraz
budowa stacji
uzdatniania
wody
obsługującej
miejscowości
Ostrowina i
Brzezinka

2 GZWP (199,9 km2)
podlegają szczególnej
ochronie jakościowej i
ilościowej:
'-GZWP-322 "Zbiornik
Oleśnica” o zasobach
dyspozycyjnych:Q=600
00 [m3/d]
'-GZWP-321
„Subzbiornik Kąty
Wrocław-Oława-Brzeg”
o zasobach
dyspozycyjnych: 80000
[m3/d]

1 zbiornik w gminie o
poj. 55 tys. m3

41 miejscowości w gminie, wszystkie
zwodociągowane oraz prywatne
studnie kopane i wiercone,
16 ujęć w. pod. oraz woda z magistrali
m. Wrocławia,
7 stacji uzdatniania wody: Borowa,
Długołęka, Łosice, Łozina, Piecowice,
Siedlec, Śliwice,
sieć wodoc magistralna 47,8 km,
rozdzielcza 198 km

POS 2006,
Strategia 20112020
uporządkowani
e gospodarki
wodnościekowej

W obrębie gminy
Długołęka obecnie nie
występują Główne
Zbiorniki Wód
Podziemnych

Na terenie Gminy
Długołęka nie
występują zaporowe
zbiorniki retencyjne

k.r. 129,3 km
projekt kanalizacji dla
skanalizawane w 100% miejscowości Szczodre,
Piecowice, częściowo: Domaszczyn
Mirków, Długołeka,
Kamień, Wilczyce i
Kiełczów; gmina
skanalizowana w 27%

oczyszczalnia ścieków
w Mirkowie Q=180
[m3/d] o
przepustowości 1500
m3/d
zrzut do potoku Topór
dopływu Dobrej,
-budowa grupowej
oczyszczalni w m.
Borowa dla m. Byków,
Borowa, Raków,
Oleśniczka,
Bielawa, Kątna

Strategia 2011, POS 2004
Gmina zwodociągowana jest w 87.7%,
długość sieci wodociągowej wynosi
99.6 km.
Gmina zaopatrywana w wodę z 3 ujęć
w. pod.: Dobroszyce, Łuczyna,
Jenkowice-Dąbrowa (ujęcie położone
poza terenem gminy), ujęcie
pomocnicze Siekierowice
3 SUW Dobroszyce, Łuczyna,
Jenkowice.
Ujęcie w Dobroszycach (studnie Iz i Iiz)
Qe=66.0 m3/h s=3.5-5.0 m
Ujęcie Łuczyna (studnie Ia i Iż)
Qe=13.0 m3/h s=2.7 m
Ujęcie Siekierowice (studnie 1 i 1a)
Qe=16.0 m3/h, s=2.7

Strategia 2011
Sieć
wodociągowa
będzie
sukcesywnie
rozbudowywan
ai
modernizowan
a na bazie
istniejącego
układu w miarę
narastania
potrzeb;
likwidacja
nieczynnych
ujęć wód;

POS 2004
20% powierzchni gminy
zajmują GZWP:
GZWP nr 322 "Zbiornik
Oleśnica"
GZWP nr 321
"Subzbiornik KątyWrocław-Oława-Brzeg"

SRG stawy hodowlane
(ok. 13) o łącznej
powierzchni 82 ha, w
tym zespół dużych
stawów w
Dobroszycach i
Strzelcach; oraz 2 małe
zbiorniki na Dobrej

sieć kanalizacyjna - ok.
29 km,

MB oczyszczalnia
ścieków w
Dobroszycach (115
m3/d ) o
przepustowości: 500
m3/d,
zrzut do Dobrej; MB
oczyszczalnia w
Dobrzeniu (20 m3/d) o
przepustowości 50
m3/d zrzut do Dobrej
(zmodernizowana w
1997 r.)

Oleśnica

zakładanie oczek
k.s. 15,44 km w:
śródpolnych i stawów; Boguszyce, Smardzów,
prognozowany zbiornik Spalice
małej retencji
"Sokołowice" na rzece
Oleśnica o pow. 34,5
ha i obj. 400 000 m3

GOSPODARKA ODPADAMI

budowa k.s.:
Bystre, Bystre Osada,
Niesiszów, SokołowiceGęsia Górka

mechanicznobiologiczna
oczyszczalnia ścieków
w Oleśnicy Q=7140
[m3/d] (ścieki bytowogosp. i przem.) o dużej
przepustowości: 31200
m3/d,
zrzut do Oleśnicy

budowa biologicznomechanicznej oczyszczalni
ścieków w Bystrym,
zrzut do Świerznej

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

składowisko w m. Smolna
(6,8 ha)

Oleśnica (gm. miejska)

Długołęka

Dobroszyce

brak czynnego
składowiska odpadów
komunalnych,
3 składowiska odpadów
przemysłowych:
'-w Piecowicach (1,4 ha)
zrekutywowane,
'-w Bielawie (2,3 ha)
zamknięte w 2010r jest
rekultywowane,
'-w Kamieniu (52,5 ha) z
odzyskiem i
unieszkodliwianiem
odpadów; czynne
składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne i
obojętne skłdowisko
odpadów w Bielawie (gm.
Długołęka)

dokończenie budowy kanalizacji
bytowo – gospodarczej w
miejscowościach Siekierowice,
Mękarzowice i
Łuczyna;
budowa oczyszczalni ścieków
w Siekierowicach lub systemu
gromadzenia ścieków z w/w
miejscowości i
tłoczenie ich do oczyszczalni
ścieków w
Dobroszycachbudowa
kanalizacji w Nowosiedlicach;
rozbudowa kanalizacji w
Dobroszycach

składowisku odpadów
rozbudowa składowiska
komunalnych
w Łuczynie
zlokalizowane na terenie
wsi Łuczyna o powierzchni
1,2 ha i pojemności 110
tys. m3 (istnieje od 1998 r.
i będzie eksploatowane
2038 r.)

TRANSPORT
STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

PRZEMYSŁ
STAN AKTUALNY

ROLNICTWO
PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

LASY
STAN
AKTUALNY

PLAN (na lata)

ZASOBY SUROWCÓW
MINERALNYCH
STAN AKTUALNY

OBSZARY CHRONIONE
STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

TURYSTYKA
STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

SRG na
terenie gminy
Dobroszyce
zlokalizowanych jest 7
założeń parkowych
(pałacowe, dworskie) z
czego część podlega
ochronie
konserwatorskiej.
Obecna infrastruktura
turystyczna gminy składa
się z 5 obiektów
noclegowych oraz ze
znakowanych
pieszych i rowerowych
szlaków

aktywizacja ekoturystyki w
postaci: agroturystyka i
turystyka wiejska, budowa
bazy rekreacyjnej
budowa ścieżek
rowerowych i szlaków
pieszych, wytyczenie
nowych szlaków dla
jeździectwa, dorożek,
narciarstwa biegowego,
ścieżek dydaktycznych
pozyskanie zbiornika w
Dobrzeniu.

Nazwa gminy
układ gmin z biegiem rzeki

Oleśnica

długość dróg 282 km, w tym:
'-droga krajowa nr 8 Wrocław
– Warszawa,
'-droga krajowa nr 25
Oleśnica – Kalisz,
'-droga wojewódzka nr 340
Oleśnica-Ścinawa,
'-droga wojewódzka nr
451Oleśnica-Namysłów,
linie kolejowe:
'-Wrocław-Warszawa,
Oleśnica-Kluczbok,
Oleśnica-Jarocin

Największe zakłady produkcyjne:
'-„Boramex” – przetwórstwo rolno-spożywcze
- Spalice
'-„Lesta” – produkcja obuwia - Oleśnica,
'-„Oltrans” – produkcja zbiorników olejowych,
szamb i kabin sypialnych - Spalice,
'-„Poliplast” – produkcja armatury sanitarnej z
PCV - Spalice,
'-Garbarstwo Skór Licowych,
'-Zakład Produkcji Kostki Brukowej - Gajków,
'-Produkcja drzwi „DRZWI-MET” w
Smardzowie,
'-„LAMAR” w Smardzowie – producent
spojlerów do samochodów ciężarowych

użytki rolne: 16140 ha
(dominuje uprawa zbóż
głównie pszenicy)

lasy: 5466 ha

Na terenie gminy Oleśnica nie
występują udokumentowane
złoża surowców naturalnych o
znaczeniu przemysłowym.
1 czynna kopalnia kruszywa
naturalnego (piasku i żwiru)
we wsi Ligota Wielka (ok.
3,05 ha).

obszar Natura 2000: (dyr.
siedliskowa) Dolina Oleśnicy i
Potoku Boguszyckiego Kod
obszaru: PLH020091,
5 użytków ekologicznych/
rezerwat leśny:
'-Las Boguszycki (70,27 ha),
'-Olsy Sokołowickie (77,98 ha),
'-Ols Spalicki (4,94 ha),
'-Mokradła Boguszyckie (36,3
ha), Dęby Boguszowickie,
'-w obrębie Smolna,
20 pomników przyrody

Objęcie ochroną prawną w postaci
użytków ekologicznych:
'-„Łąka Oleśnicka” (4,73 ha);
'-„Łąka Spalicka” (4 ha);
'-„Uroczysko Grotowskiego - Małe
Brzezie” (49,92 ha), obszar
chronionego krajobrzu Dolina
Widawy

droga krajowa nr 8 Wrocław Warszawa,
odcinek drogi ekspresowej
S8 Wrocław – Warszawa,
łącznik autostradowy
wychodzący w m. Mirków,
który stanowi element
Autostradowej Obwodnicy
Wrocławia (AOW)
drogi gminne:
Milicz- Wrocław, WrocławTrzebnica, DługołękaTrzebnica, WrocławOleśnica,
2 linie kolejowe: WrocławOleśnica- Warszawa,
Wrocław- Trzebnica

Najistotniejsze zakłady:
-Betoniarnia BETARD w Długołęce (mat.
budowlane),
-Zakład Galwanizacyjny Cynkowanie
Ogniowe w Bykowie,
-Bosch Układy Hamulcowe Sp. z o.o. w
Mirkowie,
-Wytwórnia Mas Bitumicznych POLSKI
ASFALT w Bykowie,
-Oczyszczalnia ścieków w Mirkowie,
-Gospodarstwo trzody chlewnej POL-LEAN
Sp. z o.o. w Łosicach i Piecowicach,
-Firma lakiernicza „HYAB ALUCROM” w
Bykowie,
-Renevis Sp. z o.o. w Kamieniu,
-Centrum Handlowe SELGROS Cash&Carry

użytki rolne: 15037 ha,
ok. 206,15 ha stawów
rybnych

lasy i
zadrzewienia:
3767 ha

piasek i kruszywo naturalne

3 obszar Natura 2000, (dyr.
siedliskowa) Stawy w Borowej
Kod obszaru: PLH020045, (dyr.
siedliskowa) Lasy Grędzińskie
Kod obszaru: PLH020081, (dyr.
ptasia) Dolina Widawy i
Oleśnicy Kod obszaru: PL 147,
14 zarejestrowanych i objętych
ochroną pomników przyrody

3 projektowane
obszary chronionego krajobrazu:
"Dolina Dobrej", "Dolina Widawy",
"Wzgórza Trzebnickie",
3 obszary NATURA 2000: dwa
Specjalne Obszary Ochrony
Siedlisk Natura 2000 – „Lasy
Grędzińskie” i „Kumaki Dobrej” oraz
jeden proponowany obszar
specjalnej ochrony ptaków – „Dolina
Widawy i Oleśnicy”.

użytki rolne stanowią
48,35%, w gminie jest 17
stawów

SRG 44,73% pow.
gminy zajmują lasy

SRG 5 udokumentowanych
złóż kopalin tj.: 4 złoża
kruszywa naturalnego:
„Sadków –
Transped”, „Strzelce”,
„Strzelce I” i „Złotów” oraz
złoże gazu ziemnego
„Czeszów”. Ponadto w latach
ubiegłych
wykreślono z Bilansu
zasobów dwa złoża kruszywa
naturalnego: „Sadków” i
„Mękarzowice” oraz złoże
gazu
ziemnego „Dobrzeń”.

SRG i sfd: obszar Natura 2000:
(dyr. siedliskowa) Kumaki
Dobrej Kod obszaru:
PLH020078, 2 pomniki przyrody

poszerzenie proponowanego
Obszaru Chronionego Krajobrazu
„Wzgórza Trzebnickie” oraz
wciągnięcie 16 drzew jako pomniki
przyrody; ochrona dolin rzecznych
poprzez utworzenie i
funkcjonowanie związku gmin Doliny
Widawy,

Oleśnica (gm. miejska)

Długołęka

liczne drogi krajowe (nr E67), planowana droga firmy związane z budownictwem,
wojewódzkie (340),
ekspresowa S8 przemysłem drzewnym, przetwórstwem
powiatowe, gminne i
przemysłowym;
kolejowe

Dobroszyce

Tabela 2.7. Zestawienie pierwsze. Gospodarka wodna w SCWP (SO0309) zlewni Widawy
ZAOPATRZENIE W WODĘ
STAN AKTUALNY
Nazwa gminy
układ gmin z biegiem rzeki

Twardogóra - obszar wiejski

wodociągi: dla miejscowości
woda podziemna - w. pod.
woda powierzchniowa - w. pow.
Stacja (zakład) uzdatniania wody- SUW
(ZUW)

PLAN (na lata)

wodociągi: dla miejscowości

Gmina prawie w 100% zaopatrywana jest w
wodę z wodociągu komunalnego.
'-Wodociąg grupowy Grabowno Wielkie
zasila w wodę (w zlewni Widawy):
Grabowno Wielkie. W.pod. jest uzdatniana
w SUW w ilości: Q=402 [m3/d]
'-Wodociąg grupowy Twardogóra - Goszcz
zasila w wodę (w zlewni Widawy) Qmaxh:
100 [m3/d]
Sądrożyce, Sosnówkę,
'-Wodociąg grupowy Chełstów zasila w
wodę (w zlewni Widawy): Chełstów Q=160
[m3/d]

PLAN

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych GZWP

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

melioracje

GOSPODARKA ŚCIEKOWA
STAN AKTUALNY
kanalizacja:
sanitarna -k.s.,
deszczowa -k.d.,
rozdzielcza -k.r.

Tereny rolne gminy
Twardogóra są
zmeliorowane. Znajduje
się na nim 221,7 km
rowów melioracyjnych i
1793 ha drenażu.

2 GZWP (199,9 km2)
podlegają szczególnej
ochronie jakościowej i
ilościowej:
'-GZWP-322 "Zbiornik
Oleśnica” o zasobach
dyspozycyjnych:Q=600
00 [m3/d]
'-GZWP-321
„Subzbiornik Kąty
Wrocław-Oława-Brzeg”
o zasobach
dyspozycyjnych: 80000
[m3/d]

1 zbiornik w gminie o poj. zakładanie oczek
k.s. 15,44 km w:
55 tys. m3
śródpolnych i stawów; Boguszyce, Smardzów,
prognozowany zbiornik Spalice
małej retencji
"Sokołowice" na rzece
Oleśnica o pow. 34,5
ha i obj. 400 000 m3

Wszystkie wsie gminy Czernica są
zwodociągowane. Około 99% gospodarstw
korzysta z wodociągu grupowego Nadolice –
Czernica.
Ujęcie w. pod. (3 studnie) i SUW w
Nadolicach Wielkich (o przeustowości 2800
m3/d) w ilości Qmax=2700 [m3/d]
Ujęcie w. pod. (4 studnie) i SUW w
Kamieńcu Wrocławskim (o przepustowości
220 m3/d)

GZWP nr 320
"Pradolina Odry"
Q=225000 [m3/d]
GZWP nr 321
"Subzbiornik Kąty
Wrocławskie-OławaBrzeg-Oleśnica"

Rowy melioracyjne
występują gęsto, a ich
całkowita długość wynosi
176 km.
Na terenie gminy
Czernica nie występują
zbiorniki retencyjne.

41 miejscowości w gminie, wszystkie
POS 2006, Strategia 2011-2020
zwodociągowane oraz prywatne studnie
uporządkowanie gospodarki
kopane i wiercone,
wodno-ściekowej
16 ujęć w. pod. oraz woda z magistrali m.
Wrocławia,
7 stacji uzdatniania wody: Borowa,
Długołęka, Łosice, Łozina, Piecowice,
Siedlec, Śliwice,
sieć wodoc magistralna 47,8 km, rozdzielcza
198 km

W obrębie gminy
Długołęka obecnie nie
występują Główne
Zbiorniki Wód
Podziemnych

Na terenie Gminy
Długołęka nie występują
zaporowe zbiorniki
retencyjne

budowa sieci wodociągowej
Ostrowina-Brzezinka oraz
budowa stacji uzdatniania wody
obsługującej miejscowości
Ostrowina i Brzezinka

Oleśnica

Długołęka

STAN AKTUALNY

MAŁA RETENCJA I ZBIORNIKI ZAPOROWE

"Zbiornik (QKM)
Oleśnica o zasobach
ok. 55000 [m3/d]
należy do GZWP
wymagających
szczególnej ochrony

5 ujęć w.pod.:
Krzeczyn, Świerzna (Ligota Wielka),
Zarzysko, Ostrowina, Jenkowice,
5 wodociągów o długości 153,28 km,
3 stacje uzdatniania wody (Zarzysko,
Krzeczyn, Świerzna)

Czernica

ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

kanalizacja:
sanitarna -k.s.,
deszczowa -k.d.,
rozdzielcza -k.r.

oczyszczalnie ścieków:
M- mechaniczna,
MB- mechanicznobiologiczna,
MBC- mechanicznobiologiczno- chemiczna

oczyszczalnie ścieków

K.s.na terenie osiedla
mieszkaniowego w
Grabownie Wielkim

projektowana jest
lokalizacja zb.
"Widawa" w rejonie wsi
Krzyków

GOSPODARKA ODPADAMI

MB w Grabownie Wielkim o
przepustowości Q=54 [m3/d]
Zrzut scieków
oczyszczonych do potoku
Boguszyckiego (km 18+360)

budowa k.s.:
Bystre, Bystre Osada,
Niesiszów, SokołowiceGęsia Górka

mechaniczno- biologiczna
oczyszczalnia ścieków w
Oleśnicy Q=7140 [m3/d]
(ścieki bytowo-gosp. i
przem.) o dużej
przepustowości: 31200
m3/d,
zrzut do Oleśnicy

STAN AKTUALNY

Na terenie gminy
funkcjonuje wysypisko
odpadów komunalno
(0,7ha)-przemysłowych (0,3
ha),
zlokalizowane w obrębie
wsi Grabowno Wielkie
oraz liczne wysypiska
"dzikie"

budowa biologicznoskładowisko w m. Smolna
mechanicznej
(6,8 ha)
oczyszczalni ścieków w
Bystrym,
zrzut do Świerznej

k.s. we wsiach (zlewnia
Widawy):
Wojnowice (znikomo),
Dobrzykowice,
Kamieniec Wrocławski,
skanalizowanych jest
56,2% gminy

M we wsi Kamieniec
Wrocławski do wstępnego
oczyszczania ścieków. W
obrębie wsi Dobrzykowice
znajdują
się pola irygacyjne o
powierzchni 111,46 ha
pracujące systemem
zalewowym. Średnie
obciążenie pól wynosiło
Q=450 [m3/d]

90% śmieci wywożonych
jest poza teren gminy
Czernica.

k.r. 129,3 km
projekt kanalizacji dla
skanalizawane w 100% miejscowości Szczodre,
Piecowice, częściowo: Domaszczyn
Mirków, Długołeka,
Kamień, Wilczyce i
Kiełczów; gmina
skanalizowana w 27%

oczyszczalnia ścieków w
Mirkowie Q=180 [m3/d] o
przepustowości 1500 m3/d
zrzut do potoku Topór
dopływu Dobrej,
-budowa grupowej
oczyszczalni w m. Borowa
dla m. Byków, Borowa,
Raków, Oleśniczka,
Bielawa, Kątna

brak czynnego składowiska
odpadów komunalnych,
3 składowiska odpadów
przemysłowych:
'-w Piecowicach (1,4 ha)
zrekutywowane,
'-w Bielawie (2,3 ha)
zamknięte w 2010r jest
rekultywowane,
'-w Kamieniu (52,5 ha) z
odzyskiem i
unieszkodliwianiem
odpadów; czynne
składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne i
obojętne skłdowisko
odpadów w Bielawie (gm.
Długołęka)

PLAN (na lata)

TRANSPORT
STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

PRZEMYSŁ
STAN AKTUALNY

ROLNICTWO
PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

Nazwa gminy
układ gmin z biegiem rzeki

Na terenie gminy znajdują
się następujące drogi
wojewódzkie i powiatowe

PLAN (na lata)

LASY
STAN
AKTUALNY

PLAN (na lata)

ZASOBY
SUROWCÓW
MINERALNYCH
STAN AKTUALNY

Czernica

Długołęka

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

użytki rolne: 5286 ha
(dominuje uprawa zbóż
głównie pszenicy)

lasy: 7537 ha,
dominują siedliska
boru mieszanego
świeżego i lasu
mieszanego
świeżego

ekploatacja piasku i
żwiru w (zlewnia
Widawy):
Grabowno Wielkie,
Sądrożyce, Chełstów

obszar Natura 2000 (poza
Do objęcia ochroną wąwozy na
zlewnią w zlewni Widawy):
terenie obrębu Sądrożyce (zlewnia
PLB020001 Dolina Baryczy,
Widawy)
PLH020101 Leśne Stawki koło
Goszcza, PLH020041 Ostoja
nad Baryczą, rezerwat
przyrody "Torfowisko k.
Grabowa" (4,22 ha)

Twardogóra - obszar wiejski

Oleśnica

OBSZARY CHRONIONE

długość dróg 282 km, w tym:
'-droga krajowa nr 8
Wrocław – Warszawa,
'-droga krajowa nr 25
Oleśnica – Kalisz,
'-droga wojewódzka nr 340
Oleśnica-Ścinawa,
'-droga wojewódzka nr
451Oleśnica-Namysłów,
linie kolejowe:
'-Wrocław-Warszawa,
Oleśnica-Kluczbok,
Oleśnica-Jarocin

Największe zakłady produkcyjne:
'-„Boramex” – przetwórstwo rolno-spożywcze Spalice
'-„Lesta” – produkcja obuwia - Oleśnica,
'-„Oltrans” – produkcja zbiorników olejowych,
szamb i kabin sypialnych - Spalice,
'-„Poliplast” – produkcja armatury sanitarnej z
PCV - Spalice,
'-Garbarstwo Skór Licowych,
'-Zakład Produkcji Kostki Brukowej - Gajków,
'-Produkcja drzwi „DRZWI-MET” w Smardzowie,
'-„LAMAR” w Smardzowie – producent spojlerów
do samochodów ciężarowych

użytki rolne: 16140 ha
(dominuje uprawa zbóż
głównie pszenicy)

lasy: 5466 ha

Na terenie gminy
Oleśnica nie
występują
udokumentowane
złoża surowców
naturalnych o
znaczeniu
przemysłowym.
1 czynna kopalnia
kruszywa naturalnego
(piasku i żwiru) we wsi
Ligota Wielka (ok.
3,05 ha).

obszar Natura 2000: (dyr.
siedliskowa) Dolina Oleśnicy i
Potoku Boguszyckiego Kod
obszaru: PLH020091,
5 użytków ekologicznych/
rezerwat leśny:
'-Las Boguszycki (70,27 ha),
'-Olsy Sokołowickie (77,98 ha),
'-Ols Spalicki (4,94 ha),
'-Mokradła Boguszyckie (36,3
ha), Dęby Boguszowickie,
'-w obrębie Smolna,
20 pomników przyrody

Objęcie ochroną prawną w postaci
użytków ekologicznych:
'-„Łąka Oleśnicka” (4,73 ha);
'-„Łąka Spalicka” (4 ha);
'-„Uroczysko Grotowskiego - Małe
Brzezie” (49,92 ha), obszar
chronionego krajobrzu Dolina
Widawy

-droga wojewódzka nr 455
(Wrocław- Jelcz-Laskowice),
'-droga powiatowa nr 1535D
(Wrocław- Nadolice
Wielkie),
'-linia kolejowa WrocławOpole,
'-linia kolejowa drugorzędna
Wrocław- Jelcz

Większe zakłady przemysłowe (w zlewni
Widawy):
'-Zakład Syntezy Organicznej SYNPEKO w
Dobrzykowicach

użytki rolne: 5478 ha,
stawy rybne w
Chrząstawie Wielkiej Zielonka (ok. 10,5 ha)

lasy i grunty leśne:
1715 ha

Obszar gminy
Czernica jest ubogi w
surowce mineralne.
Piaski i żwiry rzeczne
wydobywane w rejonie
Chrząstawy Wielkiej

obszar Natura 2000: (dyr.
siedliskowa) Lasy Grędzińskie
Kod obszaru: PLH020081, (dyr.
siedliskowa) Grądy w Dolinie
Odry Kod obszaru:
PLH020017, (dyr. ptasia)
Grądy Odrzańskie Kod
obszaru: PLB020002, (dyr.
ptasia) Dolina Widawy i
Oleśnicy Kod obszaru: PL 147

użytki ekologiczne (zlewnia
Widawy): "Las Wojnowicki wraz z
łąkami nad Odrą" i "Łąki nad Odrą
koło Kotowic", Trwają
prace nad utworzeniem Parku
Krajobrazowego Dolina Odry II,
który miałby
obejmować swym zasięgiem m.in.
gminę Czernica, projektowany jest
Obszar Chronionego krajobrazu
"Dolina WIdawy"

droga krajowa nr 8 Wrocław Warszawa,
odcinek drogi ekspresowej
S8 Wrocław – Warszawa,
łącznik autostradowy
wychodzący w m. Mirków,
który stanowi element
Autostradowej Obwodnicy
Wrocławia (AOW)
drogi gminne:
Milicz- Wrocław, WrocławTrzebnica, DługołękaTrzebnica, WrocławOleśnica,
2 linie kolejowe: WrocławOleśnica- Warszawa,
Wrocław- Trzebnica

Najistotniejsze zakłady:
-Betoniarnia BETARD w Długołęce (mat.
budowlane),
-Zakład Galwanizacyjny Cynkowanie Ogniowe w
Bykowie,
-Bosch Układy Hamulcowe Sp. z o.o. w Mirkowie,
-Wytwórnia Mas Bitumicznych POLSKI ASFALT
w Bykowie,
-Oczyszczalnia ścieków w Mirkowie,
-Gospodarstwo trzody chlewnej POL-LEAN Sp. z
o.o. w Łosicach i Piecowicach,
-Firma lakiernicza „HYAB ALUCROM” w
Bykowie,
-Renevis Sp. z o.o. w Kamieniu,
-Centrum Handlowe SELGROS Cash&Carry

użytki rolne: 15037 ha,
ok. 206,15 ha stawów
rybnych

lasy i
zadrzewienia:
3767 ha

piasek i kruszywo
naturalne

3 obszar Natura 2000, (dyr.
siedliskowa) Stawy w Borowej
Kod obszaru: PLH020045, (dyr.
siedliskowa) Lasy Grędzińskie
Kod obszaru: PLH020081, (dyr.
ptasia) Dolina Widawy i
Oleśnicy Kod obszaru: PL 147,
14 zarejestrowanych i objętych
ochroną pomników przyrody

3 projektowane
obszary chronionego krajobrazu:
"Dolina Dobrej", "Dolina Widawy",
"Wzgórza Trzebnickie",
3 obszary NATURA 2000: dwa
Specjalne Obszary Ochrony
Siedlisk Natura 2000 – „Lasy
Grędzińskie” i „Kumaki Dobrej” oraz
jeden proponowany obszar
specjalnej ochrony ptaków –
„Dolina Widawy i Oleśnicy”.

TURYSTYKA
STAN AKTUALNY

Stopień obecnego
zalesienia stwarza
bardzo atrakcyjne
możliwości rekreacyjne
dla zbieractwa
runa leśnego i pieszych
wędrówek.
Szlak turystyczny z
Grabownicy przez
Twardogórę Grabowno
Wielkie do Brzezinki w
gm. Oleśnica.

W gminie Czernica słabo
dotychczas rozwinęły się
funkcje turystyczne i
rekreacyjne,
1 gospodarstwo
agroturystyczne we wsi
Chrząstawa Wielka,
stawy rekreacyjne w
Chrząstawie Wielkiej Piaskop (ok. 7 ha)

PLAN (na lata)

Tabela 2.7. Zestawienie pierwsze. Gospodarka wodna w SCWP (SO0309) zlewni Widawy
ZAOPATRZENIE W WODĘ
STAN AKTUALNY
Nazwa gminy
układ gmin z biegiem rzeki

Dobroszyce

Wisznia Mała

M. Wrocław

wodociągi: dla miejscowości
woda podziemna - w. pod.
woda powierzchniowa - w. pow.
Stacja (zakład) uzdatniania wody- SUW
(ZUW)

PLAN (na lata)

wodociągi: dla miejscowości

ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH
STAN AKTUALNY

PLAN

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych GZWP

MAŁA RETENCJA I ZBIORNIKI ZAPOROWE
STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

melioracje

GOSPODARKA ŚCIEKOWA
STAN AKTUALNY
kanalizacja:
sanitarna -k.s.,
deszczowa -k.d.,
rozdzielcza -k.r.

GOSPODARKA ODPADAMI

PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

kanalizacja:
sanitarna -k.s.,
deszczowa -k.d.,
rozdzielcza -k.r.

oczyszczalnie ścieków:
M- mechaniczna,
MB- mechanicznobiologiczna,
MBC- mechanicznobiologiczno- chemiczna

oczyszczalnie ścieków

STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

Strategia 2011, POS 2004
Gmina zwodociągowana jest w 87.7%,
długość sieci wodociągowej wynosi 99.6 km.
Gmina zaopatrywana w wodę z 3 ujęć w.
pod.: Dobroszyce, Łuczyna, JenkowiceDąbrowa (ujęcie położone poza terenem
gminy), ujęcie pomocnicze Siekierowice
3 SUW Dobroszyce, Łuczyna, Jenkowice.
Ujęcie w Dobroszycach (studnie Iz i Iiz)
Qe=66.0 m3/h s=3.5-5.0 m
Ujęcie Łuczyna (studnie Ia i Iż) Qe=13.0
m3/h s=2.7 m
Ujęcie Siekierowice (studnie 1 i 1a) Qe=16.0
m3/h, s=2.7

Strategia 2011
Sieć wodociągowa będzie
sukcesywnie rozbudowywana i
modernizowana na bazie
istniejącego układu w miarę
narastania potrzeb; likwidacja
nieczynnych ujęć wód;

POS 2004
20% powierzchni gminy
zajmują GZWP:
GZWP nr 322 "Zbiornik
Oleśnica"
GZWP nr 321
"Subzbiornik KątyWrocław-Oława-Brzeg"

SRG stawy hodowlane
(ok. 13) o łącznej
powierzchni 82 ha, w tym
zespół dużych stawów w
Dobroszycach i
Strzelcach; oraz 2 małe
zbiorniki na Dobrej

sieć kanalizacyjna - ok.
29 km,

MB oczyszczalnia ścieków w
Dobroszycach (115 m3/d ) o
przepustowości: 500 m3/d,
zrzut do Dobrej; MB
oczyszczalnia w Dobrzeniu
(20 m3/d) o przepustowości
50 m3/d zrzut do Dobrej
(zmodernizowana w 1997 r.)

dokończenie budowy
kanalizacji bytowo –
gospodarczej w
miejscowościach
Siekierowice,
Mękarzowice i
Łuczyna;
budowa oczyszczalni
ścieków w
Siekierowicach lub
systemu gromadzenia
ścieków z w/w
miejscowości i
tłoczenie ich do
oczyszczalni ścieków w
Dobroszycachbudowa
kanalizacji w
Nowosiedlicach;
rozbudowa kanalizacji w
Dobroszycach

składowisku odpadów
rozbudowa składowiska
komunalnych zlokalizowane w Łuczynie
na terenie wsi Łuczyna o
powierzchni 1,2 ha i
pojemności 110 tys. m3
(istnieje od 1998 r. i będzie
eksploatowane 2038 r.)

Strategia 2008-2015, POS 2004 Gmina
Wisznia Mała jest w 100%
zwodociągowana. Sieć wodociągowa w
2007 r. wynosiła 140.9 km.
3 ujęcia w.pod. oraz 3 SUW: Wisznia MałaMachnice, Psary, Kryniczno; ujęcie Wisznia
Mała, 3 studnie pracujące na przemian,
Qe=81 m3/h
ujęcie Psary, st. nr 1 Qe=35.0 m3/h, st. nr 2
Qe=25.0 m3/h, st. nr 1 AW Qe=29.0 m3/h
ujęcie Kryniczno, 2 studnie pracujące na
przemian, Qe=15.0 m3/h

Strategia 2008-2015, POS 2004
Przewiduje się zwiększenie
wydajności ujęć w ramach
rozpoznanych możliwości,
rozbudowę sieci wodociągowych
na dotychczas zainwestowanych
terenach gminy i podłączenie do
nich nowych układów zabudowy.
Dla wodociągu Wisznia Mała
planuje się powiększenie
wydajności isteniejącego ujęcia
poprzez wywiercenie dodatkowej
studni (studnie odwiercono w
miejscowości Machnice). Dla
wodociągu Psary planuje sie
rozbudowę SUW. Rozbudowa
hydroforni Machnice

Na terenie gminy nie
występuje GZWP. Od
południa gmina
sąsiaduje z GZWP nr
320 "Pradolina rzeki
Odry"

kilka zbiorników wód
stojących o łącznej pow.
13 ha w postaci gł.
stawów hodowlanych ale
taż zb. przeciw pożarowe
oraz retencyjne:
(Machnice – 4 sztuki,
Malin – 3 sztuki, Wisznia
Mała, Ligota Piękna ,
Szewce, Wysoki Kościół,
Kryniczno, Ozorowice,
Rogóż, Szymanów, Psary
– po jednej sztuce).
.

Strategia Łączna
długość sieci
kanalizacyjnej wynosi
26,4 km, w
miejscowościach
Strzeszów, Wisznia
Małą, Ligota Piękna; 5
pompowni ścieków,

w Strzeszowie, funkcjonuje
mechaniczno – biologiczno chemiczna
oczyszczalnia ścieków
komunalnych o wydajności
500 m3/dobę (od 1998 r.);
obciążenie w 2008 r. 250
m3/d

uporządkowanie
gospodarki wodnościekowej doliny rzeki
Widawa - budowa i
modernizacja
infrastruktury
oczyszczania ścieków i
kanalizacji sanitarnej

w miejscowościach
Piotrkowiczki od 1995 r.
(zrekultywowane) i Mienice
od 2004 r. , zlokalizowane
są dwa składowiska
odpadów

budowa i modernizacja
infrastruktury
zagospodarowania
odpadów

Miatso Wrocław ma dwa ujęcia wody (ujęcie
infiltracyjne z Oławy Mokry Dwór - skąd jest
99% uzytkowanej we Wrocławiu wody) i w
Leśnicy (1%); Miasto jest zwodociągowane
w 99%; aktualizacja POS 2009 Miasto
Wrocław zaopatrywane jest z dwóch ujęć:
ujęcie infiltracyjne korzystające z zasobów
wód powierzchniowych na Nysie Kłodzkiej,
skąd woda poprzez system przerzutowy
przez rzeke Oławę trafia do dwóch zakładów
produkcji
Zakład Produkcji Wody Mokry Dwór
Zakład Produkcji Wody Na Grobli
(wydajność ujęcia maxd=250 000 m3/d)
ujęcie w Leśnicy (3 studnie głębinowe)
długość sieci wodociągowej miasta
Wrocławia wynosi 1872 km i zaoptaruje 99%
mieszkańców

Aktualizacja POS 2009
Modernizacja i wymiana
elementów sieci wodociągowej w
ramach projektu "Poprawa jakości
wody we Wrocławiu";
modernizacja Zakładu Produkcji
Wody Mokry Dwór i Na Grobli,
modernizacja studni głębinowej w
Leśnicy; PRZEBUDOWA
PRZELEWU DO WIDAWY NA
KANALE ODRA-WIDAWA ORAZ
ZWIĘKSZENIE
PRZEPUSTOWOŚCI KANAŁU z
150 m3/s do 300 m3/s

Aktualizacja POS 2009
Miasto Wrocław leży w
obrębie GZWP nr 320
Kąty WrocławskieOława-Oleśnica-Brzeg

Zbiornikami retencyjnymi planowana jest budowa Miasto Wrocław
dla Wrocławia są
polderów Opole i
skanalizowany w
Głębinów i Otmuchów (na Racibórz
93,7%,
Nysie Kłodzkiej) o poj. 5
miliardów m3 a
zbiornikami ppow są
zbiorniki: Oława-Lipki (o
pojemności 30 mln m3),
Oławka (o pojemności 12
mln m3) i BliżanowiceTrestno ( o pojemności
3,8 mln m3); dodatkowo
są stawy (Park S. Tołpy, w
ogrodzie Botanicznym,
Parku Szczytnickim,
Parku Szczytnickim) oraz
glinianki

Aktualnie m. Wrocław nie
posiada własnego
składowiska odpadów i
odpady rozwożone są do
kilku okolicznych
składowisk

objęcie całego miasta
systemem
selektywnego zbierania
odpadów, stworzenie
miejsc sortowni i prze
ladunku odpadów,
budowa instalacji
termicznego
unieszkodliwiania
odpadów,

planowana dalsza
rozbudowa sieci
kanalizacyjnej i
przepompowni ścieków

Wrocławska mechanicznobilogiczna oczyszczalnia
ścieków na Janówku (od
2001 r.) o przepustowości
90 000 m3/d, część ścieków
kierowana jest nadal na Pola
Irygacyjne Osobowice o
przepustowości 70 000
m3/d, część ścieków z
Wrocławia kierowana jest do
oczyszczalni w Ratyniu o
przepustowości 880 m3/d

TRANSPORT
STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

PRZEMYSŁ
STAN AKTUALNY

ROLNICTWO
PLAN (na lata)

STAN AKTUALNY

Nazwa gminy
układ gmin z biegiem rzeki

liczne drogi krajowe (nr
E67), wojewódzkie (340),
powiatowe, gminne i
kolejowe

planowana droga firmy związane z budownictwem, przemysłem
ekspresowa S8 drzewnym, przetwórstwem przemysłowym;

PLAN (na lata)

LASY
STAN
AKTUALNY

użytki rolne stanowią
48,35%, w gminie jest 17
stawów

SRG 44,73% pow.
gminy zajmują lasy

PLAN (na lata)

Dobroszyce

1 droga krajowa, 2 drogi
wojewódzkie, 8
dróg powiatowych oraz 13
odcinków dróg gminnych
oraz 2 linie kolejowe

zakłady produkcyjne i rzemieślnicze, handel i
usługi; ważniejsze firmy: Wisznia Mała
· Alta. Sp. z o.o. Producent przyczep i zabudów
samochodowych. Dozorowany montaŜ
Ŝurawi
· GL-Pumeks. Zakład wyrobów piankowych
· Trak. Przedsiębiorstwo produkcyjno - handlowo usługowe. Tartak
· Hanbud. S.j.
Psary
· BMW Stando Service
· Boćko. Stolarstwo. Producent mebli na
zamówienie
· Budinpol. Materiały budowlane
· Dolnośląskie Centrum Logistyczne. Sp. z o.o.
· Lechpol
· Limex. Importer obuwia i odzieŜy.
Przedstawiciel firmy Gezer
· Motip Dupli Polska. Sp. z o.o.

gm. rolnicza - użytki
rolne67,9%, w tym
sadownictwo

14,2% lasy

POŚ 2004
przewiduje się
wprowadzenie
nowych zalesień
(Zalesienie
wszystkich
użytków rolnych w
granicach leśnych)
- tereny
projektowanych
zalesień zajmują
łącznie 430 ha

ważny węzeł komunikacyjny,
3 drogi międzynarodowe,
drogi krajowe, wojewódzkie,
linie kolejowe, 2 porty
żeglugi, port lotniczy

w powiecie gł. przemysł środoków transportu,
maszynowy, elektrotechniczny, konstrukcji
metalowych i spożywczy

pow. użytków rolnych
miasta Wrocław 33,1%

lesistość
Wrocławia 7,7%,
liczne parki,
tereny zieleni
osiedlowej, zieleni
ulicznej, ogródki
działkowe

rozwijanie terenów
zieleni
rekreacyjnej,
tworzenie nowej
zieleni urządzonej
(parków,
zieleńców,
skwerów)

Wisznia Mała

M. Wrocław

ZASOBY
SUROWCÓW
MINERALNYCH

OBSZARY CHRONIONE

STAN AKTUALNY

STAN AKTUALNY

SRG 5
udokumentowanych
złóż kopalin tj.: 4 złoża
kruszywa naturalnego:
„Sadków –
Transped”, „Strzelce”,
„Strzelce I” i „Złotów”
oraz złoże gazu
ziemnego „Czeszów”.
Ponadto w latach
ubiegłych
wykreślono z Bilansu
zasobów dwa złoża
kruszywa naturalnego:
„Sadków” i
„Mękarzowice” oraz
złoże gazu
ziemnego „Dobrzeń”.

SRG i sfd: obszar Natura 2000:
(dyr. siedliskowa) Kumaki
Dobrej Kod obszaru:
PLH020078, 2 pomniki
przyrody

są 4 złoża surowców
naturalnych (piasek i
pospółka) w w
Pierwoszowie,
Szewcach i
Ozorowicach I i II

istnieja liczne formy ochrony
przyrody (zajmują 17% pow.
miasta), tj: PK Doliny
Bystrzycy, 7 obszarów Natura
2000: (dyr. siedliskowa) Dolina
Widawy Kod obszaru:
PLH020036,(dyr. siedliskowa)
Grądy w Dolinie Odry Kod
obszaru: PLH020017, (dyr.
ptasia) Grądy Odrzańskie Kod
obszaru: PLB020002, (dyr.
ptasia) Dolina Widawy i
Oleśnicy Kod obszaru: PL 147,
(dyr. ptasia) Wrocławskie Pola
Irygacyjne kod obszaru: PL
167; oraz PLH020069 Las
Pilczycki i PLH 020103 Łęgi
nad Bystrzycą; 3 użytki
ekologiczne i liczne pomniki
przyrody (ok. 181),

PLAN (na lata)

TURYSTYKA
STAN AKTUALNY

PLAN (na lata)

poszerzenie proponowanego
Obszaru Chronionego Krajobrazu
„Wzgórza Trzebnickie” oraz
wciągnięcie 16 drzew jako pomniki
przyrody; ochrona dolin rzecznych
poprzez utworzenie i
funkcjonowanie związku gmin
Doliny Widawy,

SRG na
terenie gminy
Dobroszyce
zlokalizowanych jest 7
założeń parkowych
(pałacowe, dworskie) z
czego część podlega
ochronie
konserwatorskiej.
Obecna infrastruktura
turystyczna gminy składa
się z 5 obiektów
noclegowych oraz ze
znakowanych
pieszych i rowerowych
szlaków

aktywizacja ekoturystyki w
postaci: agroturystyka i
turystyka wiejska, budowa bazy
rekreacyjnej
budowa ścieżek rowerowych i
szlaków pieszych, wytyczenie
nowych szlaków dla jeździectwa,
dorożek, narciarstwa
biegowego, ścieżek
dydaktycznych
pozyskanie zbiornika w
Dobrzeniu.

POŚ 2004 Utworzenie w gminie
Ekologicznego Systemu Obszarów
Chronionych (ESOCh), objęcie
ochroną użytku ekologicznego
„Kopytnik w Malinie” „Las
Będkowski”, POŚ 2004 Na terenie
gminy znajdują się dwa
projektowane Obszary Chronionego
Krajobrazu „Wzgórza Trzebnickie” i
„Dolina Widawy” oraz jeden
projektowany
rezerwaty przyrody „Łęg w Wiszni
Małej”, 2 pomniki przyrody

w Szymanowie znajduje
się lotnisko sportowe
Aeroklubu
Wrocławskiego, w
Ozorowice stadnina koni,
w Rakowie i
Krzyżanowicach znajduje
się szkółka jazdy konnej
oraz pole golfowe.
Ponadto są tu dwa szlaki
rowerowe. Gmina
Wisznia Mała należy do
Stowarzyszenia Gmin
Turystycznych Wzgórz
Trzebnickich i Doliny
Baryczy.

w zakresie infrastruktury
turystycznej, tworzenia bazy
noclegowej, zwiększanie
atrakcyjności terenów
umożliwiających wypoczynek
oraz tworzenie
kompleksów leśnych
podnoszących ekologiczną
jakość środowiska naturalnego
oraz
krajobrazu; zagospodarowanie
parków wiejskich; stymulowanie
rozwoju agroturystyki,stworzenie
ścieżek przyrodniczych,
turystyki pieszj i rowerowej

Planuje się utworzenie zespołu
przyrodniczo-krajobrazowego
obejmującego fragment doliny
Widawy w rejonie Sołtysowic,
ochrona i wzmacnianie drożności
korytarzy ekologicznych na terenie
miasta ze szczególnym
uwzględnieniem dolin rzecznych
m.in. Widawy -Obszar chronionego
krajobrazu "Dolina Widawy" i
"Dolina Dobrej", PK Dolina Dolnej
Odry II, zespoły przyrodniczokrajobrazowe - Szczytnicki Zespół
Przyrodniczo-Krajobrazowy i
Sołtysowicki Zespół PrzyrodniczoKrajobrazowy,

Liczne zabytki, dobrze
rozwinięta sieć dróg
rowerowych i
spacerowych, bardzo
dobrze rozwinięta baza
noclegowa.

rozbudowa ścieżek rowerowych,
pieszych, edukacyjnych,
organizacja miejsc wypoczynku i
biwakowania

Tabela 2.8. Aglomeracje priorytetowe w zlewni Widawy dla wypełnienia wymogów Traktatu Akcesyjnego
Oczyszczalnie ścieków

PLDO001
PLDO001

DO
DO

Odra
Odra

SO
SO

Wrocław

Wrocław, Kobierzyce,
Wisznia Mała, Miękinia,
Św.Katarzyna

0

862,3

1 035,9

146,4

0
0

68,7 PLDO001

PLDO0011
PLDO0012

2

WOŚ Janówek
Pola Irygowane

33

34

37

38

40

41

42

43

44

B

*

2012

90 000
70 000

nonPUB1
nonPUB1

170000
70000

PUB1
PUB1

RM
M

90 000
50 000

2012
2012

215 504,3 141 310,0

9 500,0

150 810,0

Oleśnica

oleśnicki

DO

Odra

SO

Oleśnica m.

Oleśnica m.

1

42,0

82,7

3,8

0,8 PLDO0150

Oleśnica

8 005

PUB2

31200

PUB2

MO

8 005

I

I

2 074,1

3 500,0

200,0

3 700,0

PLDO043

Jelcz-Laskowice

oławski

DO

Odra

SO

Jelcz-Laskowice

Jelcz-Laskowice

1

60,7

117,5

13,3

0,0 PLDO0430

Jelcz-Laskowice

4 500

PUB2

8300

PUB2

I

4 500

I

I

4 515,1

0,0

0,0

0,0

PLDO045
PLDO045
PLDO045

Długołęka

wrocławski

DO
DO
DO

Odra
Odra
Odra

SO
SO
SO

Długołęka

Długołęka

2
2
2

60,3

97,9

16,0

0,0 PLDO045
PLDO0451
PLDO0452

2
Mirków
Łozina

14 392,5

B

2100

B
B

*
I
M

2015

700

700
202

I
2015

PLDO053
PLDO102

Dobrzykowice
Dobroszyce

wrocławski
oleśnicki

DO
DO

Odra
Odra

SO
SO

Czernica
Dobroszyce

Czernica
Dobroszyce

1
3

82,5
21,9

0,0 PLDO0530
0,0 PLDO1020

Dobrzykowice
Dobroszyce

668
450

PLDO080

Wisznia Mała

trzebnicki

DO

Odra

SO

Wisznia Mała

Wisznia Mała

3

23,4

PLDO0800

Strzeszów

PLDO128N

Dziadowa Kłoda

oleśnicki

DO

Odra

SO

Dziadowa Kłoda

Dziadowa Kłoda

3

12,7

PLDO128N

2

PLDO1282N
PLDO1282N

Dziadowa Kłoda
Gołebice

121,8

31,0
11,5

3
3
PLOP008

Bierutów
Namysłów

oleśnicki
namysłowski

DO
OP

Odra
Odra

SO
SO

Bierutów
Namysłów

Bierutów
Namysłów, Domaszowice,
Świerczów, Wilków

1

51,0

3
3

14,9
12,7

11,3
71,1

98,4

0,0 PLOP0080

49,1
50,0

0,0 PLDO0800
0,0 PLDO1280N

Bierutów
Namysłów

2 000
3 645

0,0

B
B

1150
503

B
B

I
668
R 1000 (503)

I
2015

I
2015

14 906,6
8 397,6

0,0
3 500,0

0,0
500,0

0,0
4 000,0

B

550

B

M

2015

2015 147,5 (w 2011r)

0,0

0,0

0,0

62,8

163,0

500

366 314,3 zadanie
w
trakcie
realizacj
i
2013
2015

PLDO015

warunkiem zrealizowania inwestycji było pozyskanie taniej
energii cieplnej, które nie doszło do skutku

4 515,1 -

-

14 392,5

14 906,6 2013
12 397,6 2020

Wisznia Mała
Dziadowa Kłoda
Perzów
Rychtal

trzebnicki
oleśnicki
kępiński
kępiński

DO
DO
WI
WI

Odra
Odra
Odra
Odra

SO
SO
SO
SO

LEGENDA:
AGLOMERACJA-DANE PODSTAWOWE
1. I-d aglomeracji
2. nazwa aglomeracji
3. powiat
4. woj. nazwa województwa
DO - dolnośląskie
OP opolskie
WI - wielkopolskie
5. dorzecze
6. rejon wodny
SO - Region Środkowej Odry
7. gmina wiodąca w aglomeracji
8. gminy w aglomeracji
12. symbol grupy administracji (0, 1, 2, 3)
0 - grupa aglomeracji o RLM ³ 100 000,
1 - grupa aglomeracji o RLM w przedziale ³ 15 000, < 100 000,
2 - grupa aglomeracji o RLM w przedziale ³ 10 000, < 15 000,
3 - grupa aglomeracji o RLM w przedziale ³ 2 000, < 10 000.
SYSTEMY KANALIZACYJNE
14. długość sieci kanalizacyjnej ogółem
25. długość sieci planowanej do budowy na lata 2007-2015
26. długość sieci kanalizacyjnej planowana do modernizacji na lata 2007-2015

Wisznia Mała
Dziadowa Kłoda
Perzów
Rychtal

Wisznia Mała
Dziadowa Kłoda
Perzów
Rychtal

Strzeszów
Dziadowa Kłoda
Perzów
Rychtal

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
27. I_d oczyszczalni ścieków
28. nazwa oczyszczalni
29. przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków [m3/d]
31. rodzaj istniejącej oczyszczalni (B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2, non PUB2):
non B – oczyszczalnia biologiczna nie spełniająca standardów odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 15 000 RLM

500
600
180
195

225,8

Oczyszczalnia w Gołębicach nie będzie realizowana,
ponieważ całość ścieków z terenu Gminy ma przejąć
oczyszczalnia w Dziadowej Kłodzie.

B

RM

900,0

B

350

B

BN

350,0

B
PUB2

2000
PUB2

MO
RM

8 500

2015
2010

2015
2015

54 134,4

4 301,0

0,0

4 301,0

58 435,4

B
B

M
R

500
600

2015
2015

2015
2011

17 198,0
16 000,0

3 113,0

12,0

0,0
3 125,0

17 198,0
19 125,0

2020

2020

brak środków finansowych
brak środków finansowych

2015

FINANSOWANIE
Nakłady inwestycyjne planowane na lata 2007 - 2015 [tys. zł]
40. na sieci kanalizacyjne
41. na oczyszczalnie ścieków wraz z przeróbką osadu
42. na zagospodarowanie osadu
43. na oczyszczalnie ścieków wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem
44. ogółem

B – oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 15 000 RLM
nonPUB1 – oczyszczalnia jw. lecz nie spełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i P,
PUB1 – oczyszczalnia biologiczna z podwyŜszonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniające standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM
nonPUB2 – oczyszczalnia jw. lecz nie spełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i P
PUB2 – oczyszczalnia biologiczna z podwyŜszonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 15 000 RLM < 100 000 RLM
Działania inwestycyjne planowane do 31.12.2015 r.
32. rodzaj planowanej oczyszczalni
33. rodzaj inwestycj
I – istniejąca oczyszczalnia, która spełnia wymagania i nie wymaga inwestycji
BN – budowa nowej oczyszczalni
M – istniejąca oczyszczalnia, która spełnia wymagania ze względu na przepustowość lecz wymaga modernizacji ze względu na jakość odprowadzanych ścieków
R – istniejąca oczyszczalnia, która wymaga rozbudowy ze względu na przepustowość
RM – istniejąca oczyszczalnia, która wymaga rozbudowy ze względu na przepustowość oraz modernizacji części obiektów,
MO – modernizacja tylko części osadowej oczyszczalni
34. przepustowość oczyszczalni [m3/d]
35. wydajność oczyszczalni w RLM
TERMINY OSIĄGNIECIA EFEKTÓW EKOLOGICZNYCH
37. termin osiągnięcia efektu ekologicznego w zakresie oczyszczania ścieków
38. termin osiągnięcia efektu ekologicznego w aglomeracji
39. termin osiągnięcia efektu ekologicznego w zakresie gospodarki osadowej

mniejszy od planowanego przyrost budynków (mniejsze niż
zakładane ilości ścieków)
uwagaw: ujście do Ławy dopływu Odry

900

3 333
4 000

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Łozina nie wchodzi
w skład aglomeracji. Na terenie aglomeracji Długołęka
funkcjonuje tylko jedna oczyszczalnia w miejscowości
Mirków.

243,4

Aglomeracje w zlewni Widawy nie stanowiace priorytetu dla wypełnienia Traktatu Akcesyjnego
PLDO080
PLDO128N

zmiany projektowe
Trwają prace w kierunku zoptymalizowania oczyszczania
ścieków pogody deszczowej oraz zrekultywowania terenu
oczyszczalni Pola Irygowane Osobowice oraz bezpiecznego
wyłączania oczyszczalni i zapewnienia dodatkowego źródła
nawadniania

5 774,1 2014

B

2015

przyczyny opóźnień w realizacji danej
inwestycji - jeśli występują

32

Stan na rok 2011

faktyczny termin zakończenia
planowanych inwestycji

ogółem

SO

31

na oczyszczalnie ścieków wraz
z przeróbką osadu i jego
zagospodarowaniem

Odra

29

na zagospodarowanie osadu

DO

28

na oczyszczalnie ścieków wraz
z przeróbką osadu

mnpp

27

na sieci kanalizacyjne

Wrocław

26

termin osiągnięcia efektu ekologicznego
w aglomeracji

PLDO001

25

termin osiągnięcia efektu ekologicznego
w zakresie
oczyszczania ścieków

14

przepustowość oczyszczalni,
[m3/d]

12

Nakłady inwestycyjne planowane na lata 2007-2015
[tys.zł]

rodzaj inwestycji

8

Efekty ekologiczne

Planowane na
31.12.2015 r.

rodzaj planowanej oczyszczalni

długość sieci kanalizacyjnej ogółem
(sanitarnej i ogólnospławnej)
w aglomeracji,
[km]

7

maksymalna przepustowość
oczyszczalni, [m3/d]

symbol grupy aglomeracji

6

rodzaj istniejącej oczyszczalni

gminy w aglomeracji

5

przepustowość istniejącej oczyszczalni,
[m3/d]

gmina wiodąca w aglomeracji

4

nazwa oczyszczalni

region wodny

3

I_d oczyszczalni ścieków

dorzecze

2

Stan na
31.12.2011
r.

Stan na 31.12.2006 r.

długość sieci planowana do
modernizacji
[km]

woj.

1

Ogółem lata 2007-2015

długość sieci planowana do budowy
[km]

powiat

stan
31.12.2011

nazwa aglomeracji

stan
31.12.2006

I_d aglomeracji

aglomeracje - dane podstawowe

długość sieci kanalizacyjnej ogółem
(sanitarnej i ogólnospławnej)
w aglomeracji,
[km]

Systemy kanalizacyjne

Tabela 2.9 Działania poprawiające lub utrzymujące stan / potencjał wód w zlewni Widawy w SCWP (SO0305)
PODSTAWOWE
INFORMACJE

pow. 520,07 km2, w tym dł. cieków istotnych 197,2 km, zaś dł. cieków silnie zmienionych 162,2 km

SO0305 Widawa od źródła do zb.Michalice

SCWP

KATEGORIA DZIAŁAŃ

DZIAŁANIA
ORGANIZACYJNOPRAWNE I
EDUKACYJNE

GRUPA DZIAŁAŃ

ZAKRES RZECZOWY

JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA

KOSZTY

Opracowanie warunków korzystania z wód regionu

podstawowe grupy B

rozporządzenie

RZGW

4 924,00 zł

P.OP.2 Opracowanie warunków korzystania z wód
zlewni

Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni

podstawowe grupy B

rozporządzenie w sprawie warunków korzystania z
wód zlewni

RZGW

10 000,00 zł

P.OP.6 Dostęp do informacji

Objęcie nadzorem sanitarnym wody w kąpielisku i wykonanie
oceny jakości wody

podstawowe grupy B

rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać woda w kąpieliskach

PPIS

0,00 zł

Budowa nowej oczyszczalni "Gołębice"

podstawowe grupy A

Planowana średnia wydajność oczyszczalni - brak
danych

gmina

0,00 zł

Modernizacja oczyszczalni "Dziadowa Kłoda"

podstawowe grupy A

Planowana średnia wydajność oczyszczalni 600
m3/d

gmina

0,00 zł

Modernizacja oczyszczalni Perzów

podstawowe grupy A

Planowana średnia wydajność oczyszczalni 180
m3/d

gmina

3 764 000,00 zł

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni Rychtal

podstawowe grupy A

Planowana średnia wydajność oczyszczalni 195
m3/d

gmina

3 993 000,00 zł

właściciel

0,00 zł

P.GK.3 Działania wynikające z konieczności
porządkowania systemu gospodarki ściekowej

Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem
podstawowe grupy B
kontrolowanego wywozu ścieków

Pozostali mieszkańcy nie objęci zbiorowym
systemem oczyszczania ścieków oraz
nowopowstałe obiekty bez możliwości podłączenia
do systemów zbiorowych

Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości
płynnych

podstawowe grupy B

Opracowanie harmonogramu, raporty roczne z
realizacji harmonogramu, opracowanie systemu
kar za niedotrzymanie harmonogramu wywozu

gmina

0,00 zł

podstawowe grupy B

Opracowanie dokumentu

gmina

240 000,00 zł

podstawowe grupy B

Pełna ewidencja zbiorników w poszczególnej
gminie

gmina

0,00 zł

użytkownik obiektu

0,00 zł

gmina

0,00 zł

użytkownik obiektu

0,00 zł

właściciel

0,00 zł

gmina

0,00 zł

Opracowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni
scieków
Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i
przydomowych oczyszczalni ścieków i wdrożenie
harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów
ściekowych z przydomowych oczyszczalni

P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki
odpadami zawartych w planach gospodarki
odpadami

ROLNICTWO I
LEŚNICTWO

RODZAJ DZIAŁANIA

P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód
regionu

P.GK.2 Realizacja "Programu wyposażenia
aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie
ścieków i systemy kanalizacji zbiorczej"

GOSPODARKA
KOMUNALNA

DZIAŁANIA

P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu
zanieczyszczeń

P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów
ZAGOSPODAROWANIE zagospodarowania przestrzennego
PRZESTRZENNE
uwzględniających wymagania i zasady ochrony
środowiska

Gromadzenie i oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów podstawowe grupy B

budowa, rozbudowa systemu zbierania,
magazynowania, oczyszczania odcieków

Likwidacja ognisk zanieczyszczeń (dzikich składowisk)

podstawowe grupy B

ilość zebranych odpadów [tony/rok] - 185zł/tonę

Zagospodarowanie osadów ściekowych

podstawowe grupy B

umowa na odbiór osadów, wyposażenie obiektu w
instalacje do przeróbki osadów

Właściwa uprawa gleby (właściwie prowadzone prace polowe)

podstawowe grupy B

33771,3 ha

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady ochrony
środowiska, w szczególności dotyczące: ustalonych stref
podstawowe grupy B
ochrony ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód
podziemnych oraz stref zagrożeń powodz

mpzp dla gminy

Tabela 2.10 Działania poprawiające lub utrzymujące stan / potencjał wód w zlewni Widawy w SCWP (SO0306)
SCWP

PODSTAWOWE
INFORMACJE

KATEGORIA DZIAŁAŃ

pow. 432,62 km2, w tym dł. cieków istotnych 186,8 km, zaś dł. cieków silnie zmienionych 149,2 km

SO0306 Widawa od zb.Michalice włącznie do Oleśnicy

DZIAŁANIA
ORGANIZACYJNOPRAWNE I
EDUKACYJNE

GOSPODARKA
KOMUNALNA

GRUPA DZIAŁAŃ

RODZAJ DZIAŁANIA

ZAKRES RZECZOWY

JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA

KOSZTY

P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód
regionu

Opracowanie warunków korzystania z wód regionu

podstawowe grupy B

rozporządzenie

RZGW

4 924,00 zł

P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych"

Remont i modernizacja oczyszczalni "Namysłów"

podstawowe grupy A

Planowana średnia wydajność oczyszczalni 6650
m3/d

gmina

4 301 000,00 zł

P.GK.2 Realizacja "Programu wyposażenia
aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie
ścieków i systemy kanalizacji zbiorczej"

Remont i modernizacja oczyszczalni

podstawowe grupy A

Planowana średnia wydajność oczyszczalni 32
m3/d

gmina

224 000,00 zł

właściciel

0,00 zł

P.GK.3 Działania wynikające z konieczności
porządkowania systemu gospodarki ściekowej

Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem
podstawowe grupy B
kontrolowanego wywozu ścieków

Pozostali mieszkańcy nie objęci zbiorowym
systemem oczyszczania ścieków oraz
nowopowstałe obiekty bez możliwości podłączenia
do systemów zbiorowych

Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości
płynnych

podstawowe grupy B

Opracowanie harmonogramu, raporty roczne z
realizacji harmonogramu, opracowanie systemu
kar za niedotrzymanie harmonogramu wywozu

gmina

0,00 zł

Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i
przydomowych oczyszczalni ścieków i wdrożenie
harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów
ściekowych z przydomowych oczyszczalni

podstawowe grupy B

Pełna ewidencja zbiorników w poszczególnej
gminie

gmina

0,00 zł

użytkownik obiektu

0,00 zł

gmina

0,00 zł

Gromadzenie i oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów podstawowe grupy B

budowa, rozbudowa systemu zbierania,
magazynowania, oczyszczania odcieków

Likwidacja ognisk zanieczyszczeń (dzikich składowisk)

podstawowe grupy B

ilość zebranych odpadów [tony/rok] - 185zł/tonę

Zagospodarowanie osadów ściekowych

podstawowe grupy B

umowa na odbiór osadów, wyposażenie obiektu w
instalacje do przeróbki osadów

użytkownik obiektu

0,00 zł

P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie
biotopów i naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz
Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA
dzikiej fauny i flory (działania wynikające z dyrektywy
2000
w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w
sprawie siedlisk przyrodniczych)

podstawowe grupy B

PLH020065 - Bierutów

sprawujący nadzór
nad obszarem
chronionym

75 000,00 zł

P.OW.3 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków
poprzez udrożnienie obiektów stanowiących
przeszkodę dla migracji ryb (cieki naturalne):

Budowa przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek

podstawowe grupy B

Udrożnienie cieku Widawa dla ryb na odcinku od
Zbiornika Michalice do Oleśnicy

właściciel obiektu

0,00 zł

P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu
zanieczyszczeń

Właściwa uprawa gleby (właściwie prowadzone prace polowe)

podstawowe grupy B

27177 ha

właściciel

0,00 zł

gmina

0,00 zł

P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki
odpadami zawartych w planach gospodarki
odpadami

KSZTAŁTOWANIE
STOSUNKÓW
WODNYCH ORAZ
OCHRONA
EKOSYSTEMÓW OD
WÓD ZALEŻNYCH (W
TYM MORFOLOGIA I
ZACHOWANIE
CIĄGŁOŚCI
ROLNICTWO I
LEŚNICTWO

DZIAŁANIA

P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów
ZAGOSPODAROWANIE zagospodarowania przestrzennego
PRZESTRZENNE
uwzględniających wymagania i zasady ochrony
środowiska

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady ochrony
środowiska, w szczególności dotyczące: ustalonych stref
podstawowe grupy B
ochrony ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód
podziemnych oraz stref zagrożeń powodz

mpzp dla gminy

Tabela 2.11 Działania poprawiające lub utrzymujące stan / potencjał wód w zlewni Widawy w SCWP (SO0307)
PODSTAWOWE
INFORMACJE

pow. 129,47 km2, w tym dł. cieków istotnych 44,3 km, zaś dł. cieków silnie zmienionych 44,3 km

SO0307 Graniczna

SCWP

KATEGORIA DZIAŁAŃ

DZIAŁANIA
ORGANIZACYJNOPRAWNE I
EDUKACYJNE

GRUPA DZIAŁAŃ

P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód
regionu

P.GK.3 Działania wynikające z konieczności
porządkowania systemu gospodarki ściekowej
GOSPODARKA
KOMUNALNA

P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki
odpadami zawartych w planach gospodarki
odpadami

DZIAŁANIA

Opracowanie warunków korzystania z wód regionu

RODZAJ DZIAŁANIA

podstawowe grupy B

ZAKRES RZECZOWY

rozporządzenie

KOSZTY

RZGW

4 924,00 zł

właściciel

0,00 zł

Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem
podstawowe grupy B
kontrolowanego wywozu ścieków

Pozostali mieszkańcy nie objęci zbiorowym
systemem oczyszczania ścieków oraz
nowopowstałe obiekty bez możliwości podłączenia
do systemów zbiorowych

Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości
płynnych

podstawowe grupy B

Opracowanie harmonogramu, raporty roczne z
realizacji harmonogramu, opracowanie systemu
kar za niedotrzymanie harmonogramu wywozu

gmina

0,00 zł

Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i
przydomowych oczyszczalni ścieków i wdrożenie
harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów
ściekowych z przydomowych oczyszczalni

podstawowe grupy B

Pełna ewidencja zbiorników w poszczególnej
gminie

gmina

0,00 zł

użytkownik obiektu

0,00 zł

gmina

0,00 zł

użytkownik obiektu

0,00 zł

właściciel obiektu

0,00 zł

właściciel

0,00 zł

gmina

0,00 zł

Gromadzenie i oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów podstawowe grupy B

budowa, rozbudowa systemu zbierania,
magazynowania, oczyszczania odcieków

Likwidacja ognisk zanieczyszczeń (dzikich składowisk)

podstawowe grupy B

ilość zebranych odpadów [tony/rok] - 185zł/tonę

Zagospodarowanie osadów ściekowych

podstawowe grupy B

umowa na odbiór osadów, wyposażenie obiektu w
instalacje do przeróbki osadów

KSZTAŁTOWANIE
STOSUNKÓW
WODNYCH ORAZ
OCHRONA
EKOSYSTEMÓW OD
WÓD ZALEŻNYCH (W
TYM MORFOLOGIA I
ZACHOWANIE
CIĄGŁOŚCI
BIOLOGICZNEJ
CIEKÓW)

P.OW.3 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków
poprzez udrożnienie obiektów stanowiących
przeszkodę dla migracji ryb (cieki naturalne):

Budowa przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek

podstawowe grupy B

Udrożnienie cieku Graniczna dla ryb na odcinku
od źródeł do ujścia

ROLNICTWO I
LEŚNICTWO

P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu
zanieczyszczeń

Właściwa uprawa gleby (właściwie prowadzone prace polowe)

podstawowe grupy B

6492,09 ha

P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów
ZAGOSPODAROWANIE zagospodarowania przestrzennego
PRZESTRZENNE
uwzględniających wymagania i zasady ochrony
środowiska

JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady ochrony
środowiska, w szczególności dotyczące: ustalonych stref
podstawowe grupy B
ochrony ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód
podziemnych oraz stref zagrożeń powodz

mpzp dla gminy

Tabela 2.12 Działania poprawiające lub utrzymujące stan / potencjał wód w zlewni Widawy w SCWP (SO0308)

SCWP

PODSTAWOWE
INFORMACJE

KATEGORIA DZIAŁAŃ

pow. 223,19 km2, w tym dł. cieków istotnych 95,9 km, zaś dł. cieków silnie zmienionych 95,9 km

SO0308 Oleśnica

DZIAŁANIA
ORGANIZACYJNOPRAWNE I
EDUKACYJNE

GRUPA DZIAŁAŃ

RODZAJ DZIAŁANIA

ZAKRES RZECZOWY

JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA

KOSZTY

RZGW

4 924,00 zł

P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód
regionu

Opracowanie warunków korzystania z wód regionu

podstawowe grupy B

rozporządzenie

P.OP.6 Dostęp do informacji

Objęcie nadzorem sanitarnym wody w kąpielisku i wykonanie
oceny jakości wody

podstawowe grupy B

rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać woda w kąpieliskach

PPIS

0,00 zł

Modernizacja kanalizacji - oczyszczalnia "Oleśnica"

podstawowe grupy A

Planowana długość sieci do remontu 0,8 km

gmina

450 000,00 zł

Modernizacja oczyszczalni "Oleśnica"

podstawowe grupy A

Planowana średnia wydajność oczyszczalni 8005
m3/d

gmina

3 500 000,00 zł

Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem
podstawowe grupy B
kontrolowanego wywozu ścieków

Pozostali mieszkańcy nie objęci zbiorowym
systemem oczyszczania ścieków oraz
nowopowstałe obiekty bez możliwości podłączenia
do systemów zbiorowych

właściciel

0,00 zł

Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości
płynnych

podstawowe grupy B

Opracowanie harmonogramu, raporty roczne z
realizacji harmonogramu, opracowanie systemu
kar za niedotrzymanie harmonogramu wywozu

gmina

0,00 zł

Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i
przydomowych oczyszczalni ścieków i wdrożenie
harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów
ściekowych z przydomowych oczyszczalni

podstawowe grupy B

Pełna ewidencja zbiorników w poszczególnej
gminie

gmina

0,00 zł

Likwidacja ognisk zanieczyszczeń (dzikich składowisk)

podstawowe grupy B

ilość zebranych odpadów [tony/rok] - 185zł/tonę

gmina

0,00 zł

sprawujący nadzór
nad obszarem
chronionym

37 500,00 zł

właściciel

0,00 zł

gmina

0,00 zł

P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych"

GOSPODARKA
KOMUNALNA

DZIAŁANIA

P.GK.3 Działania wynikające z konieczności
porządkowania systemu gospodarki ściekowej

P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki
odpadami zawartych w planach gospodarki
odpadami
KSZTAŁTOWANIE
STOSUNKÓW
WODNYCH ORAZ
OCHRONA
EKOSYSTEMÓW OD
WÓD ZALEŻNYCH (W
TYM MORFOLOGIA I
ZACHOWANIE
CIĄGŁOŚCI
BIOLOGICZNEJ
CIEKÓW)

P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie
biotopów i naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz
Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA
dzikiej fauny i flory (działania wynikające z dyrektywy
2000
w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w
sprawie siedlisk przyrodniczych)

podstawowe grupy B

PLH020045 - Stawy w Borowej

ROLNICTWO I
LEŚNICTWO

P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu
zanieczyszczeń

podstawowe grupy B

9078,46 ha

P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów
ZAGOSPODAROWANIE zagospodarowania przestrzennego
PRZESTRZENNE
uwzględniających wymagania i zasady ochrony
środowiska

Właściwa uprawa gleby (właściwie prowadzone prace polowe)

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady ochrony
środowiska, w szczególności dotyczące: ustalonych stref
podstawowe grupy B
ochrony ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód
podziemnych oraz stref zagrożeń powodz

mpzp dla gminy

Tabela 2.13 Działania poprawiające lub utrzymujące stan / potencjał wód w zlewni Widawy w SCWP (SO0309)
SCWP

PODSTAWOWE
INFORMACJE

KATEGORIA DZIAŁAŃ

pow. 430,00 km2, w tym dł. cieków istotnych 157,4 km, zaś dł. cieków silnie zmienionych 157,4 km

SO0309 Widawa od Oleśnicy do Odry

DZIAŁANIA
ORGANIZACYJNOPRAWNE I
EDUKACYJNE

GRUPA DZIAŁAŃ

P.OP.1 Opracowanie warunków korzystania z wód
regionu

P.GK.1 Realizacja "Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych"

GOSPODARKA
KOMUNALNA
P.GK.3 Działania wynikające z konieczności
porządkowania systemu gospodarki ściekowej

RODZAJ DZIAŁANIA

ZAKRES RZECZOWY

JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA

KOSZTY

Opracowanie warunków korzystania z wód regionu

podstawowe grupy B

rozporządzenie

RZGW

4 924,00 zł

Inne inwestycje oczyszczalni "Dobrzykowice"

podstawowe grupy A

Planowana średnia wydajność oczyszczalni 2100
m3/d

gmina

0,00 zł

Inne inwestycje oczyszczalni "Mirków"

podstawowe grupy A

Planowana średnia wydajność oczyszczalni 2834
m3/d

gmina

0,00 zł

Modernizacja oczyszczalni "Dobroszyce"

podstawowe grupy A

Planowana średnia wydajność oczyszczalni 1000
m3/d

gmina

4 000 000,00 zł

Modernizacja oczyszczalni "Łozina"

podstawowe grupy A

Planowana średnia wydajność oczyszczalni 205
m3/d

gmina

0,00 zł

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni "Dobroszyce" podstawowe grupy A

Planowana długość sieci kanalizacyjnej 25 km

gmina

18 300 000,00 zł

Budowa szczelnych - wybieralnych zbiorników z zapewnieniem
podstawowe grupy B
kontrolowanego wywozu ścieków

Pozostali mieszkańcy nie objęci zbiorowym
systemem oczyszczania ścieków oraz
nowopowstałe obiekty bez możliwości podłączenia
do systemów zbiorowych

właściciel

0,00 zł

Kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystości
płynnych

podstawowe grupy B

Opracowanie harmonogramu, raporty roczne z
realizacji harmonogramu, opracowanie systemu
kar za niedotrzymanie harmonogramu wywozu

gmina

0,00 zł

Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i
przydomowych oczyszczalni ścieków i wdrożenie
harmonogramu wywozu nieczystości płynnych i osadów
ściekowych z przydomowych oczyszczalni

podstawowe grupy B

Pełna ewidencja zbiorników w poszczególnej
gminie

gmina

0,00 zł

użytkownik obiektu

0,00 zł

gmina

0,00 zł

Gromadzenie i oczyszczanie odcieków ze składowisk odpadów podstawowe grupy B

budowa, rozbudowa systemu zbierania,
magazynowania, oczyszczania odcieków

Likwidacja ognisk zanieczyszczeń (dzikich składowisk)

podstawowe grupy B

ilość zebranych odpadów [tony/rok] - 185zł/tonę

Zagospodarowanie osadów ściekowych

podstawowe grupy B

umowa na odbiór osadów, wyposażenie obiektu w
instalacje do przeróbki osadów

użytkownik obiektu

0,00 zł

Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA
2000

podstawowe grupy B

PLH020036 - Dolina Widawy

sprawujący nadzór
nad obszarem
chronionym

18 750,00 zł

Opracowanie planu zadań ochronnych dla obszaru NATURA
2000

podstawowe grupy B

PLH020045 - Stawy w Borowej

sprawujący nadzór
nad obszarem
chronionym

37 500,00 zł

P.OW.3 Zapewnienie ciągłości rzek i potoków
poprzez udrożnienie obiektów stanowiących
przeszkodę dla migracji ryb (cieki naturalne):

Budowa przepławki, przywrócenie drożności odcinków rzek

podstawowe grupy B

Udrożnienie cieku Widawa dla ryb na odcinku od
Oleśnicy do Odry

właściciel obiektu

0,00 zł

P.RL.3 Przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu
zanieczyszczeń

Właściwa uprawa gleby (właściwie prowadzone prace polowe)

podstawowe grupy B

27151,2 ha

właściciel

0,00 zł

gmina

0,00 zł

P.GK.4 Realizacja zadań systemowych gospodarki
odpadami zawartych w planach gospodarki
odpadami

KSZTAŁTOWANIE
STOSUNKÓW
WODNYCH ORAZ
OCHRONA
EKOSYSTEMÓW OD
WÓD ZALEŻNYCH (W
TYM MORFOLOGIA I
ZACHOWANIE
CIĄGŁOŚCI
BIOLOGICZNEJ
CIEKÓW)
ROLNICTWO I
LEŚNICTWO

DZIAŁANIA

P.OW.2 Ochrona, zachowanie i przywracanie
biotopów i naturalnych siedlisk przyrodniczych oraz
dzikiej fauny i flory (działania wynikające z dyrektywy
w sprawie dzikiego ptactwa oraz dyrektywy w
sprawie siedlisk przyrodniczych)

P.ZP.1 Opracowanie miejscowych planów
ZAGOSPODAROWANIE zagospodarowania przestrzennego
PRZESTRZENNE
uwzględniających wymagania i zasady ochrony
środowiska

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego uwzględniających wymagania i zasady ochrony
środowiska, w szczególności dotyczące: ustalonych stref
podstawowe grupy B
ochrony ujęć wód, obszarów ochronnych zbiorników wód
podziemnych oraz stref zagrożeń powodz

mpzp dla gminy

