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Realizowana przez władze miasta i gminy Prudnik strategia inwestycyjna ma na celu 
zrównoważony rozwój obszarów gminy. W kontekście integracji europejskiej cel ten ściśle 
wiążę się głównie z jednym z celów określonych we wspólnym dokumencie programowym 
PHARE CBC jakim jest „ Obszar z doskonałymi atutami środowiskowymi i krajobrazowymi” 
zawierający priorytety dotyczące: zapewnienia wydajnego systemu kanalizacyjnego i 
oczyszczania ścieków, współpracy w zakresie ochrony środowiska i zasobów naturalnych 
oraz współpracy pomiędzy regionalnymi i lokalnymi instytucjami w zakresie rozwoju 
planowania. 
 

MIEJSCOWOŚĆ 
Gmina Prudnik, obejmująca obszar o powierzchni 
12 213 ha (w tym miasto 2 048 ha) i licząca 29 438 
mieszkańców, (stan na koniec II kwartału 2006 r.) 
położona jest na wysokości ok. 265 m. n.p.m., na 
południu województwa opolskiego u podnóża 
Sudetów. Jest to pogranicze dwóch krain 
geograficznych: Płaskowyżu Głubczyckiego, 
wchodzącego w skład Niziny Śląskiej i Gór 
Opawskich stanowiących część Sudetów 
Wschodnich. Gmina posiada korzystne położenie 
graniczne, sąsiadując bezpośrednio z Czechami. 
Południowym tłem dla miasta jest najwyższy szczyt 
Gór Opawskich, Biskupia Kopa (890 m. n.p.m.) oraz 
Pradziad (1491 m. n.p.m.), leżący w paśmie Jeseników po stronie czeskiej. W 
pobliżu znajdują się przejścia graniczne w Trzebini, Głuchołazach i Konradowie. 
Gmina stanowi idealny punkt wypadowy do wędrówek po Parku Krajobrazowym Gór 
Opawskich (1250 ha) i jego otulinie (2150 ha). Miasto z trzech stron opływają wody 
rzeki Prudnik oraz zasilającego ją Złotego Potoku, mającego swe źródło w Czechach. 
 

TŁO PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Realizacja projektu umożliwi ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego części 
Parku Krajobrazowego „Góry Opawskie” zlokalizowanego na terenie gminy Prudnik, 
poprzez zmniejszenie ilości ścieków dopływających bezpośrednio do wód 
powierzchniowych, zwiększenie efektywności ekonomicznej i dociążenie 
funkcjonującej miejskiej oczyszczalni ścieków. 
Rezultatem zrealizowanego projektu będzie także stworzenie nowych terenów pod 
działalność gospodarczą i rozwój budownictwa na terenie tak miasta jak i gminy 

http://www.opolskie.pl/
http://www.goryopawskie.pl/
http://www.goryopawskie.pl/
http://www.goryopawskie.pl/
http://www.glucholazy.pl/


Prudnik co w konsekwencji spowoduje wzrost atrakcyjności terenu, zaangażowanie 
kapitału w realizację przedsięwzięć gospodarczych, obsługi ruchu turystycznego. 
Wymiernymi rezultatami projektu będzie : 

1. Udostępnienie terenów pod inwestycje dla usług turystycznych i przemysłu 
przyjaznego środowisku. 

2. Umożliwienie dostępu istniejącym podmiotom do systemu kanalizacji. 
3. Doprowadzenie ścieków do miejskiej oczyszczalni ścieków w Prudniku i 

zwiększenie przepustowości miejskiej oczyszczalni ścieków w Prudniku z 
5.000 m3/d do 5.736 m3/d. 

O osiągnięciu zamierzonych rezultatów świadczyć będą następujące wskaźniki: 
– 10 ha nowych uzbrojonych terenów pod inwestycje usługowe i przemysłowe w 

Gminie Prudnik, 
– odbiór dodatkowych 736 m3/d ścieków przez istniejącą oczyszczalnię w 

Prudniku. 
 

OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA 
Projekt będzie realizowany w ramach jednego kontraktu inwestycyjnego związanego 
z techniczną realizacją przedsięwzięcia w podziale na trzy zadania związane z 
geograficzną realizacją na terenie miasta i gminy Prudnik, tj: 
 Odcinek nr 1 Prudnik: 

W ramach tego zadania konieczna jest 
modernizacja istniejącego systemu 
kanalizacyjnego miasta Prudnik, aby 
zapewnić odbiór zebranych ścieków. 
Przebudowa związana jest z 
odprowadzeniem na miejską oczyszczalnię 
ścieków w Prudniku ścieków sanitarnych 
zebranych przez projektowaną kanalizację 
sanitarną w miejscowościach Łąka 
Prudnicka i Moszczanka oraz docelowo odprowadzanych z terenów gminy 
Głuchołazy (miejscowości Pokrzywna oraz Jarnołtówek). W ramach tej 
przebudowy zostanie wykonana: 
- kanalizacja grawitacyjna Ø500 o łącznej długości 1728,50 mb 
- modernizacja istniejącej przepompowni ścieków , 
- rurociąg tłoczny Ø200x111,4 o łącznej długości 401,0 mb 
- odbudowa nawierzchni dróg w ilości 1355,0 m2. 

 Odcinek nr 2 Łąka Prudnicka:  
Zadanie przewiduje wykonanie sieci kanalizacyjnej z przykanalikami na terenie 
wsi Łąka Prudnicka, w ramach której zostanie 
wykonana: 
- kanalizacja grawitacyjna o łącznej długości 

9092,0 mb;  
- przykanaliki o łącznej długości 2612,0 mb; 
- przepompownia ścieków – 1 szt; 
- zasilanie energetyczne przepompowni; 
- rurociąg tłoczny Ø90x5,4 o łącznej długości 

393,0 mb; 



- odbudowa nawierzchni dróg w ilości 14827,0 m2. 
 
 Odcinek nr 3 Moszczanka:  

Zadanie przewiduje wykonanie sieci 
kanalizacyjnej z przykanalikami na terenie wsi 
Moszczanka, w ramach której zostanie 
wykonana: 

- kanalizacja grawitacyjna o łącznej długości 
10784,0 mb; 

- przykanaliki o łącznej długości 2218,5 mb; 
- przydomowe przepompownie ścieków –  

12 szt; 
- rurociągi tłoczne Ø63x3,8 i Ø75x4,5 o 
łącznej długości 857,0 mb; 

- odbudowa nawierzchni dróg w ilości 19005,0 m2. 
 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 
W ramach Phare CBC 2003 na Opolszczyźnie realizowany jest w dalszym ciągu 
projekt: „Stworzenie podstaw systemu ochrony bioróżnorodności i rozwoju Doliny 
Złotego Potoku”, którego beneficjentem jest gmina Prudnik. Inwestycja, o wysokości 
dofinansowania 8,8 mln PLN, oddana zostanie do użytku w IV kwartale 2006 r. 
 

OCENA I PERSPEKTYWY ROZWOJU 
Ocenę wpływu przedsięwzięcia na środowisko wykonała Pracownia Ochrony 
Środowiska Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno – Kartograficznego Sp. z o.o. 
z Opola. Ocena została ukończona w miesiącu wrześniu 2002 roku. 
Urząd Miejski w Prudniku zlecił opracowanie projektu budowlanego kanalizacji 
sanitarnej w celu uporządkowania gospodarki ściekami komunalnymi na terenie 
sołectw Łąka Prudnicka i Moszczanka w związku ze złą sytuacją gospodarki 
ściekowej, która może doprowadzić do powstania zagrożeń natury sanitarno-
epidemiologicznej, stałego zanieczyszczania wód transgranicznej rzeki Złoty Potok - 
wypływającej z i wpływającej na terytorium Republiki Czeskiej (po pokonaniu odcinka 
leżącego min na terytorium gminy Prudnik ) - w której zlewni leżą miejscowości 
objęte inwestycją. Sporządzona prognoza oddziaływania projektowanej inwestycji na 
środowisko dla programowanego zakresu, wskazuje iż nie będzie ona wywierać 
istotnego negatywnego oddziaływania na żaden z komponentów środowiska 
zarówno w fazie realizacji jak i późniejszej eksploatacji, zatem z pewnością możliwe 
jest wykonanie przewidzianych do realizacji obiektów i ich funkcjonowanie z 
gwarancją dotrzymania wymagań i norm określonych w przepisach z zakresu 
ochrony środowiska.  
Projektowana sieć kanalizacyjna grawitacyjno-ciśnieniowa nie tylko nie pogorszy 
stanu środowiska, ale z całą pewnością – poprzez uporządkowywanie gospodarki 
ściekami – przyczyni się do poprawy jego stanu.  Jedynym źródłem nieznacznej 
uciążliwości dla otoczenia mogą być automatyczne przepompownie ścieków i to 
głównie w sytuacjach awaryjnych.  



Uciążliwość studzienek pompowych może odnosić się do: 
 emisji do atmosfery substancji zapachowo czynnych (odorów)– głównie w 

sytuacjach awaryjnych, 
 emisji hałasu – emisja ta jednak nie pogorszy w istotny sposób standardów 

akustycznych w otoczeniu; spełnione będą wymagania określone w 
Rozporządzeniu M.O.Ś.Z.N. i L. z dnia 13.05.1998r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku . 

Reasumując: 
 Realizacja inwestycji jest zgodna z ustaleniami Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego miasta Prudnik zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Miasta 
i Gminy Prudnik nr VIII/43/89 z dnia 28 września 1989 roku (z późniejszymi 
zmianami zatwierdzonymi uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/360/98 z dnia 29 
stycznia 1998) i z Ogólnym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy 
Prudnik zatwierdzonego Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy Prudnik nr 
XVIII/61/81 z dnia 27 kwietnia 1981 roku ( z późniejszą zmianą planu 
zatwierdzoną Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy Prudnik Nr IX/36/85 z 
dnia 27 września 1985 roku). 

 Przyjęte w projekcie inwestycji rozwiązania uznać należy za nowoczesne, zgodne 
z obowiązującymi standardami, a uwzględniając lokalne warunki morfologiczne i 
hydrogeologiczne uznać je należy jako materiało-  i energooszczędne. 

 Projektowana sieć kanalizacyjna grawitacyjno-ciśnieniowa nie pogorszy w 
żadnym z aspektów, stanu środowiska na terenie gminy Prudnik. 

 Możliwe jest wykonanie przewidzianych do realizacji obiektów i ich 
funkcjonowanie zgodnie z wymaganiami i normami określonymi w przepisach z 
zakresu ochrony środowiska.  

 Zamierzone przedsięwzięcie inwestycyjne jest korzystne ekologicznie, zwłaszcza 
mając na względzie ochronę transgranicznej rzeki Złoty Potok wypływającej z i 
wpływającej na terytorium Republiki Czeskiej – pełniącej  wielką rolę w 
regionalnym i transgranicznym systemie obszarów chronionych woj. opolskiego.  

Kompleksowa gospodarka ściekowa terenu, poprzez przejęcie całości wytwarzanych 
ścieków i skierowanie ich na posiadającą wolne zdolności technologiczne 
oczyszczalnię ścieków w Prudniku, w wyniku zastosowania najnowszej technologii 
mechaniczno-biologicznej oczyszczania, przyczyni się do zdecydowanej poprawy 
czystości wód powierzchniowych rzeki Złoty Potok. 
 
Zrealizowanie przedmiotowej inwestycji spowoduje iż do transgranicznych wód 
Złotego Potoku lub do gruntu nie trafią wraz ze ściekami komunalnymi, powodując 
ich degradację, następujące ładunki zanieczyszczeń:  
– zanieczyszczenia organiczne wyrażone w BZT5  (BOD5 ) – 287,1 kg O2/d  
– zanieczyszczenia organiczne wyrażone w CZTCr (COD) – 765,6 kg O2/d 
– zawiesina ogólna (NL) – 334,9 kg/d 
– azot ogólny Nog  – 57,4 kg  N/d 
– fosfor ogólny Pog  – 11,9 kg  P/d 

 
Przerzucone na oczyszczalnię w Prudniku ścieki z obszaru objętego projektem 
zostaną oczyszczone w stopniu, który obrazuje poniższa tabela: 



 
Lp 
  

Wskaźnik 
zanieczyszczeń 

  

Stężenie w 
ściekach 
surowych 

[g/m3] 

Stopień 
redukcji 

[%] 

Max. stężenie w 
ściekach 

oczyszczonych 

[g/m3] 

Dopuszczalne 
normy polskie 

[g/m3] 

Dopuszczalne 
normy UE 

[g/m3] 

1 Organiczne 
BZT5

540,00 ≥ 98,23 9,56 ≤ 30 ≤ 25 

2 Organiczne 
CZT 

1210,00 ≥ 97,77 27,02 ≤ 150 ≤ 125 

3 Zawiesina 
ogólna 

328,50 ≥ 96,61 11,15 ≤ 50 ≤ 60 

4 Azot ogólny 
Nog 

77,72 ≥ 81,25 14,57 ≤ 30 ≤ 15 

5 Fosfor ogólny 
Pog 

13,44 ≥ 91,07 1,20 ≤ 1,5 ≤ 2 

 
 

WIĘCEJ INFORMACJI 
Urząd Miejski w Prudniku 
ul. Kościuszki 3 
48-200 Prudnik 
tel. 077 40 66 200 - 201 
fax. 077 40 66 228 
e-mail: um@prudnik.pl
 
 
Przykład ten został opracowany przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie 
Cites” w ramach projektu RUSE współfinansowanego ze środków Komisji Europejskiej 
(DG REGIO w ramach wspólnotowego programu “Interreg IIIC West Zone”/Kontrakt 
RUSE 2W0057N). 
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